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یا مقلب القلوب و االبصار
شروع سال جدید و بهاری شدن فصل یعنی یک ظرفیت و فرصت مجدد، فرصتی 
که با یک تجربه بیشتر برای تمام بندگان خدا فراهم ش�ده تا با بازنگری گذشته 
و شناس�ایی نقاط قوت و ضعف خود برای آینده بهت�ر برنامه ریزی کنند. بندگان 
مومن و امیدواران به رحمت الهی عالوه بر استفاده از فرصت های پیش رو با اتکا به 

قدرت الیزال الهی درصدد تبدیل تهدیدات به فرصت ها نیز هستند.
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( فرمودند: »اگر چه مواجهه  ما با جهان استکبار 
آش�کار و واضح بوده و س�ختگیری دش�منان بر ملت ایران و بر نظ�ام جمهوری 
اسالمی تداوم داشته و س�ختگیری دش�من همه جانبه وجدی بوده اما در باطن، 
این قضیه ورزیدگی ملت ایران و پی�روزی اش در میدان های مختلف را به ارمغان 
آورده اس�ت. نه به این معنا که دشمنِی دشمنان کاس�ته خواهد شد، بلکه به این 
معنا که آمادگی ملت ایران بیشتر و حضور آن مؤثرتر و سازندگی آینده  این ملت 
به دست خودش�ان و با هّمِت باکفایت خودش�ان ان ش�اءا... بهتر و امیدبخش تر 
خواهد بود.« این بیانات همواره باید س�رلوحه برنامه ری�زی و اقدام های  اجرایی 
ما قرار داشته باش�د.بر این اساس در س�ازمان پدافند غیرعامل عالوه بر اولویت 
محوری در فرهنگ س�ازی و ترویج مولفه های پدافند غیرعامل در آحاد جامعه، 
استحکام بخش�ی، ایمن س�ازی، پایداری و مصون سازی پیکره کش�ور در برابر 
تهدیدهای دش�من مد نظر ق�رار دارد. برای دس�تیابی به این ه�دف باید در گام 
اول تهدیدات تخصصی هر حوزه را ش�ناخت و در گام بعدی، با اس�تفاده از کلیه 
ظرفیت های علمی و تخصصی کش�ور در جهت رفع تهدیده�ا و ایجاد مصونیت 

پایدار چاره اندیشی کرد.  ش�کر خداوند تبارک و تعالی، در سال 93، مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل را تصویب کردند که 
عالوه بر اینکه یک گام بلند و بنیادی در راستای تقویت فرهنگ پدافند غیرعامل 
در کش�ور اس�ت، تضمین کننده جهش های بعدی در فراگیری و گفتمان س�ازی 
پدافند غیرعامل در تمام اجزای کش�ور اعم از لشکری و کشوری نیز خواهد بود. 
این اساس�نامه، ظرفیت های بسیار خوبی را برای س�ازمان ارائه و تکالیف قانونی 
مشخصی را در محورهای مختلف تعیین می کند. بر این اساس خیلی از مشکالت 
پیش رو انشاا... مرتفع  می شود و تصمیم سازی و برنامه ریزی پویا و کارآمدی برای 

سازمان به ارمغان خواهد  آمد. 
نکته دیگر اینک�ه ماموریت ه�ای عملیاتی پدافن�د غیرعام�ل در قرارگاه های 
پدافندزیس�تی، س�ایبری، پرتوی�ی و ش�یمیایی در ای�ن اساس�نامه تصریح و 
ماموریت های ستادی و عملیاتی هم کاماًل مش�خص شده است. تایید معظم له بر 
رویکردهای جاری و رو به رش�د پدافند غیرعامل نیز که مبتنی بر نوع تهدیدها 
تعریف و تغییر می کند، نقش�ه راه را روش�ن و عزممان را جدی تر و گام های ما را 
اس�توارتر کرده اس�ت. ما در قرارگاه پدافند زیس�تی کش�ور امیدواری�م که با 
بهره گیری از ظرفیت نیروهای کارشناس و خبره کشور در تمام حوزه های مربوط، 
برای ماموریت های تعریف شده قرارگاه گام های اساسی و موثری برداریم. به امید 
توجهات پروردگار و دعای حضرت بقیه ا... -ارواحنا فداه- و با درود به روح مطهر 

امام بزرگوار )ره( و شهیدان عزیز
والّسالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته
رئیس سازمان پدافند غیرعامل و فرمانده قرارگاه پدافند زیستی کشور
                                                   دکتر غالمرضا جاللی
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خداون�د در ق�رآن می فرمای�د: »م�ا به داوود)ع( 
پیامبر، صنعت تولید زره را آموختیم برای اینکه 
ش�ما را در پن�اه خ�ود ق�رار دهی�م.« حضرت امام 
خمینی)ره( نیز در سال های پایانی دفاع مقدس 
فرمودن�د بای�د دفاع راهبردی همه جانبه تدوین 
شود، یعنی همه مردم با همه امکانات برای دفاع 
آماده باشند. ایشان در مورد پدافند غیرعامل نیز 
فرمودند این کار اختصاص به زمان جنگ ندارد، 
بلکه طریقه احتیاط در همه شرایط است. انتظارات 
رهبری نیز در پدافند غیرعامل، فراقوه ای و ملی 
اس�ت و در اجرای این نوع پدافند همه مس�ئول 
هستند. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا 
فرمان همگانی پدافند غیرعامل را صادر و تاکید 
کردند که پدافند غیرعامل یک اصل و مصونیت 

است. 

پدافند غیرعامل در صدر اسالم
لباس و زره نیز در دوران صدر اسالم پدافند غیرعامل 
بوده و در سنت رسول اکرم)ص( نیز پدافند غیرعامل 
وج��ود داش��ته ک��ه  از آنه��ا می ت��وان ب��ه حفر و احداث 
خن��دق در مدین��ه ب��رای مقابل��ه با مش��رکین در جنگ 

خندق اشاره کرد.
در دوران 8 س��اله دف��اع مق��دس م��ا ه��م حفر خاکریز، 

کانال، س��نگر، پناهگاه، ماس��ک، کاله آهنی، اس��تتار و 
پراکندگی نیز از انواع پدافند غیرعامل بود، یعنی پدافند 

غیرعامل همراه و مکمل پدافند عامل است.

سند چشم انداز 20 ساله و پدافند
س��ند چش��م انداز 20 س��اله کش��ور بر دفاع همه جانبه 
تاکی��د دارد ک��ه یک��ی از ابع��اد دف��اع، پدافند غیرعامل 
اس��ت. سیاس��ت های کلی نظام و س��ند چش��م انداز 20 
س��اله کش��ور پدافند غیرعامل را تعریف کرده و بر این 
اساس مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای که به افزایش 
بازدارندگی، کاهش آس��یب پذیری، تداوم فعالیت های 
ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسلیح مدیریت بحران 
 در مقاب��ل تهدی��دات و اقدام��ات نظامی دش��من منجر 

می شود، پدافند غیرعامل گفته می شود.
در پدافند غیرعامل خود وجود والیت فقیه و فرماندهی 
کل قوا وارد شدند و نه تنها فرمان دادند، بلکه پیگیری 
مک��رر و چن��د مس��ئول تعیی��ن کردن��د تا کار را به اجرا 
درآوردن��د و پ��س از اج��را نی��ز مرتب گزارش گرفتند و 
نظارت کردند و اعضای سازمان پدافند غیرعامل را به 

حضور پذیرفتند و با آنان سخن عمیق گفتند.
س��خنان مق��ام معظ��م رهبری درم��ورد اهمیت پدافند 
غیرعامل بهترین چراغ راه است. دفاع جزئی از هویت 
یک ملت زنده است و هر ملتی که نتواند از خود دفاع 
کند، زنده نیست، هر ملتی هم که به فکر دفاع از خود 

نباشد و خود را آماده نکند نیز زنده نیست.
ه��ر ملت��ی ک��ه اهمی��ت دف��اع را درک نکند، زنده و پویا 
نیست و نمی توانیم چشم، خشم و قدرت تحلیل داشته 
باشیم و توطئه عمیق و عنادآمیز استکبار علیه اسالم، 
انقالب و نظام اسالمی را ببینیم و به فکر دفاع نباشیم. 
شایسته است که همه طرح های بزرگ ملی از لحاظ 

ارتب��اط ب��ا وضعی��ت دفاع��ی کش��ور و پدافند غیرعامل 
م��ورد توج��ه ق��رار گی��رد. اگر بخواهیم جاده، پل، س��د، 
نیروگاه، فرودگاه بین المللی و نظایر آن را بسازیم، باید 
بررس��ی کنی��م ت��ا از نقط��ه نظ��ر دفاعی در چه وضعیت 

قرار می گیرند.

پدافند غیرعامل همانند شعله
مقام معظم رهبری درمورد پدافند غیرعامل می فرمایند: 
»پدافند غیرعامل باید همانند شعله بلند شود« یعنی هم 
بلندی و وسعت و هم نور و گرما و درخشش داشته باشد.

پدافند غیرعامل باید برای تمامی مس��ووالن ش��ناخته 
شده باشد و این موضوع باید همه گیر شود و این تکلیف 
و تاکی��د رهب��ری و ول��ی ام��ر مس��لمین اس��ت که همه 
باید به فکر پدافند غیرعامل باشند و به فکر مصونیت 
کش��ور در برابر آس��یب هایی که ممکن اس��ت از س��وی 
دش��من ب��ه ص��ورت هوایی، زمین��ی، جنگی، چریکی و 

ایذایی انجام شود.
مقام معظم رهبری به من و شما فرمودند به آنچه که 
انجام می دهید راضی نباش��ید و کار را در این حوزه 

گسترش دهید.
ه��ر چ��ه س��ازمان ها در پدافن��د غی��ر عامل کار کنند، تا 
وقتی که همه موارد که رئوس آن مش��خص ش��ده امن 
نش��وند، کافی نیس��ت، یعنی اگر پدافند غیر عامل کار 
بکند و همه جا این کار انجام ش��ده باش��د و به چش��م 
بخورد به گوش ش��نیده ش��ود اما اگر یک جای مهم و 
حیاتی داشته باشیم که در آنجا اقدامات پدافند غیرعامل 

نباشد، تکلیف انجام نشده است. 
اقتدار نظامی فقط به س��الح نیس��ت و پدافندغیرعامل 

نیز یک موضوع مهم است.
از این به بعد باید به دولت اعالم شود که کلیه وزارتخانه 
ها و ادارات در اعتبارات عمرانی و پروژه های حساس و 
مهم، اعتبار مورد نیاز پدافند غیرعامل را لحاظ کنند.

 »دفاع سه وجهی« یعنی »بازدارندگی«، »آمادگی قدرت 
دفاع��ی« و »پدافن��د غیرعام��ل جهت ایجاد مصونیت« 
باید طوری ش��ود که اگر دش��من هر گلوله ای بزند، به 
طرف خودش کمانه کند. دش��منان فراوانی داریم که 
از دور و نزدی��ک م��ا را ه��دف خ��ود ق��رار داده ان��د، اما با 
تدابیر پدافند غیرعامل می ش��ود آنها را شکس��ت داد و 

مایوسشان کرد.
غفلت از پدافند غیرعامل یکی از آسیب های مدیریتی 
کشور است. تمامی دستگاه ها باید بحث پدافند غیرعامل 

را در اولویت کار خود قرار دهند.
س��هم بهتری از بودجه برای پدافند غیرعامل بمنظور 

مصون سازی کشور در نظر گرفته شده است.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش پدافند غیرعامل:

گلوله دشمن باید به سمت خودش کمانه کند

ش
ار

گز

پدافند غیرعامل باید برای تمامی 
مسووالن شناخته شده باشد و این 
موضوع باید همه گیر شود و این 
تکلیف و تاکید رهبری و ولی 

امر مسلمین است
ـ  سرلشکرفیروزآبادی
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مهم ترین هدف پدافند غیرعامل، تضعیف اراده دشمن و ناامید کردن 
آن قبل از وقوع جنگ اس�ت. عالوه بر این، پدافند غیرعامل هم 
در بازدارندگی و هم در وقوع جنگ ها کاربرد اساسی دارد. اقتدار 
نظامی یک کشور فقط به موشک ها نیست. االن که بزرگترین قدرت 
موشکی و نظامی منطقه هستیم، آنچه می تواند این موشک ها و 

توپ ها را کامل کند، مساله پدافند غیرعامل و نبرد اراده هاست.

برای همه نوع تهدیدات، باید فرمول پدافند غیرعامل داش��ته باش��یم زیرا 
پدافند غیرعامل از ارکان اساسی امنیت ملی و استقالل دفاعی و آرامش 
و توسعه ایران است. اگر پدافند غیرعامل را گسترده کنیم، آسیب پذیری 
کشور کاهش می یابد و مدیریت بحران آسان می شود. باید هزینه تجاوز  

دشمن را افزایش دهیم و آستانه مقاومت مردمی را باال ببریم.
به طور کلی، امنیت همیشه دو بُعد دارد؛ یکی بُعد بازدارندگی و بُعد دوم این 
است که وقتی جنگ شروع شد، در کوتاه ترین زمان و با حداقل خسارات 
تمام شود. برای اجرای شدن این دو بُعد، فراهم کردن امکانات، تدابیر و 

قوای الزم از ضروریات است.

جنگ تحمیلی و پدافند غیرعامل
خس��ارات زی��ادی ب��ه ای��ران ب��ه دلیل مراعات نک��ردن پدافند غیرعامل در 
جنگ تحمیلی وارد شد این در حالی است که پیش از انقالب مستشاران 

آمریکایی در ایران بودند اما هیچگاه دانش پدافند غیرعامل را به ما نمی دادند 
ت��ا امنی��ت مل��ی ای��ران گ��روگان آمریکا باش��د. در چن��د ماه اخیر هم تمام 
منطقه جز ایران ناامن بوده و ش��اهد بودیم که برای برهم زدن ثبات و 

آرامش کشورمان، یک معلم را در سیستان کشتند یا در اصفهان 
 اسیدپاشی کردند و سپس تمام رسانه های آنها به صورت 

سازماندهی شده و هدفمند آنقدر به این موضوع 
پرداختند که حدود 1000 نفر را مجبور کردند 
در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کنند. معلوم 
است که حساب و کتابی در کار است و نشان دادن 

چهره ناامن از ایران از اهداف دشمنان است. 

به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی 
فضلی به مناسبت فرا رسیدن سالروز بزرگداشت پدافند غیرعامل 
در پیامی تاکید کرد: » موضوع دفاع در برابر تهدیدات و خطرها 
، عمری به بلندای زندگی انسان دارد . « در ادامه این پیام آمده 
است: » انسان برای بقاء و تحقق آرمانهایش همواره در تالش 
وتکاپو بوده است تا هم مسیرزندگی سالم و رشد و تعالی خود 

را فراهم آورد و هم زندگی خود را از مخاطرات ایمن سازد.«
وزیر کشور ادامه داد:» امروزه پدافند غیر عامل به عنوان یکی از 
مؤثرترین ، پایدارترین و کم هزینه ترین روش های دفاع در مقابل 
تهدیدات و اقدامات دشمن شناخته شده، مد نظر و عمل 

بس��یاری از کش��ورهای جهان از جمله کش��ور ما قرار دارد.« این 
پیام می افزاید: » پدافند غیر عامل در حقیقت مجموعه اقداماتی 
اس��ت که موجب افزایش بازدارندگی ، کاهش آس��یب پذیری 
، ت��داوم فعالی��ت ه��ای ض��روری ، ارتقاء پایداری ملی و تس��هیل 
مدیریت بحران در مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن 
می گردد ، بنابراین پیوند مستحکمی بین مالحظات و الزامات 
پدافند غیرعامل و تأمین امنیت برقرار است ، به نحوی که جاری 
س��اختن الزامات این مقوله در ابعاد مختلف آن را می توان در 
راستای تأمین امنیت ملی دانست.« رحمانی فضلی خاطر نشان 
کرد: » ایران اسالمی به عنوان کشوری مهم و اثرگذار در عرصه 
بین الملل و قرار گرفتن در جغرافیای طبیعی و سیاسی خاص 
و به دلیل آرمانگرایی ، نیازمند برنامه ریزی منسجم ، گسترده 

و مطلوب در این حوزه می باشد.« 
وزیر کشور تصریح کرد: » روز پدافند غیر عامل که در آستانه 
بزرگداشت آن هستیم، فرصت مغتنمی است تا با تبیین ابعاد 
مختلف این راهبرد اساسی ، بر اهمیت فرهنگ سازی ونهادینه 
شدن آن در جامعه تأکید شود و متناسب با آن، سیاست گذاری ها 

و برنامه ریزی منسجم در این حوزه طراحی و به اجرا در آید.« 

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز همایش های سازمان صداوسیما:

پدافند غیرعامل یکی ازارکان امنیت ملی است

 وزیر کشور در سالروز بزرگداشت پدافند غیرعامل

افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری

ش
گزار

امروزه پدافند غیر عامل به عنوان 
یکی از مؤثرترین ، پایدارترین و کم 

هزینه ترین روش های دفاع در مقابل 
تهدیدات و اقدامات دشمن شناخته 

شده است
ـ  عبدالرضا رحمانی

اقتدار نظامی یک کشور فقط به 
موشک ها نیست. االن که بزرگترین 
قدرت موشکی و نظامی منطقه هستیم، 
آنچه می تواند این موشک ها و توپ ها 
را کامل کند، مساله پدافند غیرعامل و 

نبرد اراده هاست
ـ  محسن رضایی

سازمان پدافند غیرعامل کشور



امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 

6

ش
ار

گز

خوش�بختانه امس�ال دس�تاوردهای خوب�ی در 
رابطه با موضوع پدافند غیرعامل داشته ایم و در 
یازدهمین سال تاسیس سازمان پدافند غیرعامل، 
اساسنامه سازمان را مقام معظم رهبری تصویب و 
ابالغ فرمودند. اهمیت این موضوع در ظرفیت هایی 

است که برای سازمان ایجاد کرده است .

ضرورت صیانت از انقالب و مصون سازی 
در برهه ای از تاریخ هستیم که با تحول تهدیدات همراه 
است و این تحول ضرورت هایی را ایجاب می کند. اگرما 
به عن��وان مدع��ی صیان��ت از انقالب، حفاظت، پایداری و 
مصون س��ازی آن، تهدیدات را نشناس��یم، ممکن اس��ت 
دچار عقب ماندگی بزرگ تاریخی شویم، چنانکه خیلی 
از جوامع و کش��ورها به این دلیل این که نتوانس��ته اند 
ش��رایط زمان خود را تش��خیص دهند، به نوعی مدت ها 

دچار عقب ماندگی شده اند.

خنثی سازی و بی اثر کردن تهدید 
در حوزه های پدافندی، یکی از موضوعات خنثی سازی 
و بی اثر کردن تهدید است. از این منظر که نگاه کنیم، 
می بینیم س��ازمان پدافند غیرعامل در حدود 11 س��ال 
عمر خود، با توجه به ضرورت و نیازی که احساس شده، 
توانس��ته موفق عمل کند. البته چون خودمان در این 
فضا هستیم، ممکن است که اهمیت مسئله را همیشه 
درک نکنیم بنابراین در چنین شرایطی ابعاد مسئله را 

هم باید بشناسیم.

شناسایی تهدیدات وطراحی مدل های دفاعی 
زمانی موضوع پدافند غیرعامل را ش��روع کردیم که در 
کشور حداکثر ادبیات و تجربه ای که در مورد آن وجود 
داش��ت، ادبی��ات جن��گ جهان��ی دوم، یعنی برگرفته از 
تجربه های بعد از جنگ جهانی دوم و در واقع به وسیله 
نیروهای مسلح و عموماً ارتش بود که در اختیار کشور 
و مردم قرار گرفته بود. ما با تحول تهدید مواجه بودیم و 
مجبور بودیم که در حوزه های جدید کار کنیم بنابراین 
رویکردهای قبلی پاس��خگو نبود. کار بس��یار س��ختی در 
این مدت انجام گرفت؛ مرحله اول این بود که تهدیدات 
را شناسایی کنیم تا بعد از تشخیص تهدیدات، بتوانیم 
مدل های دفاعی و پدافندی مورد نیاز را در کشور طراحی، 

دنبال و اجرا کنیم.

شناخت تهدیدات جدید و رویکردهای مقابله 
 ش��ناخت تهدی��دات جدی��د س��خت و زمانب��ر اس��ت

علی القاعده کار مرکزی است که نظریه پردازی دفاعی 
انجام دهد. خوشبختانه سازمان پدافند غیرعامل موفق 

بوده و توانس��ته در مقابله با مجموعه تهدیدات، تحول 
تهدیدات و تغییرها را بشناسد و الگوهای مقابله با آن 
را طراح��ی کن��د، ب��ه نح��وی ک��ه در بعضی از حوزه ها با 
سرعت جلو رفته است. در گزارش هایی که خدمت مقام 
معظم رهبری تقدیم ش��د، این نکته را تایید کردند و 
اظهار رضایت نسبت به این حوزه داشته اند. ممکن است 
که ش��ما که در متن س��ازمان هس��تید، ابعاد مس��ئله را 
نبینید ولی یقین بدانید که این سازمان با جمع حاضر 
و بحم��دا... اف��راد بس��یجی و خدوم��ی ک��ه بیرون از این 
مجموعه تالش کرده اند، توانس��ته این دو گام اساس��ی 
را بردارد؛ اول شناخت و تهدیدات جدید و دوم اتخاد 

رویکردهای مقابله با آن.

 معماری مدل های تخصصی پدافند و دفاع 
طراح��ی و معم��اری مدل ه��ای تخصصی پدافند و دفاع 
در کش��ورهای دیگر از جمله آمریکا در دانش��کده ها و 
پژوهشکده ها انجام می گیرد. از این منظر یکی از کارها 
باال بردن بار علم و پژوهش است. در واقع باید بتوانیم 
ه��م تهدی��د را تش��خیص بدهی��م و ه��م م��دل مقابله را 
طراحی و دنبال کنیم که خیلی سخت و پیچیده است. 
طراحی، پیاده س��ازی و نظریه پردازی در این زمینه کار 
مراکز دانشگاهی و نیروهای بسیار با تجربه و علمی است 
و اینکه توانسته ایم در مقطعی نظریه پردازی های عمیق 
در حوزه های مختلف انجام دهیم، موفقیت بزرگی است. 
برخی س��ازمان های دیگر نس��بت به ما در این موضوع 

عقب هستند.

جهل نسبت به پدافند غیرعامل 
حدود 11 سال پیش که ماموریت را شروع کردیم، در 
کشور 90 درصد مسئوالن اعم از اجرایی و نظامی، تفسیر 
و برداشت درستی از پدافند غیرعامل نداشتند. در واقع 
یک ناآگاهی نسبی به مسئله مشهود بود. خوشبختانه امروز 
آن شرایط وجود ندارد و شرایط خیلی خوب شده است.

عملکرد سازمان در بعد ملی و داخلی 
ماموریت، ساختار، نظریه های دفاعی، ابعاد و اجزای برخی 
از سازمان ها و روابطشان با بیرون معلوم است و مشکالت 
س��اختمانی، تجهیزاتی و نیروی انس��انی و آموزش��ی یا 
ندارند یا خیلی کم دارند. معماری ساختاری هم دارند. 
معماری سازمان جوانی مانند سازمان پدافند غیرعامل 
بای��د انج��ام و چگونگ��ی دف��اع  و نظریه پ��ردازی در آن 
مطرح ش��ود و س��اختارش را رش��د، تولید و ارتقا دهد. 
این کار نسبت به حوزه هایی که ساختار ثابت و مصوب 
دارند، کار س��ختی اس��ت و مش��کالت ساختمان، نیروی 
انسانی، تجهیزات و ... تفاوت دارد. البته به نظر می رسد 

که عملکرد ما نس��بتا خوب بوده و در کش��ور توانس��ته 
خودش را نشان دهد. 

پیشرفت چشمگیر در بُعد بین المللی 
ما در خیلی از حوزه ها پیشرفت چشمگیری داشته ایم 
و توانس��ته ایم در حوزه های جدید ادبیات علمی جدید 
را تولی��د کنی��م. گرچ��ه بای��د عمیق تر به مس��ئله توجه 
ش��ود و ش��اید عمق موجود کافی نباش��د و به کار علمی 

و دقیق احتیاج دارد.

اجماع و اقناع علمی در پایش تهدیدات 
در این مدت حدود 10 حوزه تهدید را کارشناسی کرده ایم 
و توانسته ایم حوزه های علمی را به باور برسانیم، نتیجه 
بگیریم، به اجماع و اقناع علمی برسیم و این نشان دهنده 
این است که باید در بُعد خلق ماموریت، پایش تهدید، 
طراحی نظریه دفاعی، عمق بخشی و در حوزه های علمی 
و دانشی پیاده سازی و به دستگاه ها برای اجرا ابالغ کنیم 

مثال در حوزه های پدافند سایبری و پدافند زیستی .

 رص�د اقدام�ات و برنامه ه�ای س�ازمان پدافن�د 
غیرعامل

اکثر سازمان های اطالعاتی و دفاعی کشور های رقیب، 
فعالیت ه��ا، اقدام��ات و برنامه ه��ای این س��ازمان را رصد 
می کنند. این نشان می دهد که در دنیا عقب نیستیم و 
حرف های نو داریم. نه تنها عقب نیستیم بلکه ایده های 
جدید نیز داریم و مورد توجه جامعه و مخاطب در دنیا 
ق��رار گرفته ای��م از جمل��ه در خصوص پدافند س��ایبری 
اظهارنظر ه��ا، صحبت ه��ا و مصاحبه های��ی ک��ه از طریق 
سازمان پخش می شود، معموالً در اکثر نشریات علمی 

دنیا منعکس و دنبال می شود. 

 نوع مأموریت سازمان پدافند غیرعامل 
نکته دیگر نوع مأموریت سازمان پدافند غیرعامل است. 
این سازمان نه نیروی نظامی است و نه دستگاه اجرایی. 
مثال نیروی هوایی یا دریایی واحد، تیپ و لشکر و گروه های 
تخصصی و نیروهایی از جمله افس��ر، کادر و وظیفه و 
تابع س��اختار دارند. این مدل کار کردن نس��بت به نوع 
کار سازمان راحت تر است؛ افرادی آموزش دیده نظام و 
نظام دیده بر اساس یک الگو رفتاری را انجام می دهند 
و سلس��له مرات��ب تبعی��ت در ای��ن زمین��ه وجود دارد اما 
در سازمان پدافند غیرعامل مأموریت ها راهبردی برای 

کل کشور است که از این جهت کار سخت می شود.

سازمان پدافند غیر عامل، یک سازمان منحصربفرد 
س��ازمان پدافند غیرعامل به لحاظ نوع مأموریت، نوع 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل درمراسم صبحگاه: 

پدافند غیرعامل پشت هیچ مانعی نمی ایستد
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ساختار، مدل کارکرد و هم به دلیل کار در بخش کشوری 
و لشکری یک سازمان منحصربفرد است. سازمانی دیگر 
در کشور نیست که چنین ویژگی های داشته باشد بنابراین 
باید حداقل خودمان را بشناسیم. این الزامات و این شرایط 
ویژگی های خاصی به سازمان پدافند غیرعامل می دهد.

تصویب اساسنامه 
کارایی و مدل کارکرد مجموعه نیروهای سازمان پدافند 
غیرعامل و شبکه ای که بیرون از سازمان، پشتیبانی و 
تولید فکر می کنند، نسبت به عملکرد ساختارهای دیگری 
ک��ه خیل��ی جم��ع و جورن��د و مأموریت های کمتر و بدنه 
بزرگتر دارند، بهتر است بنابراین باید به این مسئله توجه 
داشت که ساختار بزرگ خطرناک است و آسیب پذیری 
تولید می کند. چابکی و جمع و جور بودن باعث تحرک و 
حرکت بهتر می شود. خوشبختانه بعد از مدت ها توانستیم 
اساسنامه را مصوب داشته باشیم. این اساسنامه یعنی 
نهادینه ش��دن و رس��می کردن همه این مباحثی که از 

ابتدا تاکنون در این 11 سال مطرح شده است.

ظرفیت های موجود در اساسنامه 
ظرفیت های بسیار خوبی در اساسنامه وجود دارد و می تواند 
یک موفقیت بسیار باال تلقی شود، به این دلیل که تمام 
بحث ها نه از جایی پیاده سازی و نه رونوشت برداری شده. 
تجربه، تالش و اقداماتی که در این مدت اتفاق افتاده، 
جمع شده و مفهومش این چند صفحه اساسنامه است 

و از این نظر می تواند ارزشمند باشد.

توجه به اساسنامه در حد قانون اساسی 
باید به اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل در حد قانون 
اساسی پدافند غیر عامل توجه شود بنابراین این اساسنامه 
رس��الت ها، انتظارات و مأموریت های بس��یار سنگینی بر 

دوش ما گذاشته است.

مصون سازی کشور در برابر تهدیدات 
وقتی گفته می شود مصون سازی کشور در برابر تهدیدات، 
مأموریت تمام س��ازمان های دفاعی، امنیتی کش��ور در 
همین یک جمله خالصه می ش��ود. ما بخش زیادی از 
این مفاهیم را در کش��ور تولید و اجرا کردیم و به باور 
رس��اندیم. خوش��بختانه س��طح کار باال رفته و می توانیم 
در اکثر حوزه ها بازدارندگی را تولید کنیم  و جلو ببریم. 
در حوزه های مختلف کارهای خوبی انجام شده و نتایج 
ارزش��مندی در کش��ور داش��ته و توانس��ته ایم کشور را به 
سطوح خوبی از ایمنی و امنیت در برابر تهدیدات برسانیم.

واقعیت بخشی به دیدگاه های مقام معظم رهبری 
باید تالش کنید که از این حرکت خسته نشوید. حوزه 
پدافند غیرعامل حوزه س��ختی اس��ت و نباید خس��ته 
ش��وید. اگر در مجموعه ای کار می کردید که مأموریت 
آن همسو با مأموریت های دولت یا نیروهای مسلح بود، 
کار س��خت نبود. یکس��ری از مأموریت های س��ازمان در 
راس��تا و بعضا در مقابل اقدامات دس��تگاه های اجرایی 
اس��ت. یعن��ی کارهای��ی انج��ام می گیرد و ما می خواهیم 

آن کار را اص��الح و تکمی��ل کنی��م بنابرای��ن ب��ه صورت 
طبیع��ی مقاوم��ت وج��ود دارد. بن��ا به توصیه حضرت آقا 
اولین نکته این است که خستگی ناپذیری در مجموعه 
وجود داشته باشد. باید با روحیه مداوم و خستگی ناپذیر 

تالش و مأموریت را دنبال کرد و پیش رفت.

دنبال کردن موضوع پدافند غیر عامل در4 دولت
در این 11 سال حدود 4 دولت عوض شده، یک موضوع 
را منظم دنبال کرده ایم که اثربخش بوده است. مأموریت 
سازمان، مأموریت سختی است و ویژگی آن این است 
که خواه ناخواه به صورت عمومی خالف جهت اس��ت 
و ای��ن روش ب��ه نوع��ی خودش خس��تگی تولید می کند 
بنابراین باید آمادگی داش��ته باش��یم تا خس��تگی را از 

تن بیرون کنیم.

 پدافند غیرعامل پشت هیچ مانعی نمی ایستد 
روحیه بسیجی یا تفکر بسیجی یعنی باید خط شکن و 
بن بست شکن باشیم، یعنی پدافند غیرعامل پشت هیچ 
مانعی نمی ایستد. منظور از مانع، مباحث قانون و امثال 
آن نیس��ت، موانع اجرایی ای اس��ت که معموال به وجود 
می آید. نباید پش��ت هیچ کدام از این ها گیر کرد و باید 
از آن عب��ور ک��رد زی��را مق��ام معظم رهبری می فرمایند: 
»پدافند غیرعامل یک مسأله مستمر و همیشگی است 
و مقطعی نیس��ت، این کار دائم و همیش��گی باید یک 

نگاه بن بست شکن داشته داشته باشد.«

تهدیدات، علمی و دانش بنیان هستند 
نکت��ه بع��دی ای��ن اس��ت که تهدی��دات، علمی و دانش 
بنی��ان هس��تند بنابرای��ن بای��د رویک��رد علمی و تالش 
علمی نس��بت به پدیده هایی که با آن مواجه هس��تیم، 
داشته باشیم. طبیعتا در این رویکرد علمی در بسیاری 
از م��وارد بای��د روی لبه ه��ای دان��ش و عل��م حرکت کرد. 
گرچه در این زمینه ها دانشی وجود ندارد ولی در حال 
تالش و تولید هس��تیم. این تولید دانش طراوت علمی 
به سازمان می دهد، )مراکز علمی، پژوهشی و استادان 
در این زمینه ارتباطات خوبی با سازمان دارند(. عالوه 
بر این، باید مدل های قدیمی تر را کنار گذاشت. وقتی 
تهدید تغییر می کند، روال مقابله با تهدید گذشته برای 

تهدیدهای جدید مناسب نیست، بنابراین باید روش ها، 
رویکردها و رویه های جدید را خلق کرد و این بن بست 

شکنی است.

دفاع و پاسداری از انقالب 
ما می خواهیم از سرمایه های کشور حفاظت کنیم. وقتی 
چنین مأموریت سنگینی بر عهده ما قرار می گیرد، طبیعتا 
روحیه های سنتی و اداری جواب نمی دهد. دفاع و پاسداری 
از انقالب روحیه انقالبی می خواهد، بنابراین دوستان باید 
این روحیه را کامال حفظ کنند. در روحیه انقالبی دنبال 
این هستیم که به نوعی سازمان جوان شود. بین پختگی 
و نیروی جوانی یک تعادل دو طرفه می خواهیم؛ پختگی 
و خبرگی و متانت را در نیروهای با تجربه و قدیمی تر 
و انگیزه، سرعت، تالش و سایر مولفه های انقالبی گری، 
دانش پژوه��ی و روحی��ه پژوهش گری در نیروهای جوان 
ت��ا بتوانی��م جل��و بروی��م. روحیه انقالبی یعنی فرد بتواند 
روی پای خودش بایستد و خود را حفظ کند، اگر کسی 
نتواند خود را حفظ کند نمی تواند حافظ دیگران باشد.

هدف؛ حفاظت و مصونیت بخشی 
امیدوارم ان شاا... در ابتدا، دوستان درک مناسبی نسبت 
به جایگاه سازمان پدافند غیرعامل در دنیا، منطقه و در 
کشور داشته باشند و دوم اینکه ببینند برای پاسداری از 
انقالب، حفاظت و مصونیت بخشی به کشور در این حوزه 
چه کارهایی باید انجام شود و خود را با این نیازها تنظیم 

و آماده  کنند تا بتوانند به آنها پاسخ دهند.

 نگاه مثبت مقام معظم رهبری به سازمان پدافند 
غیرعامل 

موفقیت های سازمان و اعتماد مقام معظم رهبری و ستاد 
کل به سازمان و تصویب اساسنامه به وسیله مقام معظم 
رهبری و نگاه مثبتی که نس��بت به پدافند غیرعامل و 
مأموریت های آن در کشور به وجود آمده، نتیجه و مرهون 
تالش های همه شماست و در واقع این کارنامه شماست. 
شما باید به این کارنامه افتخار کنید. من این کسب اعتبار 
اجتماعی و ملی را به همه دوستان تبریک می گویم، ان 

شاء ا... که بتوانیم حافظ این اعتبار اجتماعی باشیم. 

روحیه بسیجی یا تفکر بسیجی یعنی باید 
خط شکن و بن بست شکن باشیم، یعنی پدافند 
غیرعامل پشت هیچ مانعی نمی ایستد. منظور 

از مانع، مباحث قانون و امثال آن نیست، موانع 
اجرایی ای است که معموال به وجود می آید. نباید 

پشت هیچ کدام از اینها گیر کرد
- سردار جاللی
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عفت محسنی، فارغ التحصیل رشته روان شناسی ضمن 
اظه��ار بی اطالع��ی از معن��ی دقی��ق پدافند غیرعامل به 
خبرگزاری ایسنا گفته: »از آنجا که در این روزها این 

واژه را در رس��انه  ها زیاد می  بینیم و می  ش��نویم، مس��لماً 
باید موضوع مهمی باش��د اما هنوز به صورت دقیق با 

این واژه آشنا نیستم.« 

وی با بیان اینکه باید زمینه آش��نایی بیش��تر مردم با 
پدافند غیرعامل فراهم شود، افزوده: »با توجه به ضرورت 
و اهمی��ت ای��ن موض��وع بای��د آموزش ها از زمان ابتدایی 

نه
سا

ر

 زهرا سادات صفوی 

پدافن�د غیرعام�ل نق�ش مه�م و تاثیرگذاری در مصون ماندن در س�وانح، 
حوادث و بالیای طبیعی دارد که الزم اس�ت از طریق مراکز آموزش�ی ، 
فرهنگی و هنری به یک گفتمان تبدیل شود. پدافند غیرعامل هنوز در 
جامعه به ش�کل مطلوب معرفی نش�ده و بین مردم ش�ناخته ش�ده نیست. 
از فرهنگ پدافند غیرعامل که دارای خصوصیات ویژه ای است می توان 
تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد و بی توجهی به آن س�بب می ش�ود که 
فرصت ه�ا ب�ه تهدی�د تبدی�ل ش�ود. پدافن�د غیر عامل بای�د با همکاری و 
مش�ارکت مدارس، دانش�گاه ها، مطبوعات، رس�انه ها و فضاهای مجازی و 
غیرمجازی به گفتمان غالب و مطالبه مردم تبدیل شود. از این راه  اثر و 
میوه آن که همانا افزایش س�رمایه اجتماعی و حس اعتماد به مس�ئوالن 
و امنیت در الیه های گوناکون جامعه است به بار خواهد نشست. با توجه 

به اینکه عنوان پدافند غیرعامل در جامعه دارای عمر کوتاهی است الزم 
است ابعاد مختلف آن و تاثیری که بر زندگی روزمره مردم دارد با مشارکت 
تمامی دستگاه ها تبیین شود.  بدون آموزش هدفمند مردم، دستیابی به 
اهداف بلند پدافند غیرعامل بویژه در مسائل زیستی ممکن نخواهد بود. 
از این رو است که اطالع رسانی، فرهنگ سازی و ارائه آموزش به جامعه 
هدف، از رس�الت های اصلی پدافند غیر عامل اس�ت. برای روش�ن ش�دن 
ابعاد این ناشناختگی با برخی از دانش آموختگان دانشگاه در مورد میزان 
شناختشان از پدافند غیرعامل گفتگو کرده ایم . برای درک این موضوع 
ک�ه چق�در کاره�ا ب�رای افزایش ای�ن آگاهی برزمین مانده،  از خوانندگان 
ب�رای بهب�ود ای�ن وض�ع تقاضای کمک داری�م.  پدافند غیرعامل عبارتی 
است که گرچه زیاد شنیده و خوانده شده اما هنوز هم ناشناخته است.
ما با چند نفر از خراس�انی ها در خصوص اهمیت این واژه گفت وگو کرده 

ایم که جالب توجه به نظر می رسد.

پدافند غیرعامل، مهم اما ناشناخته

مردم چقدر میشناسندش؟
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در مدارس برای دانش آموزان آغاز شود.«
این کارشناس روان شناسی ادامه داده: »دشمن همواره 
به دنبال یافتن روزنه  ای برای آس��یب رس��اندن اس��ت، از 
این رو باید با هوشیاری از تمام سطوح جامعه محافظت 
کرد.« محسنی نقش مراکز مسئول در این زمینه را مهم 
دانسته و گفته رسانه  ها نیز باید در برنامه  های تولیدی 

خود زمینه آگاهسازی بیشتر مردم را فراهم کنند.
حکیمه بهمن زاده، فارغ التحصیل رشته حقوق، دومین 
نفری است که خبرنگار سراغش رفته. او با بیان اینکه 
پدافند غیرعامل در مقابل پدافند عامل اس��ت، گفته: 
»پدافند عامل یعنی حفاظت نظامی از جامعه و پدافند 
غیرعامل اقداماتی است که با اعمال غیرنظامی از مردم 

و جامعه حفاظت می کند.«
وی در تشریح بیشتر این اعمال غیرنظامی مثالی هم 
زده: »اگر آپارتمانی در اضطراری داش��ته باش��د نوعی 

حفاظت و پدافند غیرعامل محسوب می شود.«
این کارش��ناس حقوق به وجود پناهگاه  های ش��هری 
برای مواقع اضطراری تأکید کرده و افزوده: »این مهم 
جزئی از پدافند غیرعامل است که نقش مهمی در مواقع 
ضروری دارد.« بهمن زاده با اش��اره به نقش مس��ئوالن 

در زمین��ه اج��رای پدافن��د غیرعامل گفته: »باید زمینه 
آموزش به مردم و اجرای روش  های آن فراهم ش��ود.« 
وی خاطرنشان کرد: »پدافند غیرعامل در برابر هر نوع 
خطری است، یعنی فقط شامل جنگ نیست بلکه در 
حوادثی مثل سیل زلزله و ... نیز تأثیر مهمی در کاهش 

خسارت ها دارد.«
محسن علیزاده، یک فارغ  التحصیل رشته مدیریت نیز 
ب��ه ایس��نا گفت��ه: »پدافن��د غیرعامل برای من یک واژه 
جدید اس��ت و هیچ ش��ناختی از آن ندارم.« وی گفت: 
»البته برخی مطالب در خصوص آن از منابع اینترنتی 
دریافت کرده ام اما هنوز به مفهوم واقعی آن و نقش��ی 

که در زندگی هر فرد دارد پی نبرده  ام.«
این کارشناس رشته مدیریت یادآور شده: »در صورتی که 
آموزش  هایی از طریق مراکز مختلف در این زمینه ارائه 
شود برای یادگیری مباحث بیشتر آن مشتاق هستم.«

 ل�زوم ارائ�ه  آموزش  ه�ای عموم�ی در زمین�ه 
پدافند غیرعامل

عصمت موسوی نژاد، کارشناس مسائل اجتماعی نیز در 
گفت وگو با ایسنا با بیان تعریفی از پدافند غیرعامل گفته: 

»دفاع غیرعامل به مجموعه ای از تمهیدات، اقدامات و 
طرح هایی گفته می شود که با استفاده از ابزار، شرایط 
و حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انس��انی به صورت 

خوداتکا انجام شود.«
وی خاطرنشان کرده: »چنین اقداماتی از یک سو توان 
دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش می دهد و از 
سوی دیگر پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی 
مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می کند.«

این کارشناس مسائل اجتماعی یادآور شده: »با توجه 
ب��ه اهمی��ت ای��ن بح��ث و ب��ا توجه ب��ه آنکه اهمیت این 
کلید واژه برای بس��یاری ناش��ناخته است، اطالع رسانی 
در این باره ضروری اس��ت.« موس��وی نژاد با اش��اره به 
حادثه خیز بودن استان خراسان جنوبی به خصوص در 
زمین��ه  زلزل��ه گفت��ه: »از ه��ر جه��ت باید آماده مقابله با 
مشکالت و بحران ها و کاهش آسیب های ناشی از این 

حوادث باشیم.«
وی اظهار کرده: »یکی از راه ها در این خصوص آموزش 
مردم و استفاده از تجارب کشورهای دیگر در مواجهه 
با بحران هاس��ت چون وجود پدافند غیرعامل در همه 

حوزه ها یک ضرورت است.« 

سانه
ر
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? با توجه به زمینه کار و پژوهش خود با پدافند 
غیرعامل در حوزه زیستی چقدر آشنا هستید؟

ب��ا توج��ه ب��ه رش��ته تخصص��ی ام که طراح��ی و پایش 
سیس��تم های مدیریت��ی در نظ��ام س��المت کش��ور 
اس��ت، همانق��در ک��ه اطالع��ات در وزارت بهداش��ت و 
زیرمجموعه های مدیریتی آنها منتش��ر ش��ده، می دانم. 
البته این مقدار بسیار ناچیز است ولی چون قرار صحبت 
و جلسه داشتیم، مستنداتی را که برای این جلسه در 
اختی��ارم گذاش��ته اید، مطالع��ه کردم. بدون اغراق باید 
اعتراف کنم از اینکه فهمیدم جایی در سطوح حاکمیتی 
ب��رای مقول��ه دف��اع مقابل حمالت و تهدیدات زیس��تی 
و ش��یمیایی تمهیداتی اندیش��یده اند، بس��یار غافلگیر و 

خوشحال شدم.

? چرا غافلگیر و چرا خوشحال؟
تجربه ای که در نظام س��المت کش��ور داش��ته ام، نش��ان 
می دهد برخی مشکالت سنتی است. در مطالعه اسناد 
پدافند زیستی و شیمیایی کشور دیدم با چشم باز سعی 
کرده اند برخی از این مشکالت سنتی نظام سالمت را 
بپذیرند و برای آن سعی شده راه حل های قانونی پیدا شود.

? منظورتان از مش�کالت س�نتی نظام س�المت 
چیست؟

یکی از مش��کالت نظام س��المت یعنی مجموعه ای که 

برای ایجاد، ارتقا و حفظ س��المت مردم باید باهم کار 
کنند، نبود هماهنگی است. شاید این نکته به بیش از 
ح��د تخصص��ی ب��ودن حوزه های مدیریتی و مداخله ای 
در این بخش اس��ت. این تخصصی بودن گاهی باعث 
نبود دید یا بصیرت کافی به جایگاه اصلی خود در کل 
پیکره نظام سالمت و کل نظام مدیریتی کشور می شود.

? ممکن است بیشتر توضیح دهید؟ منظورتان 
از نبود دید و وجود نداش�تن اش�راف برای گروه 
مدیریت�ی ک�ه در حیطه ه�ای تخصص�ی و ف�وق 

تخصصی مدیریت می کنند، چیست؟
فکر کنم اگر برای روشن شدن مطلب مثال بزنم، بهتر 
اس��ت؛ مس��اله جمعیت را در نظر بگیرید، در دهه 60 
با سرشماری انجام گرفته و تعیین نرخ رشد جمعیت 
که بس��یار باال بود و با توجه به ش��رایط جنگ ایران و 
ع��راق و کمب��ود مناب��ع  و نب��ود برنام��ه جامع جمعیتی 
گروهی از مدیران ارشد بهداشتی و درمانی و با توجه 
به سیاست های سازمان های بین المللی که کاهش نرخ 
زاد  و ولد را تش��ویق و حمایت می کردند، سیاس��ت 
کنترل جمعیت از طریق کنترل موالید را پیش��نهاد و 
اج��را کردن��د. ای��ن در حالی اس��ت که تصمیم گیری در 
مورد سیاس��ت های جمعیتی در تمام جهان بخش��ی از 

سیاست های حاکمیتی است. 
این به چه معنی است؟ یعنی بیشتر انتظار می رود اتخاذ 

و اعالم یک سیاست جمعیتی وظیفه  مراکز سیاسی  و 
امنیتی باشد.  و بعد از اتخاذ یک سیاست حاکمیتی و 
اصطالحا فرادستی، سازمان های  مجری  و فرودست باید 
خود را برای اجرای آن سیاست هماهنگ و آماده کنند. 
البته تعامل برای اتخاذ سیاست بین این سازمان ها یک 
اصل است ولی نباید فراموش شود که جایگاه نمی تواند 
عوض شود چون به ضرر کشور و مردم خواهد بود. حال 
فقط یادآوری می کنم که پس از تشخیص مساله برای 
اصالح این سیاست به وسیله عالی ترین مقام کشور یعنی 
مقام رهبری باز هم شاید یکی از بیشترین مقاومت ها و 
مخالفت ها در مقابل تغییر سیاست جمعیتی کشور به 
وسیله بدنه مدیریتی و کارشناسی نظام سالمت انجام 
گرفت. این یعنی تخصص داش��تن در مورد روش های 
کاهش یا ازدیاد تولد این مش��کل را ایجاد می کند که 
اتخاذ سیاست افزایش یا کاهش جمعیت هم کار همان 

گروه تخصصی است.

? برگردیم به موضوع اس�ناد پدافند زیس�تی و 
شیمیایی کشور. چرا باید این اسناد یک متخصص 

مدیریت خدمات بهداشتی را خوشحال کند؟!
می  خواهم به همان مش��کالت س��نتی تصمیم س��ازی و 
تصمیم گیری در نظام سالمت کشور برگردم. در طول 
این سال ها ما با برنامه های بهداشتی، درمانی، خدماتی، 
پژوهش��ی، آموزش��ی و حتی بیمه ای، مالی  و... روبرو 

  گفت و گو با  دکترفرزدی عضو فرهنگستان 
علوم پزشکی کشور

نقد سند
  دکتر فاطمه خالقی

 بر مبنای سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسالمي ایران باید کشور تا سال 1404 
توسعه یابد و با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسالمی 
و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل 
باشد. مقام معظم رهبری در سال 1386 طی سخنانی به اهمیت پدافند غیرعامل 
در حوزه زیستی برای کشور اشاره و تحقق سیستم یکپارچه پدافند غیرعامل را در 
کشور مطالبه کردند. ایشان با ابالغ سیاست های کلی پدافند غیرعامل تهیه طرح 
جامع پدافند غیرعامل در برابر سالح های غیرمتعارف نظیر هسته ای، میکروبی و 
شیمیایی را جزو دستور کار اجرایی اجزای مختلف حکومت قرار دادند و بستر مناسبی 
را برای تحقق اهداف کشور در این زمینه فراهم می کنند. از طرفی باید هدایت و 
نظارت بر این دستگاه ها از طرف ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور انجام گیرد. 
با توجه به تخصصی و در بسیاری از مواقع فوق تخصصی بودن حیطه های اقدام، 
هماهنگی بین این دستگاه ها نیازمند اقدامات پیش نیاز است. به منظور بررسی 
روند اقدامات انجام گرفته در کشور برای امنیت بخشی و دفاع از کشور در مقابل 
تهدیدات عوامل زیستی با تعدادی از کارشناسان عرصه های مختلف به گفت وگو 
نشسته ایم. با دکتر فرانک فرزدی، متخصص مدیریت خدمات بهداشتی، دانشیار 
و مدیر گروه مدیریت پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی و عضو وابسته 

فرهنگستان علوم پزشکی کشور گفت وگو کرده ایم.

گو
 و 

ت
گف
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بوده ایم که بس��یار پرش��ور ش��روع ش��ده اند ولی با تغییر 
کابینه و مدیریت های ارشد و میانی، یا رو به خاموشی 
رفته یا کال به بی فایده بودن آنها اش��اره ش��ده و برای 
تخطئه مدیران قبلی مورد استفاده مدیران بعدی قرار 
گرفته اس��ت. این اس��ناد در حالی تنظیم ش��ده اند که 
حداقل تنظیم این اس��ناد تغییرات وس��یع در 3 دولت  
اصالحات، مهرورزی و تدبیر و امید را به خود دیده اند.

?  نکت�ه قاب�ل توج�ه و مثب�ت ای�ن اس�ناد را چه 
می دانید؟

مهم ترین نکته این است که مراحل قانونی خود را طی 
کرده اند. نکته بعدی این است که موفق به ایجاد یک 
ادبیات در زمینه پدافند غیرعامل زیس��تی و ش��یمیایی 
کشور شده اند. البته برای اینکه بتوانند این ادبیات را به 
یک گفتمان و موضوعی برای  همگرایی در سازمان ها و 
نهاد هایی ذی نفع تبدیل کنند، راه طوالنی در پیش است.

?  در اس�ناد پدافن�د غیرعام�ل در ح�وزه نظ�ام 
س�المت به نظر ش�ما کدام نکته از نظر ش�ما جا 

برای بهبود دارد؟
البته نکته های زیادی است. یکی از مهم ترین آنها راه هایی 
اس��ت که برای نظارت و پیگیری اجرای سیاس��ت های 
اتخاذ شده خود در سازمان های مجری و همکار به صورت 
روش��ن تعریف نش��ده اس��ت. مثال اگر قرارگاه پدافند 
زیستی تشکیل یک بانک ژنی از ویروس های مختلف 
یا مثال توالی ژنی و... یا هر آزمایش��گاه مرجعی را که 
برای تش��خیص حمله زیس��تی الزم اس��ت، اعالم کند 
چگونه از اقدام به موقع و موثر مجری و مجریان مطلع 
خواهد شد؟ چگونه می تواند نظارت کند؟ در صورت بروز 
مشکلی با کدام مکانیسم قادر به اصالح در دستگاه های 

مجری و همکار خواهد بود؟

? دیگر چه نکته ای به نظرتان می رسد؟
نکته بعدی البته به نظر من تولید کلمات مناسب است. 
کلماتی که هم بتواند در خود تعاریف اعالم ش��ده در 
س��ند پدافند غیرعامل زیس��تی کش��ور را نش��ان دهد و 
هم کمترین امکان اش��تباه با تعاریف س��ایر حوزه های 
علمی مربوط را داش��ته باش��د. البته برای تولید واژگان 
مناسب در این محدوده یکی از کارهایی که پیشنهاد 
می کنم، تعامل بیش��تر با جایی مثال مثل فرهنگس��تان 
علوم پزشکی و فرهنگستان زبان فارسی است تا برای 
تعاریف و مفاهیم ایجاد ش��ده بتوانند کلمات مناس��ب 
هم تولید کنند. البته پیش بینی من این اس��ت که در 
ای��ن کار موف��ق خواهن��د ب��ود چون خ��ود کلمه پدافند 

غیرعامل تولید و کامال پذیرفته شده است.

? برای فراگیر ش�دن مفاهیم پدافند غیرعامل، 
به خصوص در موضوع پدافند زیستی و شیمیایی 

در روند توسعه کشور از کجا باید شروع کرد؟
یکی از مهم ترین قدم ها برای این مرحله گفتمان سازی 
است. بسیاری از کارها با هم شروع شدند ولی آنهایی 
موفق بوده اند که توانسته اند گفتمان سازی کنند. نباید 

چرخ را دوباره اختراع کرد. این را با با اتکا به تجربه های 
جهانی و نظر کارشناس��ان می گویم. آرمان ها و اهداف 
کالن نه تنها در جمهوری اسالمی بلکه در تمام جهان 
فقط از راه تبدیل شدن به »گفتمان« محقق می شوند. 

راهکارهای تحقق این امر مهم چیست؟
اگر بخواهیم منظور از گفتمان س��ازی را درک کنیم، 
باید بگویم که گفتمان سازی آرمان ها و ارزش هایی به 
معنای »تبدیل شدن« آنها به روح کلی اقشار مختلف 
جامعه و تبلور آنها در ش��یوه  زندگی، زیرس��اخت های 
اجتماع��ی و جری��ان یافت��ن آن در سراس��ر مویرگ های 

حیات اجتماعی  است.

? به نظر ش�ما برای عبور از این مرحله اولیه و 
تبدیل شدن به آن کالبد باید چه کرد؟

متاسفانه در الیه و بدنه کارشناسی به خصوص در وزارت 
بهداش��ت و مراکز و س��ازمان های وابس��ته به آن، نگاه 
مناسبی به رسانه های جمعی وجود ندارد. معموال مطالب 
به زبان پژوهش��ی و به صورت مقاله در نش��ریات معتبر 
علمی و پژوهشی داخلی و خارجی منتشر می شود که 
برای کارشناسان این عرصه دارای اهمیت است. حضور 
در عرصه فرهنگ عمومی و رسانه های جمعی نه تنها 
به اندازه قبل دارای بار مثبت نیس��ت بلکه نوعی باور 
نادرس��ت درباره آن وجود دارد چون بدنه کارشناس��ی 
و باس��واد معموال وقتی کاری را قبول نداش��ته باش��د، 

می گوید تبلیغاتی است!

?  قب�ول داری�د ک�ه بخش�ی از آن به دلی�ل نظام 
ارزش گ�زاری اس�ت ک�ه در نظامات اداری وزارت 
بهداش�ت و اصوال مراکزعلمی کش�ور وجود دارد. 
گذشته از اینکه واقعا بسیاری از کارشناسانی که 
مسائل علمی برایشان کم رنگ تر ازکسب درآمد 
اس�ت، معموال در رس�انه های جمعی حضور فعال 

دارند؟
بل��ه البت��ه، ول��ی ای��ن موضوع نباید اهمیت تبلیغ را کم 
کند. تبلیغ باید جریان ساز باشد. تبلیغ باید گفتمان ساز 
باش��د. تبلیغ باید فضا ایجاد کند، گفتمان ایجاد کند. 
گفتم��ان یعن��ی ی��ک مفه��وم و یک معرفت  در برهه ای 
از زمان در یک جامعه همه گیر شود؛ آن وقت، می شود 

گفتمان جامعه.

?  منظورتان را از گفتمان سازی بیشتر توضیح 
دهید؟

یکی از مهم ترین قدم ها برای این مرحله گفتمان سازی 
است. بسیاری از کارها با هم شروع شدند ولی آنهایی 
موفق بوده اند که توانسته اند گفتمان سازی کنند. نباید 
چرخ را دوباره اختراع کرد. این را با با اتکا به تجربه های 
جهانی و نظر کارشناس��ان می گویم. آرمان ها و اهداف 
کالن نه تنها در جمهوری اسالمی بلکه در تمام جهان 
فقط از راه تبدیل شدن به »گفتمان« محقق می شوند. 

راهکارهای تحقق این امر مهم چیست؟

یعن�ی رس�یدیم  جالب�ی  موض�وع  ب�ه     ?

 گفتمان سازی، شما فکر می کنید در نظام سالمت 
کشور  برای گفتمان سازی، برنامه ریزی انجام شده 

است؟
متاسفانه برداشت بدنه کارشناسی،  بیشتر عرضه خدمت 
است.  حتی دیگر سعی می شود به جای استفاده از کلمات 
پزشک، پرستار و شفا که در درون خود مفهوم ارزشی 
دارند، از کلمات و واژگان بدون بار مثل خرید خدمت و... 
یا واژگان و ادبیات مشابه آن استفاده شود. کار تبلیغات 
بیش��تر برای انتش��ار نس��خه ها و توصیه ها به کار می رود. 
گفتمان سازی با کارهای جداگانه برنامه ریزی نشده انجام 
نخواهد شد. این کار احتیاج دارد به برنامه ریزی و کار 
فعال و مثل دمیدن پیوسته  در وسیله  فشاری است که 
می  توان��د آب ی��ا مای��ه  حی��ات یا هوا را به نقاط مختلفی 
که مورد نظر است، برساند. این کار هیچ نباید متوقف 

شود و به برنامه ریزی احتیاج دارد.

? به نظر شما پدافند غیرعامل در کل و پدافند 
زیستی توان و ظرفیت گفتمان سازی دارد؟

بدیهی ا س��ت که گفتمان س��ازی، مثل هر امر دیگری 
مختصاتی دارد. یکی از مهم ترین مختصات آن، دوری 
از رفتارهای دستوری و کنش های مبتنی بر اجبار است. 
نبای��د تص��ور ک��رد که با صدور چند بخش��نامه می توان 
گفتمان سازی کرد. به عبارت دیگر، در انجام این مهم، 
بای��د مبتن��ی ب��ر »اقن��اع فطری اف��راد« عمل کنیم و از 
اعمال نظ��ر پرهی��ز کنی��م. وجود روش ها و برخوردهای 
مدیریت��ی و سیاس��ی، ب��ه ج��ای روش های فرهنگی در 
ای��ن ام��ر، نش��ان می دهد فعاالن ای��ن حوزه از مقوله ای 

که پیش رو دارند، درک درستی ندارند.

ت و گو
گف
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س��ابق بر این دکاپیتالیزیش��ن)جدا کردن راس فکری 
از بدنه اجرایی( طرفداران خاص خود را داش��ت، س��ر 
را ج��دا می کنی��م و ب��دن بی رأس، بی جمجمه، بی مغز، 
فرماندهی برای ادامه حیات و بقا نخواهد داشت. البته 
بالفاصله رکاپیتالیزیشن)جایگزینی راس فکری مطلوب 
به بدنه اجرایی( هم بخش دوم و موخره مقدمه در پیش 
گفته شده است، یعنی یک سر دیگر به جای سر قبلی 
جایگزین می ش��ود. مثال عرفات می رود چراکه باالخره 
از روزگاری می آید که نمی تواند پرسونای سازشکاری 
را کامال در قواره های اس��تاندارد بین المللی به نمایش 
بگذارد، بعد یک سر دیگر به جایش می آید، سر جانشین 
ش��ده از تبعید بازمی گردد و پس از روبوس��ی با دش��من 

به محل فرماندهی قبلی می رود.
اما اگر بدنه این سر جدید را نپذیرفت و ریجکت کرد 
چه؟ اگر س��ر جدید در هارمونی با ابعاد تنه تناس��ب 

نداشت چه؟
این روزها به تنه یا بادی بیش��تر پرداخته می ش��ود، بر 
ای��ن ب��اور ش��ده اند ک��ه اگر تنه تغیی��ر کند، می تواند با 
فرس��تادن س��یگنال ها و پیام های محیطی متفاوت به 
مغزی که در سر قرار گرفته، تصمیم های آن را تغییر 
دهد و فونکسیون مغز را عوض کند بی آنکه قرار باشد 
سر تغییر کند، ماهیت عملکردی مغز عوض می شود. اما 
تنه چطور تغییر می کند؟ به نظرم بحث پدافند غیرعامل 
روی تغییرات بدن یا کالبد اجتماعی باید متمرکز شود 
و مهم تری��ن آن در ای��ن مطل��ب تغیی��رات در کمی��ت یا 
اندازه بدن است. بدنی که رشد نکرده باشد، نمی تواند از 
یک رأس پرقدرت فرمان بگیرد. اندازه کوچک دست ها 
و پاه��ای ی��ک بیم��ار ی��ا حتی در یک فرد ظاهرا س��الم 
مبتال به نانیسم که همه اندام های او در یک هارمونی 
مینیاتوروار کوچک اند، نمی تواند در یک مصاف جدی 
با حریفی که ابعاد طبیعی در بدنش رعایت شده، قرار 
بگیرد. کاهش نس��ل در مش��رق زمین، در نژاد زرد که 
چون صفرای برانگیخته کالبد جهان غرب را می تواند 
یرقانی کند، چقدر در پالن های اس��تراتژیک غربی ها 

برای آینده زمین ضروری اس��ت؟ آیا اگر کارگر ارزان 
و به اصطالح لیبرفری بودن کارخانه ها در ش��رق دور 
و به خصوص چین به نفع اقتصاد غرب نباش��د، کاهش 
زردپوستان چقدر برای سیاستمداران wasp )سفیدهای 
انگلیسی تبار پروتستان( آمریکا، حیاتی است. نژادی که 
کشور چین در جنگ زمینی با همسایگانش می تواند به 
جای تهاجم و پیش��روی در جنگ، روزانه یک میلیون 
نفر تس��لیم دش��من ش��ده و با تس��لیم نیروها و نه نبرد، 
کشورهای همسایه مجاور کم وسعت را به اشغال خود 
درآورد یا در شرق نزدیک و میانه، نسل مسلمانانی که 
مدعی ان��د در زم��ان س��یاه اروپ��ا در ظلمات جهل قرون 
وسطی آنها صاحب تمدنی شگرف بوده اند و رنسانس در 
جنوب اروپا به علت همسایگی و همنشینی با مسلمانان 
آندلس و شمال آفریقا صورت گرفته، چه رفتاری باید 
داش��ته باش��ند؟  اگر اسالم هراس��ی در درازمدت جواب 
ندهد چه؟ با نسل مسلمانان عرب و ترک تبار که اروپا 
را به تسخیر خود درآورده اند و دست از سنت های خود 

نمی کشند، چه باید کرد؟

نسل کشی خاموش
اینجا صحبت از نسل کش��ی خاموش می ش��ود و اینکه 
ی��ک ن��ژاد برت��ر ی��ا ائتالف��ی از نژادهایی که خود را برتر 
می دانند و در طول تاریخ نسل کشی های متعددی را به راه 
انداخته اند، برای در اختیار داشتن قدرت و مکنت تدبیر 
امور این سیاره خاکی، نژادهای دیگر را در اقلیت بگذارند.

آیا این نسل کش��ی خاموش یا به تعبیری یوژنیکس یا 
»به نژادی« واقعیت دارد؟ یا یک توهم توطئه اس��ت؟ 
آی��ا تنظی��م خان��واده و تحدی��د جمعیت در جوامع رو به 
رش��د می تواند در ش��کل افراطی و پردامنه اش جزئی از 
این نسل کش��ی خاموش غربی ها باش��د؟ مصرف مواد 
گیاهی، لبنی و گوش��تی که بر مبنای دس��تکاری های 
ژنتیکی تولید و فرآوری ش��ده اند چه؟ آیا واقعیت دارد 
که دانه های غیردستکاری شده گیاهان روی زمین در 
انباری مجهز و بزرگ در اس��کاندیناوی در ش��رایطی 

ویژه دپو ش��ده و بقیه دانه هایی که به جز آن دانه های 
اصلی، مورد کش��ت و زرع واقع می ش��ود، همه مش��مول 
دس��تکاری های ویژه ای هس��تند که مصرف آنها باعث 
کوتاهی عمر، عقیمی، مقطوع النسل شدن و بیماری های 
گوناگون صعب العالج می ش��ود؟ در اراضی اش��غالی که 
اعراب و یهودی های اسرائیل در کنار و مجاورت هم در 
منطقه ای نه چندان وسیع زندگی می کنند، آلوده کردن 
آب ها یا ّجو یا آلودگی های دیگر زیست محیطی چقدر 
می تواند فقط در جمعیت هدف که همان فلسطینی ها 
باش��ند اثر کند و کس��ان دیگر را با توجه به نزدیکی و 
مجاورت بیش از حد مورد آزار و بیماری قرار ندهد؟ اما 
اگر غذای این 2 دسته که هر کدام به خاطر نوع ذبح، نوع 
طبخ یا نوع عادت غذایی متفاوتند، را مورد توجه قرار 
دهند چه؟ پس آلودگی های غذایی به علت وجود غذاهای 
متف��اوت در فرهنگ ه��ا و خرده فرهنگ ه��ای متفاوت با 
وجود همسان س��ازی ها و یکرنگ ش��دن در زمینه های 
دیگ��ر، می توان��د ی��ک گروه ه��دف را به طور اختصاصی 
م��ورد حمل��ه ق��رار ده��د، اما آیا این واقعیت دارد؟ اینجا 
می توان از طریق برهان خلف به پیش رفت. زمانی که 
ژول ورن »دوهزار فرسنگ زیر دریا« را می نوشت، هنوز 
زیردریایی اختراع نشده بود و وقتی ژرژ ملیس »سفر به 
ماه« را می ساخت، بشر در سودای تسخیر ماه، خود را 
اس��یر آرزوهای محال می دید. پس نوش��تن یا س��اختن 
داستان های علمی-تخیلی یا Science Fiction در 
خاطره جمعی انس��ان ها یعنی اتفاقات آینده بش��ری و 
مترادف با پدیده های ش��گفت انگیز آتی اس��ت و از این 
رو ذه��ن انس��انی، ه��ر موض��وع علمی-تخیلی را خارج 
از ش��رایط و امکان��ات وق��وع و حص��ول در زم��ان معاصر 
می پندارد.  حال با این مقدمه کوچک باید یاد کنیم از 
سریال موفق »اتوپیا«  یا »آرمانشهر« که بر خالف نام 
یا عظمتش ربطی به آرمانشهر افالطون یا اندیشه های 
س��رتوماس مور ندارد، یک داس��تان پیچیده پرهیجان 
و پرتنش از گروه های س��ری که به دنبال پاک س��ازی 
نژادی خاموش به وس��یله مواد غذایی به ظاهر مقبول 

میوه های مسموم  به دربار ها محدود نمی شود
 دکتر محمدهادی کریمی/ فیلمنامه نویس و کارگردان 

روزگاری به سیاس�تمداران توصیه می ش�د جانب ادب و احترام فروگزارند و با دس�تکش، دس�ت دوس�تی به س�مت سیاس�تمداران و رهبران 
مخالف و روس�ای کش�ورها دراز کنند، چراکه هر آن احتمال مسموم س�ازی توس�ط یک لمس چند ثانیه ای با دس�ت های آلوده  فردی که به 
لحاظ تشخص اجتماعی احتمالش هم داده نمی شود وجود دارد، هر چند که این پدیده مسموم سازی تدریجی در یاسر عرفات با پولونیوم 
باالیی که در بقایای جسدش یافت شد  یا غلظت باالی 10 برابر سم دیوکسین در مسموم سازی آنی و دفعتا ویکتور یوشچنکو سیاستمدار 
اوکراینی، هیچ کدام با دست های آلوده نبوده اما افکار آلوده در رابطه با عقیم سازی و قتل خاموش و بی سر و صدا با سم چیزی نیست 
که به امروز و اکنون که علم و فناوری به رشد قابل توجه رسیده، محدود شود. آلوده کردن آب چشمه ها و مسموم  کردن تدریجی، 
حکایت روزگارانی است که زمین در فضای جدید ارتباطات به دهکده ای جهانی تبدیل نشده بود و ابزارهای سلطه هم همان قدر 
بدوی به نظر می رسد که ابزارهای اطالع رسانی و خبرپراکنی اما این روزها، میوه های مسموم  و غذاهای زهرآگین به دربار 

شاهان و سران دیگر کشورها محدود نمی شود و نباید آن را تنها در تخت شاهانه جست. 
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سانه
ر

اما در عین حال مسموم است، موادی که اگرچه اشتها 
را برای بلعیدنشان برمی انگیزاند اما در واقع اسباب قطع 

نسل آدمی اند.

برزخ واقعی یا تخیلی
گور ویدال، نویسنده و متفکر آمریکایی که او را روشنفکری 
در مقابله با ارزش های رایج آمریکایی به خصوص نظام 
سلطه آمریکایی می دانند، سال ها پیش در یکی از آثارش 
»کالکی« راوی اعمال انس��انی اس��ت که در راس یک 
فرقه سری برای به وقوع پیوستن آنچه وی آرزویش را 
دارد، یعنی آخرالزمان، میکروب  کشنده یرسینیا را در 
درون گل های لوتوس اهدایی اش در همه جا می پراکند 
و نسل آدمی را از روی زمین برمی دارد. حاال دن براون، 
نویسنده آثار جنجالی و پرحاشیه علمی-تخیلی البته از 
نوع تاریخی اش که نمی توان به راحتی او را با گور ویدال، 
خالق رمان آفرینش قیاس کرد، در رمان »برزخ« خود 
از دسته دیگری آدم ها حکایت می کند که قصد دارند 
نفوس بشری را به میزانی بسیار پایین تقلیل دهند تا 

زندگی ش��رایط بهتری برای بازماندگان داش��ته باش��د. 
این تصمیم هولناک نه در س��ر مالیخولیایی کس��ی که 
خ��ود را »کاکل��ی« ی��ا همان منجی موعود آخرالزمان از 
دید هندوها می داند که در مغز عده ای دانشمند مجهز 
به علوم مدرن ش��کل می گیرد، عده ای که با انفجاری 
مهیب و عمده در کسری از ثانیه می خواهند اکثریتی 
از جمعیت را به نفع اقلیتی دیگر قربانی کنند حاال این 
دورمان تاریخی تخیلی را مقایسه کنید با »اتوپیا« که 
مخاطبانش را در برزخ واقعی یا تخیلی بودن داس��تان 
خود می گذارد، درس��ت همانند خلجانی که از صحت 
و سقم ماجرای »یوژنیکس« و علت اصلی انقالب سبز 
و دس��تکاری های ژنتیک در ذهن ش��کل می گیرد و در 
وهله نخست حکم به تخیلی و غیرممکن بودن و غیر 

واقعی دانستن آنها داده نمی شود.
اما در اتوپیا این پرس��ش اساس��ی در میان بی ش��مار 
پیرنگ های جذاب داستانی و داستانک های متعدد گم 
می ش��ود تا جایی که پس از یک ش��ک به این یقین 
می رسیم که مواد غذایی سترون کننده و عقیم ساز هم 

داستانکی است در میان داستانک های مهیج و جذاب 
دیگ��ر، پ��س همان ط��ور ک��ه همان ها از قوه وهم و خیال 
نویس��نده آمده اند، این یکی هم از همان گروه اس��ت و 
من بعد هر کس از چنین موضوعی سخن راند، می توان 
او را هم معتاد به تماش��ای س��ریال های مهیج علمی و 
تخیلی نامید و دانش��ش را محدود به پیگیری این نوع 
داس��تان ها که در حد کمدی بوک هم می تواند عرضه 
شود، دانست و به نوعی متوهمش خواند اما یک سوال؛ 
شیوع کبد چرب در میان جوان های یک کشور تا چه 
حد می تواند همراستا با اراده هایی باشد که جوانان آن 
کشور را بیمار، خموده و ناکارآمد می خواهد. اراده هایی 
که معطوف به رقابت های خارجی همسایگان و اهداف 
نظام سلطه بین الملل است. این سوال می تواند خارج از 
آن محدوده چالش برانگیز، این نکته را در ذهن ها روشن 
کند که شیوه زندگی در حوزه غذا و نوع تغذیه تا چه 
حد می تواند به ابزاری برای تسلط و غلبه بدخواهان و 
بداندیشان یک قوم و نژاد بدل شود، هر چند تدریجی 

و طی یک پروسه و پروژه ویران سازی آرام. 

Utopia آرمان شهر/ اتوپیا
سال شروع پخش: 2013. محصول انگلستان. یک کمیک بوک مرموز 
و کالت که طبق ش��ایعات بزرگ ترین فاجعه  قرن را پیش��گویی می کند 
ناخواس��ته به دس��ت افرادی معمولی می افتد اما به  زودی س��ازمانی به نام 
»شبکه« به دنبال این افراد می افتد تا به هر قیمتی شده آن را به دست بیاورد.

فروشگاهی خلوت؛ دو مرد مشکوک وارد می شوند و 3-2 نفر مشتری حاضر در 
سالن را به  راحتی آب خوردن می کشند و بعد از پرسشی بی جواب درباره  محل 
اختفای یک شخص نا شناس، فروشنده را هم به قتل می رسانند اما هنوز یک نفر 
در مغازه باقی مانده؛ پسرکی خردسال که زیر یک میز پنهان شده و دیری نمی پاید 
که یکی از دو مرد مش��کوک او را می یابد و با لبخندی زهرآگین نگاهش می کند و... 
با شنیدن یا خواندن واژه  »آرمان شهر« )و در اصل »اتوپیا«( قاعدتا اولین چیزی که به 
ذهن متبادر خواهد شد، مفهومی است که در آموزه های اندیشمندانی مانند افالطون 
و بعد ها سر توماس مور در قالب این واژه تبیین شده است. اتوپیا در معنای کلی و 

جمع وجورش به ناکجاآبادی گفته می شود که یک جور نظم اجتماعی آرمانی در آن جریان 
دارد. البته هر یک از فیلسوفان اجتماعی متقدم یا متاخر، درباره اش مشخصه هایی متفاوت 
ذکر کرده اند. اگر تصور می کنید که این سریال انگلیسی محصول شبکه  چهار بریتانیا درباره  
گونه شناسی های مربوط به مدینه  فاضله است و از فضاهای آرمانی این نحله  فلسفی سخن 
می گوید، اشتباه است.  عنوان سریال، مربوط به فرقه ای است که می خواهند از طریق یکسری 
عملیات موسوم به آزمایش های اتوپیایی، دنیا را از روند رو به تباهی ای که در انتظارش است، 
خالی کنند اما این سلسله عملیات، با ابزارهای پرمخاطره ای سروکار دارد و مقصد تلخی را 
جستجو می کند. یکی از فعاالن این گروه که خود جزو مغضوبین سیستم قرار گرفته است، 
سعی می کند از طریق نشانه گذاری هایی در یک کمیک بوک و در قالب یک داستان گویی 
بصری/ گرافیکی، روند و اسرار این فرقه و اهدافشان را افشا کند و از همین رو هر کس یا هر 
گروهی که منافعش به نوعی با این اطالعات گره خورده است، درصدد یافتن این کتاب است؛ 
کتابی که به طور اتفاقی در اختیار 4 نفر که از طریق مراودات اینترنتی و طی شبکه های مجازی 

با هم آشنا شده اند و از ماهیت پشت پرده  این مناسبات سیاسی خبر ندارند، قرار می گیرد. 
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 دکتر رضا پاکزاد، اپیدمیولوژیست 

»تروریسم زیستی« عبارت است از ایجاد ترس و 
وحشت، با بهره گیري از عوامل زیس�ت شناختي 
 )Biological Weapon( مختلف،   جنگ افزار زیستی
عبارت است از وسیله ای که به منظور انتشار عمدي 
ارگانیس�م هاي مول�د بیم�اري یا فراورده هاي آنها 
به وس�یله غ�ذا، آب، حش�رات ناق�ل ی�ا به صورت 
 افش�انه )آئروس�ل(، ب�ه کار ب�رده می ش�ود  .
 جنگ زیستی )Biological Warfare( عبارت است 
از اس�تفاده از عوامل زیس�تی، اعم از باکتري ها، 
ویروس ه�ا، گیاه�ان، حیوان�ات... و فراورده ه�اي 
آنها به منظور اهداف خصمانه ولي در عمل، واژه 
»تروریسم زیس�تی« را هم به معني ارعاب و هم 

به مفهوم جنگ زیستی،به کار می برند.

عوامل سببي تروریسم زیستی
این عوامل را به صورت هاي مختلفي طبقه بندي کرده اند 

که ذیال به برخي از آنها اشاره می شود:
 گروه »الف« شامل بیماری های می شوند که:

• به آس��اني منتش��ر مي ش��وند یا از فردي به فرد دیگر 
انتقال می یابند.

• م��وارد م��رگ زی��ادي ب��ه ب��ار می آورن��د و اثر مهمي بر 
بهداشت عمومي دارند. 

• باعث ایجاد وحشت عمومي و از هم پاشیدگي جامعه 
مي شوند.

• برای جبران آس��یب های بهداش��تي ناش��ي از آنها و 
سازماندهي مجدد، به عملیات ویژه ای نیاز است.

از بیماری های که می توان در این گروه قرار داد می توان 
عوامل بیماری های آبله، سیاه زخم، طاعون، بوتولیسم، 
توالرمی، تب السا و تب هموراژیک آرژانتینی را نام برد.

گروه »ب« شامل بیماری های می شوند که:
• با سهولت نسبي انتشار می یابند.

• بیماري با ش��دت متوس��ط و مرگ و میر پاییني به 
بار می آورند.

• به اقدامات تشخیصي خاص و نظارت بعدي نیاز دارند.
 از بیماری هایی که در این دسته قرار می گیرند، می توان 
به تبکیو، بروسلوز، گالنذرز، وبا، اشریشیا کولی، شیگال 

دیسانتره و سالمونلوز اشاره کرد.

گروه »ج« شامل بیماری های می شوند که:
شامل پاتوژن هاي نوپدیدي هستند که با بهره گیري از 
مهندسي ژنتیک، قابلیت تغییر به منظور تولید و انتشار 

انبوه را دارند، زیرا:
• در دسترس هستند.

• به آساني قابل تولید و انتشارند.
• داراي قابلیت ایجاد بیماري در سطح وسیع، کشندگي 
زیاد و اثر تخریبي عظیم بر پیکره بهداشت عمومي هستند.

از بیماری های که در این گروه قرار می گیرند می توان 
تب زرد، ویروس های عامل تب خونریزی دهنده منتقله 

از طریق کنه و ویروس های  هانتا را نام برد.
یک عامل میکروبی باید چه ویژگی های داشته باشد تا 
به عنوان جنگ افزار زیستی بتوان از آن استفاده کرد؟

• قابلیت اطمینان باال
• قابلیت هدفگیري دقیق به سمت دشمن 

• قیمت نازل 
• قابلیت تولید
• افشانه پایدار 

• ایجاد همه گیري در سطح محدود 
ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن موارد می توان گف��ت که عوامل مولد 
س��یاه زخم، انس��فالیت هاي اس��بي، طاعون، توالرمي، 
بروس��لوز، ت��ب کیوتب ه��اي خونری��زي دهن��ده و آبله، 

گزینه های مناسبی برای تروریسم زیستی اند.

میزان مرگ و ناتوانی در یک حمله ترور زیستی
ش��کل صفحه بعد مقایس��ه میزان ناتواني و مرگ ناش��ي 
از انتشار عمدي یک هزار کیلوگرم از عوامل عفونت زاي 
مختلف است. همان طور که قبال نیز اشاره شد، عوامل 
زیستی را بر حسب میزان کشندگي و ناتواني حاصل از 
آنها نیز طبقه بندي می کنند بنابراین همان گونه که در 
شکل صفحه بعد مالحظه می شود، خاصیت کشندگي 
باسیل سیاه زخم، خیلي بیشتر از عامل توالرمي و این 
خاصیت بروسال و عامل تب کیو از بسیاري از بیماري هاي 
دیگر کمتر است. سازمان جهاني بهداشت تخمین زده 
است رهاسازي 50 کیلوگرم اسپور آنتراکس)سیاه زخم( 
در ط��ول ی��ک خ��ط 2 کیلومت��ري در یک جمعیت 500 
هزار نفري باعث 125 هزار مورد عفونت و 9500 مورد 
مرگ می شود که در مقایسه با سایر جنگ افزارها رقم 
عظیمي را تشکیل مي دهد. سازمان مزبور، تخمین زده 

است که با آزادسازي  100 کیلوگرم افشانه حاوي اسپور 
آنتراکس بر فراز شهر واشنگتن، حدود 130 هزار تا 3 
میلیون نفر به هالکت خواهند رس��ید که قابل مقایس��ه 
با قدرت تخریبي یک بمب هیدروژني است. نگاهي به 
حادثه دلخراش همه گیري س��یاه زخم تنفس��ي در س��ال 
1979 در روسیه که طي آن 66 نفر، جان خود را از دست 
دادند هم نشان دهنده قدرت تخریبي اسپور سیاه زخم، 
به عنوان یک سالح زیستی است و هم دلیل واضحي بر 
این مدعا که سالح هاي زیستی را از سال ها قبل ساخته 
و به مقادیر فراواني انبار کرده اند. این همه گیري در حالي 
رخ داد که در یک موسس��ه که ظاهرا به نام موسس��ه 
تحقیقات زیس��تی بوده اس��ت، طوفان س��همگیني باعث 
شکسته شدن شیشه تعدادي از پنجره ها و پراکنده شدن 
مقادیر زیادي پر مرغ یا سایر پرندگان در فضا و به دنبال 
آن در عرض 4-3 روز بروز یک بیماري تنفسي شبیه به 
عفونت هاي تنفس��ي ویروس��ي در کس��اني که در معرض 
وزش باد در محدوده مکاني مزبور بوده اند، ش��د و هر 
چند همگي ظاهرا در عرض چند روز بهبود یافتند ولي 
به فاصله کوتاهي مجددا همان عالئم با ش��دت هر چه 
تمام تر بروزکرد، عده زیادي از آنان در تابلو مدیاستینیت 
خونریزي دهنده، جان خود را از دست دادند. سرانجام 
مشخص شد که پرها را برای مقاصد نظامي، آغشته به 

اسپور سیاه زخم کرده بوده اند.
هر چند آبله از س��ال 1977 ریش��ه کن ش��ده اس��ت ولی 
ویروس عامل آن در مرکز کنترل بیماری ها، روس��یه و 
س��ازمان جهاني بهداش��ت نگهداري می ش��ود و بیم آن 
مي رود که جنگ افروزان و بیوتروریس��ت ها در خارج از 
این س��ازمان ها به آن دسترس��ي پیدا کنند و به عنوان 
جنگ افزار زیستی، از آن استفاده کنند. این بیماري یکي 
از بیماري هاي ویروسي به شدت مسري است که با میزان 
م��رگ و می��ر باالی��ي هم��راه بوده اس��ت. این بیماری در 
30 درصد موارد، منجر به مرگ می شود. ضمنا محدود 
به ش��رایط اقلیمي خاصي نیس��ت در هر فصلي از س��ال 
ممکن اس��ت بروز کند. سازمان جهانی بهداش��ت  زماني 
این بیماری را به عنوان مخرب ترین بیماري عفوني مطرح 
کرده است و توسط  سازمان مزبور اعالم شده است. طبق 
اس��ناد موجود، روس��یه داراي تجهیزات و وس��ایلي است 
که قادر به تولید هزاران کیلوگرم ویروس آبله در طول 
سال است. افشانه هاي حاوي ویروس آبله هم به آساني 

با کلید های همه گیرشناسی تروریسم زیستی آشنا شوید

همه گیرشناسی تروریسم زیستی

ده
ون

پر
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قابل انتش��ار هس��تند. حتي مقادیر کمي از آن قابلیت 
عفونت زایي دارد و به سرعت از افراد آلوده به افراد سالم 
انتقال می یابد و از طریق تماس با لباس بیماران نیز قابل 
سرایت است. از آنجا که طي طغیان ها و همه گیري هاي 
مرتبط با تروریسم زیس��تی، معموال فرصت کافي براي 
اثبات عوامل س��ببي و تش��خیص قطعي وجود ندارد با 
بهره گیري از مراقبت و رویارویي با نش��انگان بالینی و 
اس��تفاده از اقدام های آزمایش��گاهي با پاس��خ دهي سریع 
نظیر انواع رنگ آمیزي، آزمون هاي س��رمي آنتي ژني و 
تصویربرداري هاي مختلف، به تش��خیص هاي محتمل 
می پردازیم و بر آن اساس، اقدامات درماني و اپیدمیولوژیک 
الزم را آغاز می کنیم. به عبارت دیگر، در سیستم مراقبت 
سنتي، معموال به پیگیري بیماري ها پرداخته می شود 
در حالي که در سیستم مراقبت سندرومیک، اطالعات 
مرب��وط ب��ه نش��انه هاي موج��ود در بیماران، جمع آوري 
می ش��ود و پ��س از ق��رار دادن مجموع��ه ای از آنه��ا در 
قالب هاي تعریف ش��ده قبلي )نش��انگان یا س��ندروم( به 
تشخیص هاي محتمل و زودرس، دست می یابیم. پس 
نظ��ام مراقبت��ی ک��ه برای جلوگی��ری از یک حمله ترور 
زیستی انجام می شود، نظام مراقبت سندرومیک است.

تشخیص حمله ترور زیستی
ش��ناخت ی��ک حمل��ه ت��رور زیس��تی به هم��ت فراوان 
دس��تگا ه های بهداش��تی و س��ایر ارگان ها نیاز دارد و 
حتی با وجود آن، تایید حمله ترور زیس��تی بس��یار کار 
س��ختی اس��ت و به تحقیقات فراوان پیرامون این واقعه 
در صورت رخداد آن نیاز است. سعی می شود راه هایی 
را که می توان یک حمله ترور زیستی را تشخیص داد، 
بیان کنیم. بدیهي اس��ت که هیچ کدام از این موارد به 
تنهایي، حاکي از استفاده عمدي از یک عامل زیستی 
نیست ولي وقتي مجموعه اي از آنها را در نظر بگیریم، 

ممکن است سودمند باشد:
• وق��وع همه گی��ري وس��یع هم��راه ب��ا موارد بیش از حد 

انتظار، به خصوص در یک جمعیت غیرمجتمع
• بیشتر بودن شدت بیماري در مقایسه با حالت های عادي 
آن به خصوص وقتي از راه هایي غیر از راه معمول منتقل 
شده است. مثال شیوع بیماري استنشاقي نظیر آنچه که در 
شوروي سابق رخ داد و پس از بروز حادثه ای که منجر به 
آزاد شدن پرهاي آغشته به اسپور سیاه زخم شد. افرادي 
که در آن فضا تنفس کرده اند، دچار سیاه زخم تنفسي 
شدند و عده کثیري از آنان جان خود را از دست دادند.

"• مواج��ه ش��دن ب��ا نوع��ي بیم��اري ک��ه ب��راي ی��ک 
منطقه خاص به خصوص غیرمعمول محس��وب می ش��ود 
یا در فصلي غیر از فصل رایج آن بروز می کند یا بدون 

وجود حامل طبیعی انتقال می یابد.

ب��روز چن��د همه گی��ري همزمان ناش��ي از چند بیماري 
عفوني مختلف

• همه گیري یک بیماري مش��ترک در بین حیوانات با 
موارد ابتالی انساني

•  ب��روز بیم��اري ناش��ي از س��ویه هاي غیرمعم��ول یک 
میکروارگانیس��م یا ناش��ي از س��ویه هاي مقاوم به دارویي 

که از این لحاظ با سویه هاي جاري تفاوت دارند.
 •  ب��اال ب��ودن می��زان حمل��ه در کس��اني ک��ه در مناطق 
خاصي نظیر ساختمان هایي بوده اند که افشانه هایي در 
فضاي محدود محل استقرار آنها رها شده و پایین بودن 
میزان موارد ابتال در کس��اني که به هنگام آزاد ش��دن 
افشانه، در ساختمان هاي سرپوشیده  حضور داشته اند.

•  کسب خبر در این خصوص که دشمن توانسته است 
به عامل یا عوامل عفونت زاي خاصي دست یابد.

•  ادعاي دش��من مبني بر اینکه از یک عامل زیس��تی 
استفاده کرده است.

•  مشاهده آزاد شدن یک عامل زیستی از طریق تجهیزات، 
جنگ افزار ه��ا ی��ا ب��ه صورت پنهاني. حتي با وجود بیش 
از یک ش��اخص از معیار هاي فوق، به آس��اني نمي توان 
ثابت کرد که طغیان یک بیماري، ناش��ي از انگیزه هاي 
خیانتکارانه بوده و به اصطالح، نوعي جنگ زیستی است 
.مثال طي دوران جنگ عراق و ایران با چند همه گیري 
غیرمنتظره بیماري هاي عفوني نظیر لیشمانیوز پوستي 
در خوزستان و هپاتیت E و تیفوئید در کرمانشاه مواجه 
ش��دیم که هر چند در ابتدا ش��ک تروریسم زیس��تی را 
برمي انگیخت ولي س��رانجام رفع ش��بهه ش��د و مدارکي 

مبني بر اهداف تروریسم زیستی، به دست نیامد.

اصول پیشگیري از تروریسم زیستی 
جنگ هاي زیستی و آمادگي دفاع زیستی

1. پیشگیري اولیه:
• آموزش و ارتقای آگاهي هاي افراد در معرض خطر

•   واکسیناس��یون جمعیت ه��اي در مع��رض خط��ر ب��ا 
واکسن هاي موجود

• پیش��گیري دارویي )کموپروفیالکس��ي( پس از تماس 
در صورت امکان

• جمع ش��دن کش��ورها حول محورهاي مش��ترک و عام 
المنفع��ه و خ��ودداري از دام��ن زدن به اختالفات ارضي، 

سیاسي، نژادي، مذهبي و امثال آن
•  قطع زنجیره انتقال بیماري هاي مس��ري ناش��ي از 

تروریسم زیستی
• منع تهیه و استفاده از سالح هاي زیستی

• به کارگیري تدابیر الزم به منظور جلوگیري از انتقال 
بیماري هاي مشترک 

• استفاده از تجهیزات و لباس هاي محافظتي به وسیله 
کارکنان پزشکي و بهداشت به هنگام تماس با بیماري هاي 

مسري ناشي از تروریسم زیستی
• آرام نگه داشتن توده مردم به منظور جلوگیري از بروز 

همه گیري رعب و وحشت

2. پیشگیري ثانویه:
•  تشخیص و درمان به موقع مصدومان ناشي از حمله 

در صورت درمان پذیر بودن بیماري
•  کنت��رل رع��ب و وحش��ت ب��ا بهره گی��ري از تدابی��ر 
روان ش��ناختي و خ��ودداري از پنهان��کاري و جلوگی��ري 
از بروز تضاد هاي احتمالي در اظهارنظر هاي مس��ئوالن 

ذي ربط

3. پیشگیري ثالثیه:
•  توانبخشي بهبودیافتگاني که دچار عوارض پایداري 

شده اند با بهره گیري از اعمال جراحي و وسایل فیزیکي 

منبع: کتاب جامع بهداشت عمومی 
فصل9، گفتار 10 ، دکتر حسین حاتمی

کیو

مقایسه ميزان ناتواني و مرگ ناشي از انتشار عمدي یك هزار كيلوگرم از عوامل عفونت زاي مختلف.

پرونده
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از آنجا که عوامل زیستی از طریق حواس پنج گانه قابل 
شناسایی نیستند و از طرفی از زمان تماس یک شخص با 
یک عامل زیستی تا زمان بروز عالئم بیماری از روزها تا 
هفته ها متغیر است، تبهکاران تمایل زیادی برای استفاده 
از این عوامل دارند زیرا فرصت ترک صحنه و فرار را به 
خوبی در اختیار خواهند داشت. به طور معمول حمالت 
ترور زیستی ابتدا توسط کارکنان بخش بهداشت و درمان 
تشخیص داده می شود، بنابراین تدوین دستورالعمل هایی 
که یک طرف آن سامانه های بهداشتی-درمانی باشند، 

مهم ترین اقدام در برخورد با این پدیده شوم است.

اهم این دستورات عبارتند از:
1. برقراری یک سامانه هشدار فوری

2. برقراری سامانه ای جهت آشکارسازی عوامل زیستی 
)هم��راه ب��ا رعای��ت طبقه بن��دی اطالعات مربوط به افراد 

آلوده شده(
3. جمع آوری و دس��ته بندی مدارک و ش��واهد براس��اس 

یک چارچوب مشخص
4. انتخاب تجهیزات حفاظت فردی مناسب

5. همکاری با سایر سازمان های متولی بهداشت و درمان، 
نیروهای نظامی و انتظامی و س��ازمان های ذیربط ملی 

و بین المللی.

پیشگیری
در حال حاضر توافقی عمومی در سرتاسر جهان به وجود 
آمده است که به موجب آن باید از دستیابی تروریست ها 

به عوامل زیستی به هر طریق ممکن جلوگیری کرد.
از آنجا که عوامل خطرناک زیس��تی به طور معمول در 
داخل آزمایشگاه های معمولی به طور کامل و به صورت 
مجاز و قانونی نگهداری می شوند، اولین قدم در پیشگیری 
از وقوع تروریسم زیستی، باال بردن امنیت در این مراکز 

است. گزارش دادن به موقع هر گونه حادثه سرقت، گم 
ش��دن یا آزاد ش��دن عوامل زیس��تی باید به صورت یک 
قانون، الزامی و اجباری شود. وضع قوانین محدودکننده 
خرید تجهیزات آزمایشگاهی که مصارف دو یا چندگانه 
دارند و نیز قوانین ناظر بر نقل و انتقال  عوامل زیستی 
می توان��د به عن��وان عامل بازدارنده و محدودکننده خطر 

عوامل زیستی بسیار موثر باشد.

عوامل زیستی
عوام��ل زیس��تی در واق��ع ارگانیس��م های بیم��اری زا یا 
توکسین هایی هستند که از منابع زیستی تولید می شوند. 
توکسین ها هم سمومی هستند که از ارگانیسم های زنده، 

تولید یا استخراج می شوند.
این عوامل به منظور ایجاد صدمه، کشتن افراد، حیوانات یا 
نابودسازی گیاهان به وسیله تروریست ها انتخاب می شوند 
و برخی دیگر ممکن اس��ت به محصوالت کش��اورزی و 

انبارهای غذایی که یک کشور لطمه وارد کنند.

مثال هایی از عوامل زیستی
1- عوامل باکتریایی مانند:

• باسیل سیاه زخم )باسیلوس آنتراسیس(
• عامل طاعون )یرسینیاپستیس(

2- عوامل ویروسی مانند:
• واریوال )عامل آبله(

• ماربورگ )عامل تب خونریزی دهنده(
3- توکسین ها مانند:

• توکسین  بوتولیسم )مشتق از کلستریدیوم بوتولینوم(
• ریسین )مشتق از دانه کوچک(

تهیه و آماده سازی عوامل زیستی
 با توجه به اینکه قوانین و راهکارهای قانونی برای تهیه

برخی عوامل زیستی و نیز تجهیزات مربوط به تولید 
آنها موجود است همواره احتمال دسترسی افراد عادی 

به این عوامل جهت مقاصد تبهکارانه وجود دارد.
باکتری ها و ویروس ها موجودات زنده ای هستند که هر 
گاه در محیطی مناسب و دارای مواد مغذی قرار گیرند 
در زمان کوتاهی رشد و تکثیر می یابند. ویروس ها قادر 
نیستند خود به خود رشد کنند و به این منظور الزم است 
در داخل سلول های بدن یک موجود زنده دیگر قرار گیرند. 
از این رو، رشد آنها در محیط آزمایشگاه مشکل تر است. 
توکسین ها را می توان از باکتری ها، گیاهان یا حیوانات 
اس��تخراج ک��رد. در دنی��ای کنون��ی اطالعات عمومی به 
اندازه ای در دسترس مردم قرار گرفته که برخی از آنها 
را قادر می کند حتی با داشتن سطوح علمی متفاوت، به 
تولید موفق این عوامل دست یابند. تروریست ها براساس 
انگیزه های موجود ممکن اس��ت ش��رایطی را در انتخاب 

عامل زیستی مدنظر قرار دهند.

برخی معیارها در انتخاب عامل زیستی
1- سهولت تهیه یا تولید

2- سهولت استفاده از آنها به عنوان یک جنگ افزار
3- سهولت رهاسازی این عوامل

4- مقاومت عامل زیستی در برابر شرایط محیطی
5- توانایی استفاده جهت کشتار یا ناتوان سازی

6- مسری بودن یا نبودن عامل
7- خطرات موجود برای خود تروریست ها

راه های احتمالی به دست آوردن عوامل زیستی
1. از طریق یک دولت تامین کننده

2. منحرف سازی مسیرهای حمل و نقل
3. از منابع طبیعی

4. سرقت از دانشگاه ها، آزمایشگاه های میکروب شناسی، 

امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه

 ترجمه: دکتر سیدامیر خلیلی فر/ آمنه ولدخانی  

تروریسم زیستی در واقع عبارت است از رهاسازی عمدی عوامل زیستی یا سموم به منظور آسیب رسانی 
یا از بین بردن انسان ها، حیوانات یا گیاهان که در نهایت منجر به ایجاد ترس و رعب در دولت یا جمعیت 
غیرنظامی برای دستیابی به موفقیت های سیاسی یا اجتماعی بیشتر می شود. بسیاری از دست اندرکاران 
معتقدند که امروزه تمایل تروریست ها به استفاده از سالح های کشتار جمعی و ایجاد حوادث با تلفات باال 
مانند سالح های زیستی بیشتر شده است. راحتی نسبی تهیه و تولید مواد زیستی و نیز تاثیرگذاری جدی 
آنها به عنوان یک سالح در ایجاد ترس و وحشت، رغبت زیادی در تروریست ها جهت استفاده از این عوامل 
ایجاد کرده است. از زمان های قدیم شواهد زیادی هستند. موید استفاده از سموم و پاتوژن های مهلک 
است. تجزیه و تحلیل های موجود نشان  می دهد که امکان استفاده از عوامل زیستی به وسیله تروریست ها، 
همواره یک تهدید جدی به شمار می آید. پیش بینی و زمان بندی وقوع این حوادث اگرچه مشکل است اما 
غیرممکن نیست. این تهدید را می توان در یک جمله خالصه کرد:»خطر وقوع تروریسم زیستی همیشگی 

و حتمی است اما زمان آن غیر قابل پیش بینی است.«

ده
ون

پر

اگر حمله رخ دهد
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دامپزشکی و صنایع

برخی از روش های تهیه مواد زیستی
1- برنامه های ملی تولید سالح های زیستی

2- کشورهایی که از تروریسم  حمایت می کنند
3- انحرافات:

1-3( سرقت از مراکز آزمایشگاهی
2-3( منابع طبیعی
3-3( شیوع طاعون

4-3( شیوع سیاه زخم گاوی
5-3( شیوع ابوال

4- تخلفات و سوءاستفاده ها:
1-4( رخنه در سیستم های ایمنی و امنیتی آزمایشگاه ها

2-4( همکاری و تبانی دوجانبه محققان و متخصصان 
)فروش اطالعات(

تولید عوامل زیستی
روش های گوناگونی برای جداسازی، خالص سازی، کشت 
و تولید سالح از عوامل زیستی وجود دارد. با وجود اینکه 
ممکن اس��ت برای انجام برخی از روش های جداس��ازی، 
رشد، خالص سازی و انتشار عوامل زیستی به مدارج علمی 
باالیی نیاز باش��د، اما اطالعات زیادی در این رابطه در 
کتابخانه ها و اینترنت وجود دارد. افزون بر این، روش های 
سنتی و خانگی گوناگونی وجود دارد که می توان از آنها 
برای آماده س��ازی عوامل زیس��تی بهره برد. این عوامل 
را می ت��وان در ی��ک محی��ط مای��ع حاوی ترکیبات با پایه 

شیمیایی آب یا به شکل پودر تولید کرد.

نشانه های وقوع تروریسم زیستی
با دقت در رفتارهای تروریست ها به مواردی برمی خوریم 
که نشان دهنده تولید و ساخت سالح های زیستی هستند.

برخی نش��انه ها که نش��ان دهنده انجام یک پدیده  ترور 
زیستی هستند به شرح زیر هستند:

1- تالش برای جذب افراد دارای تحصیالت یا تجربیات 
مرتبط با علم میکروب شناسی، پزشکی یا مهندسی

2- ساختمان های دارای سیستم های تهویه دستکاری شده
3- وجود لباس ها، دس��تگاه های تنفس و ماس��ک های 

محافظ در محل
4- وجود حیوانات آزمایش��گاهی، قفس ها و تجهیزات 

مرتبط
5- محیط های کشت باکتریایی یا ویروسی

6- واکسن ها و آنتی بیوتیک ها
7- تجهیزات آزمایشگاهی

8- خری��د گیاه��ان، بذره��ا  ی��ا حبوبات��ی ک��ه به عنوان 
تامین کننده منابع توکسین شناخته شده اند.

9- وجود انبارهای مواد ضدعفونی کننده یا تمیزکننده های 
ضد میکروبی

10- مشاهده دستورالعمل های تهیه و تولید عوامل زیستی
نظی��ر دس��تگاه های  تجهی��زات پخش کنن��ده   -11

اسپری کننده، مخازن پرفشار و ابرسازها

روش های انتشار عوامل زیستی
عوامل زیستی به چندین روش ممکن است انتشار یابند:
الف( روش های انتشار عوامل برای ایجاد آلودگی تنفسی:

1- پستی / بسته بندی
2- اسپری هایی که به صورت تجاری در دسترس هستند.

3- غبارسازها
4- سیستم های تهویه هوا

5- دودسازها
6- کپسول های اطفای حریق

7- دستگاه های هواساز
ب( آلودگی آب و غذا:

1- وسایل غذاخوری انفرادی
2- آلوده سازی زنجیره غذایی

پ( فرو رفتن جسم خارجی در بدن:
1- سوزن های آلوده

2- وسایل پرتابی نوک تیز مثل فشنگ
3- انواع گلوله های آلوده

ت( تماس مستقیم با افراد یا حیوانات
ث( مهمات و جنگ افزارهای نظامی

هشدارهای انتشار عوامل زیستی
1- وجود مایعات یا پودرهای مشکوک

2- انتشار غیرطبیعی و غیرمنتظره برخی مواد به صورت 
اسپری

3- بوهای غیرطبیعی:
- عوامل زیستی خالص بدون بو هستند اما انواع ناخالص 
ممکن اس��ت بوی خاصی مانند گوش��ت فاس��د یا فرایند 

تخمیر داشته باشند.
- بوی محیط های کشت هم ممکن است به عنوان گوشت 

فاسد یا کپک و مخمر تعبیر شود.
4- مشاهده وسایل مخصوص پخش مواد

5- وجود گزارش هایی از تقلب در مراکز تهیه و توزیع 
غدا و آب

6- دریافت تهدیدات به صورت نامه، پست الکترونیک یا 
کالمی یا قبول مسئولیت برخی اتفاق ها به وسیله بعضی 
اشخاص یا گروه ها. تغییرات آب و هوا و نیز سیستم های 
تهویه هوا ممکن است پخش مواد را تحت تاثیر قرار دهند. 
در محیط بیرون و هوای آزاد یک باد مالیم هم ممکن 

است انتشار مواد را تسهیل کند.
 بادهای خیلی شدید ممکن است مواد را در محدوده ای 
کامال وس��یع پخش کنند به طوری که مقدار ماده وارد 
شده به بدن افراد از طریق تنفس به قدری کم شود که 
نتواند بیماری ایجاد کند. در فضای داخل ساختمان ها 
شرایطی وجود دارد که مقدار ماده خطرناک را متراکم 

و عوارض و اثرات آن را تشدید می کند.
سیس��تم های تهویه ای که هوای داخل س��اختمان را به 
جریان می اندازند ممکن است مواد زیستی را به سرعت 
در سرتاس��ر س��اختمان پراکنده کنند و از طرف دیگر، 
بسیاری از سیستم های گرماساز و تصفیه هوای مدرن، از 
فیلترهای بسیار قوی استفاده می کنند به طوری که، همه 
م��واد آلوده کنن��ده ه��وا را چ��ه در داخ��ل و چه در خارج از 
ساختمان جذب می کنند. این فیلترها همچنین می توانند 
عوامل زیس��تی را نیز از هوا حذف و به میزان موثری، 
تراکم این مواد را در هوای داخل ساختمان کاهش دهند.

عوامل تسهیل کننده انتشار هوایی
1- هوای ابری یا هنگام شب

2- باد مالیم )سرعت 5 تا 10 کیلومتر بر ساعت(
3- جابجایی افراد پیاده و سواره

4- یکنواختی عوارض زمین
5- تجهیزات تهویه و گرمایشی فعال )ساختمان ها(

6- مکان های پرجمعیت

عوامل تخریب کننده انتشار هوایی
1- تابش مستقیم نور خورشید

2- بارش ها
3- باد سریع یا نوزیدن باد

4- فقدان سیستم  های تهویه ای فعال )ساختمان ها(
Prevention & Bioterrorism)Approach( :منبع
 کتاب بیوتروریسم)تشخیص، پیشگیری، مقابله(
 چاپ انتشارات جهاد دانشگاهی واحدتهران1389

پرونده

پیش از استفاده از این دستورالعمل ها در جهت 
پاسخ به تروریسم زیستی  و مقابله با آن الزم 
است ابتدا وجود خطرها و تهدیدهای شیمیایی 
و پرتویی را رد کنید. عوامل بیولوژیک، 
ویژگی هایی دارند که هیچ شباهتی به عوامل 
شیمیایی ندارند. تشخیص وجود عوامل 
بیولوژیک با مشاهده فیزیکی به طور معمول 
مشکل است و همین امر سبب می شود قبل از 
کشف بیولوژیک افراد دچار عالئم بیماری شوند

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکي منحصر بفرد ایران، دستیابی به فناوري هسته ای و تالش در جهت نیل به اهداف 
دفاعی، اقتصادی و سیاسی در افق چشم انداز، تعارض و تهدیدات دشمنان پیدا و پنهان نسبت به کشورمان افزایش 
یافته است.  از جمله مهمترین تهدیدات متوجه کشور ، تهدیدات زیستي است. تهدیدات زیستي که امروزه به عنوان 
سالح هاي کشتار جمعي مورد توجه قرار گرفته، به یک تهدید عمومي تبدیل شده است و ممکن است عالوه بر 

نظامیان سالمت و زندگي شهروندان بي دفاع را نیز در معرض تهدید جدي قرار دهند.  در وقوع تهدیدات 
زیستي تشخیص درست و به موقع و مقابله سریع مي تواند منجر به حفظ منابع و زیرساخت هاي حیاتي 
کشور، اعم از منابع انساني و زیرساخت هاي اقتصادي و جلوگیري از وقوع بحران هاي زیستي شود که 

الزمه این امر شناخت ابعاد مختلف تهدیدات زیستي به ویژه اشکال نوین و نوظهور و نیز ایجاد و به روزرساني 
توانمندي هاي الزم در چرخه پدافند زیستي در کشور است. یکی از گام های ابتدائی این مسیر تدوین مبانی 

نظری این حوزه نوظهور و رو به گسترش است. پدافند غیرعامل  کشور  با مشارکت فعال نخبگان 
و صاحبنظران این موضوع از کلیه دستگاه هاي ذیربط کتابی را تدوین کرده است. این کتاب با 

ارائه تاریخچه وقوع تهدیدات زیستي آغاز شده و سپس به بیان توصیفِی تهدیدات زیستي، 
گام هاي چرخه پدافند زیستي، رویکردهاي عملیاتي، معماري سازماني حوزه پدافند زیستي 

ادامه یافته و در پایان جهت گیري هاي کالن این حوزه را معرفي می کند. 

واژه شناسي

تعریفعنوانردیف

هر عنصر یا وضعيتی كه موجودیت منافع، امنيت ملي و یا ارزش های حياتی كشور را به خطر اندازد تهدید محسوب می گردد.تهدید1

هر نشانه، رویداد یا حادثه طبيعي یا غيرطبيعي با استفاده از عوامل زیستي كه موجب تضعيف و نابودي سرمایه هاي انساني و یا آسيب هاي اقتصادي از طریق تخریب و نابودي سرمایه  های تهدید زیستي2
زیستی در كشور گردد، تهدید زیستي محسوب مي گردد.

حوادث طبيعي 3
زیستی

حوادثي كه بدون دخالت انسان در اثر انتشار طبيعي عوامل زیستي ایجاد و به فراگيري تبدیل مي شود.

استفاده عمدي و سوء، از عوامل زیستي )باكتري ها، ویروس ها، قارچ ها و حامل ها( و فرآورده هاي آنها )توكسين ها، ژن ها، پریون ها، هورمون ها و موارد مشابه( توسط اشخاص، فرقه ها تروریسم زیستی4
و گروه هایی با انگيزه سياسی امنيتی و تروریستی براي آسيب زدن، تخریب و از بين بردن سرمایه هاي انساني و منابع ملي )دام، نباتات، محيط زیست، منابع طبيعي، آب آشاميدني، 

مواد، تجهيزات و ابنيه( و در نهایت ایجاد رعب و وحشت براي رسيدن به اهداف سياسي و اجتماعي مي باشد.

استفاده آشكار یا پنهان از تسليحات زیستي عليه منابع انساني و یا زیرساخت هاي اقتصادی كه توسط یك كشور متخاصم و با هدف وارد نمودن ضربه نظامي، از بين بردن مقاومت، جنگ زیستي5
تحميل خسارات اقتصادي و خدشه دار نمودن امنيت ملي كشور انجام مي گيرد.

چنانچه بر اثر انتشار عوامل زیستي به واسطه حوادث طبيعي، اقدامات تروریسم زیستی  و یا حمله زیستی توسط كشورهای متخاصم، سرمایه هاي انساني و سرمایه  های ملی زیستی بحران زیستي6
دچار خسارت و آسيب گردند و ترس و وحشت بر جامعه تحميل شود؛ به نحوي كه برطرف كردن آن نيازمند انجام اقدامات اضطراري فوق العاده باشد، بحران زیستي رخ داده است.

مجموعه اي از اقدامات از قبيل رصد و پایش، آشكارسازی، هشداردهي، تشخيص، تصميم و عمليات، كنترل، مدیریت بحران ، حفاظت و پيشگيري، امداد و نجات، درمان، بازیابي و پدافند زیستي7
بازتوانی منابع، محدودسازي و رفع آلودگي در برابر تهدیدات زیستي  كه موجب حفاظت از سرمایه  های ملی در برابر تهدیدات زیستی و كاهش آثار و عواقب ناشي از آنها می  گردد.

سرمایه ملی 8
زیستی

شامل انسان و كليه موجودات زنده اعم از حيوان و گياه و ذخائر ژنتيكی موجودات در محدوده مرزهای ملی، منابع زیست محيطی )منابع آبی و خاكی(، كليه منابعی)غذایی، بهداشتی، 
دارویی،...( كه تاثير متقابل بر چرخه حيات موجودات زنده داشته باشند و نقش حياتی در امنيت ملی، اقتصاد ملی، سالمت و ایمنی عمومی ، اطمينان عمومی و بقای باورهای مذهبی 

وملی دارند، است.

آسيب پذیری 9
زیستی

به امكان آسيب پذیری و نابودی و یا اختالل در روند طبيعی یك سيستم حياتی، بخشی از ویژگی های سيستم حياتی به عنوان سرمایه های ملی زیستی كشور اطالق می گردد كه قابليت 
بهره برداری بواسطه عامل غيرطبيعی)توسط عامل بشر( را داشته باشد.

مکان و گستره 10
تهدیدات زیستی 

گستره تهدیدات زیستی می تواند شامل دسته بندی زیر باشد :
• جهانی: تهدید عليه چند كشور در حوزه بين المللی 

• ملي: تهدید عليه یك كشور یا بخش گسترده ای از كشور
• منطقه  اي: تهدید عليه چند شهر یا استان در كشور

• محلي: تهدید عليه یك یا چند محل بخصوص، روستا یا شهر در كشور
• سازماني: تهدید عليه سازمان، مركز یا مكانی خاص

• فردي: تهدید عليه فرد یا افراد بخصوص

شامل نتایج، بازتاب و تاثيرات حاصل از حادثه زیستی در مقياس فردی، محلی، منطقه ای، ملی یا جهانی می باشد كه این نتایج، بازتاب و تاثيرات ممكن است شامل آلودگی، اختالل، آسيب، پيامد زیستی11
تغيير، بيماری یا نابودی در حوزه زیست محيطی یا روند حياتی موجودات زنده یا سرمایه های زیستی یا تاثيرات تجاری، اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی، روانی یا حاكميتی به صورت 

مقطعی، بلندمدت یا دائمی گردد.

  با مفاهیم  اولیه پدافند زیستی آشنا شوید

واژه شناسی تروریسم زیستی

ب
کتا

ی 
رف

مع
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هدف تهدیدات زیستي
برخالف حمله با سالح هاي انفجاري متعارف و حتي سالح هاي غیرمتعارفي چون سالح هاي شیمیایي و هسته اي که ابعاد خسارات و تلفات پس 
از مدتي قابل محاسبه است، در حمالت زیستي وسعت خسارات غیرقابل پیش بیني است و هر روز که مي گذرد، الیه هاي جدیدي از فاجعه هویدا 
و ابعاد آن گسترش مي یابد. حمالت زیستي پس از وقوع به صورت یک عمل محدود باقي نمی ماند و در اندک زماني ممکن است به یک بحران 

زیستي تبدیل شود. از این رو اهداف تهدیدات زیستی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف- تهدیدات زیستی زمان صلح که این گونه تهدیدات بیشتر اقتصادی است.

ب- تهدیدات زیستی زمان جنگ که با هدف وارد کردن ضربه نظامي، از بین بردن مقاومت، تحمیل خسارات اقتصادي و خدشه دار کردن امنیت 
ر ملي کشور انجام مي گیرد.  از جمله پیامدهاي ناشي از وقوع تهدیدات زیستي علیه انسان و زیرساخت هاي اقتصادي  تند از: عبا

• آسیب رساندن به سالمت عمومي جامعه و ایجاد تلفات جاني
• ایجاد رعب و وحشت و آثار رواني در جامعه
• ضربه به اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی 

• حذف نام ج.ا.ایران از فهرست کشورهای تولیدکننده و صادرکننده در جهان و از دست رفتن 
بازارهای صادراتی با جایگزین شدن رقبا در بلند مدت

• تحمیل هزینه هاي سنگین مقابله با آفات و بیماري ها و محدودسازی آلودگي ها
• ایجاد بازار فروش محصوالت دارویي کشورهاي غربي

• آسیب پذیر نشان  دادن کشور در مواجهه با بحران ها و ایجاد تنش هاي سیاسي و اجتماعي در جامعه
• تضعیف موقعیت بهداشت و سالمت کشور در میان جوامع بین المللی 
• ایجاد جو بدبینی نسبت به محصوالت ایرانی در سطح ملی و بین المللی

• ایجاد چالش های اجتماعی و اقتصادی در جامعه به ویژه تورم و بیکاري در حوزه اقتصادی مورد هدف و صنایع مرتبط 

منشا تهدیدات زیستي
از زمان وقوع جنگ خلیج فارس تهدیدات هسته اي، زیستي و شیمیایي به یک واقعیت 
قابل توجه تبدیل شده است. اشکال مختلفي براي ظهور و بروز این تهدیدات وجود دارد 
اما با توجه به موانع و هنجارهاي بین المللِي منع اشاعه و کاربرد سالح هاي کشتار جمعي، 
کاربرد این عوامل در جنگ هاي آشکار نظامي با استفاده از تسلیحات متعارف نظیر موشک، 
بعید به نظر مي رسد. همچنین در گذشته انسان به عنوان هدف اصلي تهدیدات زیستي 
محسوب مي شد. اما عرصه کاربرد این تهدیدات متوجه منابع دیگر به ویژه زیرساخت هاي 
اقتصادي نیز شده است. با توجه به اینکه زیرساخت هاي اقتصادي در بسیاري از کشورهاي 
توسعه نیافته و در حال توسعه، از جایگاه باالیي در تولید ناخالص ملي و اشتغال برخوردار 
است، از نقاط حساس و آسیب پذیر در برابر تهدیدات زیستي محسوب مي شود به طوري که 
حتي وجود شایعه در این زمینه مي تواند عواقب سنگین اقتصادي را به دنبال داشته باشد. 

ب
معرفی کتا

تهدیدات زیستي
انواع عوامل تهدیدکننده زیستي: هرگاه صحبت از تهدیدات زیستي مي شود، 

فهرس��تي از برخي عوامل ش��ناخته ش��ده که محصول تحقیقات مراکز نظامي دو 
بلوک شرق و غرب در طي جنگ هستند، در ذهن تداعي مي شود. در رأس این 
فهرس��ت عامل س��یاه زخم) آنتراکس(، طاعون، وبا، برخي بیماري هاي ویروس��ي 
خونریزي دهنده و نظایر آن وجود دارد. هرچند ممکن است گروه هاي تروریست 

زیستي مورد حمایت دشمن از این عوامل نیز استفاده کنند، اما نباید احتمال کاربرد 
عوامل زیستي نوین، خاموش و ناشناخته را از یاد برد. 

بر این اساس انواع تهدیدات زیستي شامل موارد ذیل هستند:
• عوامل زیستی طبیعی 

• عوامل زیستی دستکاری شده
• عوامل زیستی مصنوعی و جدید 
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  دکتر آراسب دباغ مقدم،متخصص مواد غذایی  

ه�دف پدافن�د غیرعام�ل این اس�ت که وقتی اتفاق 
غیرمترقبه ای برای کشور می افتد، وارد عمل شود. 
عامل این اتفاق یا می تواند طبیعت باش�د یا خدای 
ناکرده دشمن.در این صورت پدافند اقدام هایی انجام 
می دهد که کارها تداوم داشته باشد و هیچ فعالیتی 
متوقف نش�ود و منابع اصلی کش�ور آس�یب نبینند. 
این منابع می توانند منابع آب، غذا، انرژی و... باشند. 
عالوه بر اینها، تلفات انسانی به حداقل برسند.عنوان 
»غیرعامل« هم بدین معنی است که در رسیدن به 
این اهداف، قرار نیست از سالح و مهمات استفاده 
شود و این خود مردم هستند که با تدبیرهایی که از 
قبل یا در حین آن واقعه اندیشیده می شوند، باعث 
می ش�وند مش�کلی پیش نیاید و اتفاقی که افتاده، 
کمترین آس�یب را به روند زندگی جاری ش�ان بزند. 
اقدام هایی هم در بحث غذا انجام می شوند. یکی از 
مسائل مطرح در چنین مواقعی، امنیت غذایی است.

 امنیت غذایی به معنای تامین غذای سالم برای همه افراد 
در همه زمان هاست؛ چه از نظر دسترسی فیزیکی و چه از 
نظر دسترس اقتصادی. تدابیر مختلفی برای امنیت غذایی 
اندیشیده می شود مانند ذخیره مواد غذایی استراتژیک برای 
کشور. معموال بیشتر کشورها چنین ذخیره ای را با توجه 
به شرایط کشورشان برای 3 تا 6 ماه دارند تا اگر ناگهان 
کشور در معرض خطر یا سانحه ای قرار گرفت، مردم آسیب 
نبینند. مثال اگر روزی ناگهان واردات گندم به کش��ور ما 

متوقف شد، از فردا کار نانوایی ها تعطیل نشود.
در ایران، کاالهای اس��تراتژیک ذخایری در کش��ور دارند و 
بحث اینکه چه کاالهایی ذخیره سازی شوند، سردخانه ها 
و انبارها و سیلوها چگونه باشند و در چه مکان هایی واقع 
شوند، پراکندگی شان چگونه باشد چند نفر و در چه حد 
از آنها اطالع داشته باشند و چه کسانی بدانند این ذخایر 
وجود دارند و میزان شان چقدر است، جزو مباحث پدافند 
غیرعامل است. هویت افرادی که به این مراکز وارد و از آن 

خارج می شوند هم از نظر امنیتی باید معلوم باشد و اینکه 
اصال چه کسانی باید از سیلوها و انبارهای اصلی یک شهر 

اطالع و به آن دسترسی داشته باشند. 

تروریسم کشاورزی
یکی از مباحث پایه ای در پدافند غیرعامل تروریسم کشاورزی 
است. تروریسم به معنای تهدید است، تهدیدی که الزاما 
هدفش کشتن یک فرد نیست. شاید بیشتر هدف ایجاد 
رعب و وحش��ت باش��د. خود کلمه ترور به معنای ایجاد 
رعب و وحش��ت اس��ت و دش��من با این اقدام می خواهد 
ایجاد رعب و وحش��ت کند تا نظام های اجتماع را از هم 
گس��یخته کند. حاال وقتی هدف فراورده های کش��اورزی 
)محصوالت کشاورزی و دامی( شود، به آن اگروتروریسم 

یا  تروریسم کشاورزی می گویند.
همان طور که می دانید پایه تولید غذا در دنیا کش��اورزی 
است. کشاورزی هم شامل محصوالت گیاهی می شود و هم 
محصوالتی دامی. تروریسم کشاورزی به بحث تروریسمی 
می پردازد که این محصوالت را تهدید می کند.  برای روشن 
شدن موضوع مثالی می زنم؛فرض کنید بیماری دامی ای در 
کشور شیوع پیدا می کند که منشاء داخلی ندارد و هیچ 
نشانه ای از اینکه قبال در کشور ما وجود داشته باشد هم 
نیس��ت، در این صورت  این ش��ک برانگیخته می ش��ود که 
احتماال افرادی ویروسی را به نوعی وارد کشور کرده اند و 
جمعیت دامی کشور را تهدید می کنند. این اتفاق در مورد 
محصوالت کشاورزی و آبزیان هم ممکن است بیفتد کمااینکه 
چندی پیش در خلیج فارس بحث کشند سرخ پیش آمد 
که جلبک قرمزی بود که با مصرف اکس��یژن آب، باعث 
تلفات آبزیان زیادی شد. همان موقع یکی از حدس هایی 
که مطرح شد، این بود که آمریکایی ها با کشتی های خود 

به عمد آن را وارد آب های خلیج فارس کرده اند. 

تروریسم کشاورزی الیه الیه  و پیچیده
بحث تروریسم کشاورزی بسیار گسترده و پیچیده است حتی 
پیچیده تر از تروریسم زیستی زیرا در تروریسم زیستی، دید 
بیشتر افراد این است که یک میکروب آلوده در فضایی پخش 

شود و نفراتی هم از بین بروند اما تروریسم کشاورزی خیلی 
پایه ای تر محسوب می شود و می تواند محصوالت کشاورزی 
م��ا را در مع��رض خط��ر ق��رار ده��د و جمعیت دامی و البته 
جمعیت انسان ها را هم در کنار آن تهدید کند. گاهی هدف 
دشمنان از این کار، ایجاد بحران در فضای یک کشور است 
چون یکی از راه های این کار، ایجاد کمبود غذایی است. 
شاهد بودیم 2 سال پیش وقتی بحث کمبود مرغ مطرح 
شد، چه صف هایی تشکیل شد و راست یا دروغ حتی در 
این صف ها انس��ان هایی جان خود را از دس��ت دادند. پس 
دشمن فقط به دنبال این نیست که یکی را مریض کند 
و بکشد و خیلی راحت می توان با تروریسم کشاورزی در 
کشوری بحرانی درست کرد. در مورد همین بحث مرغ، 
ماندن چند کشتی حامل نهاده های دام و طیور، باعث ایجاد 
بحران مرغ در کشور شد و هیچ کس فکر نمی کرد مردم 
بریزند و صف های کیلومتری برای خرید مرغ ببندند. بعد از 
آن هم بحران کره ایجاد شد. ادامه این بحران ها در کشورها 
می تواند نارضایتی عمومی ایجاد کند، نظام های اجتماعی را 
به هم بریزد و اعتراض های مردمی را به دنبال داشته باشد. 
پس برای جلوگیری از بروز این اتفاق ها باید اقدام هایی انجام 
گیرد. مثال اگر انبارهای مرغ کش��ور ما پر بود و به اندازه 
توزیع می شد، صف های مرغ تشکیل نمی شد یا اگر ذخایر 
کره ما کافی بود، شاید آن اتفاق ها نمی افتاد. البته نمی توان 
گفت این اتفاق ها صددرصد عمدی بوده ولی نمی توان این 
موضوع را نادیده گرفت که گاه، هدف ناراضی کردن مردم و 
به بحران کشیدن جامعه است. یکی دیگر از مباحث مطرح، 
مسموم کردن عمدی مواد غذایی است که سوابقی از آن 
موجود است مثال اینکه از گذشته افرادی به عمد مسموم 
ش��ده اند. وقتی تاریخ را نگاه می کنیم، می بینیم برخی از 
امامان)ع( ما با زهر مسموم شده اند. بسیاری از افراد دیگر 
هم بوده اند که به نوعی مسموم شده اند و از بین رفته اند. 
هنوز هم هر جا مقاماتی در دنیا دور هم جمع می شوند، 
یکی از مباحث نگران کننده برای مسئوالن امنیتی، این است 
که غذایی که در اختیار آنها قرار می گیرد، چطور کنترل 
ش��ود. این بحث خیلی وس��یع اس��ت و باید در ش��ماره های 

آینده بیشتر به آنها بپردازیم. 

تروریسم  کشاورزی چیست؟

غذا به مثابه سالح
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شاورزی
ک
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ستر

د پایداری

تولید و تهیه

  ترجمه: دکتر فاطمه خالقی  

بنابر تعریف سازمان ملل در سال 1986، امنیت 
غذای�ی را دسترس�ی هم�ه م�ردم به غذای کافی 
در تمام اوقات برای داش�تن یک جس�م س�الم 
می دانن�د. طب�ق ای�ن تعریف، موجود بودن غذا، 
دسترس�ی به غذا و پایداری در دریافت غذا 3 

عنصر اصلی هس�تند.

امنی��ت غذای��ی و ایمن��ی غ��ذا واژه  هایی مهم و کاربردی 
هستند که امروزه در اسناد توسعه ای به آنها پرداخته 
ش��ده  اس��ت و از س��وی مس��ئوالن به کار می رود. امنیت 
غذای��ی ب��ه دسترس��ی هم��ه افراد ی��ک جامعه، در تمام 
ادوار عمر به غذای کافی و س��الم برای داش��تن زندگی 
س��الم و فعال گفته می ش��ود و درآمد خانوار از عوامل 
مهم تامین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی است. 
عامل مهم دیگر در تامین امنیت غذایی جامعه، ذائقه 
و دانش تغذیه ای خانواده ها در نحوه تخصیص بودجه 
برای تهیه بهترین نوع غذای در دس��ترس و چگونگی 
تقسیم غذا در خانواده است. امنیت غدایی زمانی تامین 
می شود که سرانه سبد غذایی خانواده به صورت صحیح 
انتخاب و تهیه، برای افراد خانواده کافی بوده  و به صورت 
صحیح طبخ شود تا عناصر و مواد غذایی سالم و صحیح 
به سلول ها و اندام های بدن برسد. برای تامین امنیت 
غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی باید سازمان ها و 
نهادها با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک 
سازمان متولی امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد 
و محص��والت غذای��ی، آم��وزش و تبلی��غ و آگاهی دادن 
به جامعه و سیاس��ت گذاری های کالن اقتصادی نقش 
ایفا کنند. سازمان متولی امنیت غذایی باید درباره نوع 
مواد غذایی، میزان و قیمت آنها همیشه مطلع باشد و 
بررس��ی کند که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا 
دسترسی داشته باشند و درآمدشان به قدری باشد که 
بتوانند این غذا را بخرند. این س��ازمان در صورت بروز 
بحران باید زنگ خطر را به صدا درآورد و اندازه گیری 

این امنیت را بر عهده بگیرد.

ایمنی غذایی
ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم 
جامعه استفاده می کنند به طور کامل سالم و فاقد هر 
گونه آلودگی باشد؛ این آلودگی می تواند شامل آلودگی 
میکروبی، انگلی یا ش��یمیایی باش��د. بررسی های علمی 

نشان می دهد که در دهه های اخیر، گسترش تکنولوژی 
و افزایش مصرف افزودنی ها، آفت کش ها، آنتی بیوتیک ها 
و هورمون ها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال 
پیش��رفت، اثر س��وء و انکارناپذیری بر س��المت انسان ها 
داشته است. این آلودگی ها و بیماری شامل بروز انواع 
ناهنجاری های مادرزادی و سرطان ها به ویژه در کودکان 
است. براساس آمار، میزان وقوع مسمومیت های ناشی 
از آلودگی غذا در کش��ورهای در حال پیش��رفت بیش��تر 

از کشورهای صنعتی است.

آلودگی مواد غذایی به فلزات سنگین
آلودگی مواد غذایی به فلزات س��نگین از جمله س��رب 
و کادمیوم از راه کودهای فسفاته و لجن های فاضالبی 
وارد گی��اه و در اث��ر تغذی��ه دام ه��ا ب��ا علوفه آلوده و وارد 
شدن سرب و کادمیوم در شیر، وارد چرخه غذایی انسان 
می ش��ود. این فلزات س��می در ارگان های بدن به ویژه 
کلیه تجمع می یابد و در نتیجه باعث نارسایی کلیوی 
می شود. تغذیه با مواد غذایی آلوده به آفالتوکسین مانند 
گندم و آرد، پسته، بادام زمینی و شیر باعث بروز سرطان 
کبد در انسان می شود. وجود بقایای سموم آلی کلردار 
که دسته بزرگی از حشره کش های دفع آفات را تشکیل 
می دهند و از دیرباز علیه بیماری ماالریا و نیز آفات و 
حش��رات مورد اس��تفاده قرار می گیرند و آلودگی مواد 
غذایی از طریق مواد شیمیایی در صنایع بسته بندی نیز 
در سال های اخیر نگرانی هایی را به وجود آورده  است.

امنیت غذایی از نگاه بانک جهانی
بانک جهانی، امنیت غذایی را »دسترس��ی همه مردم 
در تمام اوقات، به غذای کافی برای داشتن یک زندگی 
سالم« تعریف می کند که این تعریف در کنفرانس رم 
نی��ز م��ورد تاکی��د همگان قرار گرفت. 3 عنصر »موجود 

بودن غذا«، »دسترسی به غذا« و »پایداری در دریافت 
غذا« محورهای اصلی این تعریف هستند که »موجود 
بودن غذا« شامل میزان مواد غذایی در مرزهای ملی از 
طریق تولید داخلی و واردات مواد غذایی است و مفهوم 
»دسترسی به غذا« نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی 
ب��ه مناب��ع، جه��ت تامی��ن اقالم غذایی مورد نیاز جامعه 
و »پایداری در دریافت غذا«، ثبات و پایداری دریافت 
ارزش های غذایی مورد نیاز جامعه است. افزایش جمعیت 
و رش��د اقتصادی کش��ورهای در حال پیش��رفت به رشد 
تقاض��ای ب��رای غ��ذا چ��ه از لح��اظ کم��ی و چه از لحاظ 
کیفی منجر خواهد شد. یعنی اینکه تقاضای جهانی از 
لحاظ مقدار و ماهیت دچار تغییرات عمده خواهد شد.

چشم انداز آینده
سازمان فائو طی گزارشی اعالم کرد که برای تامین غذای 
جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در س��ال 2050، باید 
دو برابر میزان کنونی تولید کرد و برای رسیدن به این 
هدف باید موانعی مانند محدودیت زمین های کشاورزی، 
کمبود آب، قیمت باالی انرژی، افت سرمایه گذاری در 
زمینه تحقیقات کش��اورزی و افزایش ضایعات غذایی 
را در نظر داش��ت. س��ازمان فائو با توجه به چش��م انداز 
امنی��ت غذای��ی ق��رن 21 جه��ان مربوط به کمبود مواد 
غذایی، تولید مواد غذایی را در قرن حاضر با مشکالتی 
پیش بینی کرده  است. از این رو رقابت بر سر زمین های 
کشاورزی و منابع آب، قیمت باالی انرژی و تغییرات آب 
و هوایی همگی نش��ان می دهد که باید با منابع کمتر، 
غذای بیش��تری برای مردم سرتاس��ر جهان تولید ش��ود. 
رش��د پایدار در بخش کش��اورزی، عاملی حیاتی برای 

تغذیه جهان در دهه های آتی است. 

منبع: سازمان فائو و سازمان جهانی بهداشت  

مثلث
 امنیت غذایی
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بیم�اری زئون�وز  ب�ه هر گونه بیماری یا عفونتی 
ک�ه به ط�ور طبیع�ی از حیوان مهره دار قابلیت 
انتقال به انسان را داشته باشد، گفته می شود. از 
این رو حیوانات نقشی اساسی در بقای عوامل 
بیماری زایی که منجر به بیماری مشترک انسان 
و دام )زئون�وز( می ش�وند، دارن�د. عامل ایجاد 
ای�ن بیماری ه�ای مش�ترک می تواند باکتری، 
وی�روس ی�ا ان�گل و حتی عوام�ل غیرمتعارف 
باش�د. همان گونه که از تعریف این بیماری ها 
پیداس�ت، این بیماری ها می توانند یک عامل 

تهدیدکننده بهداشت عمومی باشند. 
بس�یاری از بیماری های مش�ترک انسان و دام 
در روند موثر تولید غذاهایی با منشاء حیوانات 
اختالل ایجاد می کنند. از طرفی این بیماری ها 
و آلودگی منابع دامی با آنها یک مانع بزرگ و 
اساسی بر سر تجارت بین المللی مواد غذایی 
حاصل از منابع حیوانی است. در اینجا فهرستی 
 کامل  از بیماری های مش�ترک انس�ان و دام 

را می آوریم:

1. اس�ترپتوکوک اینیه: گونه ای از اس��ترپتوکوک 
اس��ت که اولین بار از دولفین های آمازون در دهه 

1970 جدا شد.
از  اس��ت  گون��ه ای  باالنتیدیوم ک�والی:   .2
تک یاخته ه��ای م��ژک دار که می تواند باعث بیماری 
باالنتیدیازیس شود. این تک یاخته تنها عضو شاخه 
مژکداران است که می تواند در انسان بیماری ایجاد 

کند.
3. بیماری تب خونریزی دهنده ماربورگ: یک 
بیماری نادر با عالئم تب و خونریزی اس��ت که در 

انسان ها و میمون ها دیده می شود.
4. بیم�اری خ�راش گرب�ه: بیم��اری خراش گربه 
ی��ا چن��گ گرب��ه )Cat-scratch disease( از 
بیماری ه��ای منتقل��ه از حیوانات به انس��ان اس��ت. 
انتق��ال بیم��اری در بی��ش از 90 درص��د موارد در اثر 
پنج��ه زدن و گاه��ی لی��س زدن بچ��ه گرب��ه به بدن 
کودک است و گهگاه نیز به وسیله سگ ها یا خار و 
تراشه های چوب که با سگ و گربه در ارتباط بوده، 

منتقل می شود.
5. سارس: نوعی بیماری خطرناک تنفسی است 

که از سال 2002 شیوع پیدا کرده است. شیوع آن 
از کشور چین بود و به سرعت به دیگر کشورهای 
آس��یای ش��رقی مثل هنگ کنگ، ویتنام و س��نگاپور 
و بعد به کش��ورهای آمریکای ش��مالی مثل کانادا و 
آمریکا سرایت کرد. عامل آن نوعی ویروس از گروه 

کوروناویروس است.
6. بیماری ویروسی ابوال یا تب خونریزی دهنده 
)هموراژیک( ابوال: نوعی بیماری انسانی است که از 
ویروس ابوال ناشی می شود. نام ویروس این بیماری از 
یکی از رودخانه های کشور زئیر که امروزه جمهوری 

دموکراتیک کنگو نام دارد، گرفته شده است.
7. تَب دره ریفت )RVF(: یک بیماری مشترک 

بین انسان و دام است که نام آن از منطقه دره 
ریفت در قاره آفریقا گرفته شده  است.  این 
تب می تواند باعث بیماری شدید و کشنده 

)نکروز کبدی و مغزی و نیز س��قط جنین( 
در بین حیوانات، به ویژه حیوانات اهلی شود 
که ضررهای اقتصادی کالنی خواهد داشت.
8. ت�ب راجع�ه: نوع��ی بیم��اری ت��ب دار 
عودکننده اس��ت که با نیش پش��ه )کنه یا 
ش��پش( منتقل می ش��ود. عامل آن اغلب 
باکتری های جنس بورلیا و ریکتزیا هستند.
9. ت�ب کی�و کی�و که برخی به اش�تباه 
آن را آنفلوان�زای ب�زی می نامن�د:  نام 
نوعی بیماری باکتریایی است که در اواخر 
سال 2009 میالدی در برخی از کشورهای 

جهان نمونه هایی از آن گزارش شده  است. 
کوکسیال بورنتی عامل این بیماری است.

10. بیماری تب مالت یا بروسلوز:  یکی 
از مهم ترین بیماری های مشترک انسان و 

دام محس��وب می ش��ود. باکتری بروس��ال که 
ایجادکننده بیماری است، طیف وسیعی از 
پستانداران اهلی و وحشی را مبتال می کند. 
این بیماری به علت ایجاد سقط جنین در 
دام، کاهش تولید ش��یر، عقیمی و نازایی 
دام های مبتال و همچنین به علت ابتالی 
انس��ان ب��ه بیم��اری تب مال��ت، همواره از 
دو بعد اقتصادی و بهداش��تی مورد توجه 

قرار می گیرد.
11. تَخته َزبانی )Actinobacillosis(: نوعی 

بیماری های  مشترک انسان و دام به ترتیب حروف الفبا

زئونوزها در 30 نما

ام
د
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بیماری مش��ترک میان دام و انس��ان اس��ت. این 
بیماری بیش��تر در حیوانات اهلی دیده می ش��ود و 
بر اثر ابتال به میکروب آکتینوباسیل بروز می کند. 
رایج ترین شکل آن در دهان دام ها رخ می دهد و 
مهم ترین نش��انه آن ورم کردن زبان اس��ت که از 
دهان به بیرون می افتد و به هنگام لمس بس��یار 

سفت حس می شود.
12. توکسوپالسموز: عبارت است از یک عفونت 
تک یاخته ای با توکسوپالسما گوندی که در انسان ها 
و بسیاری از گونه های پستانداران و پرندگان ایجاد 
می شود. در طول چند هفته اول پس از قرار گرفتن 
در مع��رض بیم��اری، عفون��ت به طور معمول باعث 
ایجاد یک بیماری خفیف مانند آنفلوانزا می شود

13. توکس�وکارا: یکی از بیماری های مش��ترک 
بین انسان و حیوان خانگی از جمله سگ و گربه، 

بیماری های انگلی است. 
14. توکسوکاریازیس: یک بیماری انگلی است. 
این انگل از خانواده کرم های گرد است و در بسیاری 
از حیوانات و انسان قادر به ایجاد بیماری است. در 
سگ و گربه دو گونه توکسوکارا کتی و توکسوکارا 

کنیسس می تواند باعث ایجاد بیماری شود.
15. توالرمی یا تب خرگوش: بیماری ناش��ایع 
ناش��ی از فرانس��یال توالرنس��یس اس��ت. باکتری 
فرانسیسالتوالرنس��یس قادر به آلوده کردن بیش 
از 100 گونه از جانوران مانند انس��ان، جوندگان، 
ماهیان و حشرات است اما خرگوش به عنوان منبع 

اصلی بیماری شناخته شده  است.
16. تیف�وس: ی��ک بیم��اری حاد تب دار ناش��ی از 
باکتری )ریکتزیا( منتقله از حشرات آلوده است. 
این بیماری دارای قابلیت سرایت فرد به فرد 
نیس��ت. این عفونت ممکن اس��ت پوس��ت، 
دس��تگاه عصب��ی مرک��زی، لوله گوارش و 

عضالت را درگیر کند.
17. جنون گاوی: یک بیماری کشنده 
و دژنراتی��و عصب��ی مغزی قابل انتقال 
در گاو اس��ت که یک هفته تا چند 
ماه پس از بروز نشانه های بالینی و 
آغاز مراحل پیش��رفته باعث مرگ 
گاو می شود. نشانه های بالینی این 
بیم��اری دربرگیرن��ده تغیی��ر رفتار 
)لگد زدن، همکاری نکردن با دامدار، 
تهاج��م( کاه��ش وزن و بروز رفتارهای 
عصبی است. میانگین زمانی میان آلودگی 
دام تا بروز نشانه های بالینی حداکثر تا 5 سال 
اس��ت. همچنین تش��ابهاتی میان جنون گاوی و 
بیماری کورو در انسان وجود دارد. این بیماری در 
ابتدا در گربه س��انان اثر نداش��ت ولی بر اثر مصرف 

گوشت آلوده به وسیله گربه ها بعد از مدتی جهش 
کرد و نوع جدیدی که هم بر گاو هم گربه س��انان 
اثر می کرد، به وجود آمد. در حال حاضر خطر این 
وج��ود دارد ک��ه ب��ا جه��ش دیگر به گونه های دیگر 

نیز انتقال پیدا کند
18. ژیاردیازس�یس: از بیماری های مهم انگلی 
انس��ان و ش��ایع ترین بیماری تک یاخته ای دستگاه 
گوارش انس��ان اس��ت. ژیاردیاسیس عفونتی است 
که عمدتا در روده کوچک به وسیله انگل ژیاردیا 
المبیا به وجود می آید. ژیاردیاز بیش��تر در اماکن 
پرازدحام مانند مهدکودک ها و دبس��تان ها ش��یوع 
دارد و مهم ترین عالئم آن شامل اسهال غیرخونی، 
دل پیچه، تهوع، عدم تحمل شیر و سوءجذب است.

19. س�یاه زخم یا آنتراکس: بیماری باکتریایی 
ویژه گیاهخواران اهلی )مانند گوسفند، بز و گاو( 
است که انسان برحسب تصادف بدان مبتال می شود. 

عامل بیماری باسیلوس آنتراسیس است.
20. شاگاس یا چاگاس یا تریپانوزومیازیس 
آمریکایی: بیماری ناشی از تریپانوزوم کروزی که 
نوعی انگل )پروتوزوآ( است. راه اصلی انتقال بیماری 
از راه نیش نوعی ساس است ولی می تواند با تزریق 
خون آلوده، پیوند اعضا و از مادر به جنین نیز انتقال 
یابد. بیماری در قاره آمریکا بومی )اندمیک( است.

21. شیس�توزومیاز  ی�ا ت�ب حل�زون: گاه یک 
بیماری شغلی در روستاهاست و در افرادی که به 
علت ش��غل )کش��اورزی، ماهیگیری، شالیکاری( یا 
به دلیل نبود آب بهداشتی، برای شستشو و حمام 
از آب غیر سالم استفاده می کنند، دیده می شود. 
هر چند میزان مرگ ومیر این بیماری اندک است 
ول��ی به عن��وان ی��ک بیم��اری مزمن به خصوص در 
کودکان می تواند آسیب های مختلفی را ایجاد کند.

22. طاعون: یک بیماری واگیردار است که عامل 
آن باس��یل یرس��ینیا پس��تیس است. این باسیل را 
در سال 1894، پس از سال ها پژوهش، الکساندر 
یرس��ین کش��ف کرد. این بیماری کش��نده بارها در 
ط��ول تاری��خ باعث بحران های ش��دید اقتصادی و 

اجتماعی شده  است.
23. فاس�یولوزیس ی�ا فرس�ایش کب�د و 
گندیدگ�ی کب�د: در فارس��ی به    ن��ام کپلک کبد 
گوس��فند معروف اس��ت. فاسیولوزیس یک بیماری 
مهم انگلی کرمی است که دو نوع ترماتد به نام های 
فاس��یوال هپاتیکا و فاس��یوال ژیگانتیکا آن را ایجاد 
می کنند. پراکندگی این دو نوع کرم در نقاط مختلف 
جهان متفاوت اس��ت. میزبان های نهایی این انگل 
طیف وسیعی دارد و بسیاری از پستانداران علفخوار 
و انس��ان را دربرمی گیرد. حلزون های آب ش��یرین 
به عنوان میزبان واس��ط در چرخه زندگی انگل به 

شمار می آیند. اخیرا خسارت اقتصادی ناشی از این 
بیماری در سراسر جهان2/3 میلیارد دالر آمریکا 

برآورد شده  است. 
24. کپلک جگر گربه: نام یک گونه از ش��اخه 

کرم های پهن است.
25. کیست هیداتید: یک بیماری انگلی مشترک 
انسان و حیوان است. عامل این بیماری کرم کوچک 
پهن و بندبندی اس��ت به نام اکی نوکوکوس که 
طول آن 5–3 میلی متر است و به سختی با چشم 
دیده می شود. میزبان اصلی این کرم ها سگ سانان 
هس��تند و کرم در روده باریک س��گ های آلوده 

زندگی می کند
26. لپتوسپیروز )تب کانیکوالیا تب شالیزار(:   
یک نوع بیماری مشترک انسان و دام است که تقریبا 
در همه مناطق جهان به ویژه در مناطق گرمسیری 
و نیمه گرمس��یری و نیز در نواحی گرم و مرطوب 
شیوع زیادی دارد. لپتوسپیروز به وسیله گونه های 
بیماری زای لپتوسپیرا ایجاد می شود. این بیماری در 
همه نقاط دنیا به جز قطب شمال و جنوب دیده 
می شود. این بیماری عمدتا در شالیکاران، کارگران 
مزارع نیش��کر، کش��اوزران، دامپزشکان، دامداران، 
کارگران کشتارگاه ها و ماهیگیران دیده می شود.

27. لیشمانیاز: بیماری ای است که به وسیله یک 
انگل تک یاخته از جنس لیشمانیا ایجاد می شود. 
انسان ها با گزش پشه خاکی با نام فلبتوموس آلوده 
می ش��وند. این پش��ه در جنگل، غارها و روی بدن 
جون��دگان کوچ��ک به عن��وان حامل وجود دارد. 4 
نوع بیماری در اثر ابتال به این انگل ایجاد می شود.

28. مشمش�ه:  بیم��اری باکتریای��ی واگیردار و 
خطرناکی است که بیشتر در تک سمی ها مشاهده 
می شود. این بیماری بسیار کشنده در اسب ها بیشتر 
دیده شده و از بیماری های مشترک انسان و دام است

29. نش�انگان تنفس�ی خاورمیانه یا مرس:  
یک بیماری ویروس��ی اس��ت که اولین بار در س��ال 
2012 در عربستان سعودی گزارش شد. این بیماری 
در اثر ویروس��ی از خانواده کوروناویروس به اس��م 
MERS-CoV ایجاد می شود. حدود یک سوم از 

مبتالیان به MERS جان می بازند.
30. هاری: بیماری ویروس��ی اس��ت که موجب 
التهاب مغزی حاد می ش��ود. ویروس��ی از خانواده 
راب��دو ویری��ده ای��ن بیم��اری را ایجاد می  کند. این 
ویروس در تمام حیوانات خونگرم از جمله انسان 
می تواند ایجاد بیماری کند. ویروس از بزاق حیوان 
مبتال به  هاری و محل گازگرفتگی وارد بدن شده 
در ماهیچه ها به س��مت اعصاب انتهایی می رود و 

شروع به تکثیر می کند. 
WHO :منبع
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  حسین صرافی  

اواسط روز است و صدها نفر از ساکنان روستایی دورافتاده 
در غرب س��ریالنکا زیر درختان انجیر صف کش��یده اند 
تا 3 پرس��تار درون خانه بهداش��ت، از آنها نمونه خون 

و ادرار بگیرند. 
هزاران روستایی وحشت زده که پس از پیاده روی طوالنی 
به اینجا رسیده اند و ساعت ها زیر آفتاب سوزان ایستاده اند 
و ماهانه حداقل 10 نفر از دوس��تان و اقوام آنها جان 
می دهند، تالش می کنند علت مرگ مرموز صدها شالیکار 

را کشف کنند تا تسکین یابند و آرام گیرند.
دکتر کاالیانی سامارس��ینگ، اس��تاد دانش��کده پزشکی 
دانش��گاه کلمبو که بیرون خانه بهداش��ت ایس��تاده و به 
روستاییان پنبه استریل می دهد، می گوید: »تنها عالمت 

بروز این بیماری مرموز، معده درد است.«
او می افزاید: »نتایج کالبدش��کافی بیش از 40 قربانی 
نشان داده کلیه های آنها به شدت آسیب دیده است.«

این بیماری که در طول 3 دهه گذش��ته جان بیش از 
130 هزار نفر را در سریالنکا گرفته، با افزایش استفاده 
از روش های مدرن کشاورزی، شالیکاران شمال استان 

مرکزی این کشور را نیز مبتال کرده است. 
وزارت بهداشت سریالنکا که از انتهای دهه 70 میالدی 
پروژه بزرگی را برای شناسایی منشاء این بیماری آغاز 
ک��رده ب��ود، پ��س از ص��رف هزینه ه��ای هنگفت، آن را 

متوقف کرد. 
برخی کارشناسان، ورود فلزات سنگین، انواع آفت کش ها 
و کودهای شیمیایی به سفره های آب زیرزمینی، استفاده 
از ظروف آلومینیومی در پخت و پز و نوشیدن نوشابه های 
الکلی تقلبی را عامل بروز این بیماری مرگبار می دانند.  
دکتر راجیو داس��انیک، رئیس بیمارس��تان آنوادهاپورا 
که تالش می کند ش��هروندان وحش��ت زده را آرام کند، 
می گوید: »گزینه های زیادی برای بررسی کردن وجود 
دارد، اما تا به نتیجه رسیدن تحقیقات باید در خانه ها 

بمانید و آرامشتان را حفظ کنید.«
سازمان بهداشت جهانی نیز در گزارش ماه دسامبر سال 
2014 با اشاره به بروز این بیماری در میان کشاورزان 
کش��ورهای نیکاراگوئه، الس��الوادور، هندوستان و مصر، 
پیش بینی کرد تماس مکرر با مواد شیمیایی خطرناک 
و از دست دادن بیش از اندازه آب بدن علت بروز این 

بیماری و مرگ بیماران است. 
دکتر شانتی مندس، قائم مقام بخش جنوب آسیای مرکز 
کنترل و پیش��گیری از بیماری های آمریکا نیز پس از 
انتش��ار نتیجه پژوهش هایش اعالم کرد در نمونه ادرار 
بیش از 15 درصد شهروندان سریالنکایی که کلیه هایشان 
را از دست داده اند، مقادیر باالی کادمیوم، آفت کش ها 

و آرسنیک مشاهده شده است. 
او معتقد است برای متوقف کردن این بیماری باید تامین 
آب آش��امیدنی س��الم و کاهش مصرف مواد ش��یمیایی 

در اولویت قرار گیرد. 
در حالی که وجود مقادیر باالی فلزات سنگین - کادمیوم، 
س��رب و... - در گیاهانی مانند نیلوفر آبی و تنباکو که 
در این منطقه س��ریالنکا کش��ت می ش��وند اثبات ش��ده 
است، کشاورزان پس از استفاده بیش از اندازه کودهای 
شیمیایی با پای برهنه در مزرعه راه می روند که باعث 

ورود فلزات سنگین به بدنشان می شود.   
آجیت والجدرا، کشاورز 35 ساله نگرانی که روی مزرعه ای 
یک هکتاری کار می کند، می گوید: »برای خالص شدن 
از ش��ر علف های هرز، ماده ش��یمیایی گلیفوس��یت را 
پابرهنه و بدون اس��تفاده از دس��تکش و ماس��ک روی 

گیاهان می پاشم.«
در ح��ال حاض��ر، در کش��وری 20 میلی��ون نف��ره که به 
تازگ��ی جن��گ داخل��ی 25 س��اله در آن پای��ان یافت��ه و 
فقط 183 دس��تگاه دیالیز در مراکز درمانی اش وجود 
دارد، سخن گفتن از مراقبت های پزشکی، کاری عبث 
است. به این دلیل، بسیاری از بیماران با انتشار تصویر 
و گروه خونی شان در روزنامه ها از مردم می خواهند به 

آنها کلیه اهدا کنند.
  وزارت بهداش��ت س��ریالنکا نی��ز ت��الش می کن��د ت��ا با 
تش��خیص به موقع منش��اء این بیماری، از افزایش ابتال 
به نارسایی کلیه و مرگ و میر جلوگیری و شهروندان 

وحشت زده را آرام کند. 
AP :منبع

عامل بیماری مرموز سریالنکایی ها چیست؟

مرگ مرموز در سریالنکا
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فراز و فرود ایدز از آفریقا  تا  آمریکا

 ایدز؛ خیلی دور 
خیلی نزدیک

 ترجمه: مهسا شیرانی  

تعداد مبتالیان به ویروس ایدز از سال 2001 در سراسر 
جهان 38 درصد کاهش یافته که دلیل آن تالش ها برای 

جلوگیری و دسترسی بهتر به درمان آن است.
به نظر می رسد تالش های جهانی در دهه های اخیر برای 
مبارزه با گسترش HIV/ ایدز که تا به امروز موجب مرگ 
39میلیون نفر شده، مؤثر بوده است. از سال 2001 تعداد 
افراد جدید آلوده شده به این ویروس در سراسر جهان به 

میزان 38 درصد کاهش یافته است.
افزای��ش س��رمایه گذاری دول��ت در جلوگیری، گس��ترش 
کمپین های افزایش اطالعات عمومی در رفتارهای س��الم 
و افزایش دسترس��ی به مراقبت های بهداش��تی، همگی در 

این کاهش تأثیر داشته اند.
بر اس��اس گزارش جدید س��ازمان ملل تعداد مبتالیان از 
3/4 میلی��ون نف��ر در س��ال 2001ب��ه 2/1میلی��ون نفر در 

سال 2013 رسیده است. 
این کاهش در کشورهای جنوب صحرای آفریقا که دچار 
اپیدمی س��ختی ش��دند و هنوز هم ش��یوع این عفونت در 
آنها باال است، قابل توجه بوده است: 34 درصد با کاهش 

قابل توجه در مردان و کودکان.
بیشترین کاهش در موارد جدید عفونت بیش از 50 درصد 
در 26 کش��ور دور افتاده از جمله کامبوج، توگو، بوتس��وانا، 

نپال، سنگال و تایلند، بوده است.
در برخی کشورها به ویژه آمریکای التین و نواحی آسیا و 
اقیانوس آرام، این میزان کاهش در عفونت HIV سرعت 

بسیار کمتری داشته است.
به گفته ناظران، کاهش کلی بیشتر مربوط به ادامه تالش ها 
به وس��یله دولت ها و همچنین آژانس های بین المللی در 
افزایش آگاهی مردم و تغییر رفتارهای جنسی آنها است.

برای مثال در زیمبابوه، کاهش افراد با شرکای جنسی متعدد 
ذکر ش��ده اس��ت. س��ایر عوامل موثر عبارتند از بهتر ش��دن 
دسترسی به درمان های ضدرتروویروسی و کمک های مالی 

با هدف محدود کردن همه گیری.
ویویان لوپز، متخصص HIV یونیس��ف،  گفت: »تس��ریع 
فوق الع��اده بودج��ه و افزایش س��رمایه گذاری های دولت، 
دلی��ل اصل��ی جلوگی��ری از عفونت های جدید این ویروس 
اس��ت به خص��وص در مناطق��ی ک��ه بالغی��ن و کودکان در 

خطر باال هستند.«
او می گوی��د: »ام��روزه آموزش ه��ای زی��ادی به مردم داده 
شده است، افراد بیشتری آزمایش می دهند و برنامه های 

جلوگیری به ویژه در کش��ورهای جنوب صحرای 
آفریقا که اولویت ما در آنجا کاهش انتقال از مادر 

به جنین است، در حال انجام هستند.«
در مجموع این یافته ها نش��ان دهنده نقطه عطفی در 

مبارزه با ایدز است.
اما هنوز هدف پایان دادن به این همه گیری جهانی 

چالش بزرگی اس��ت. گفته ش��ده اس��ت که 35 
 HIV میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به

هستند و در حالی که آمار کلی نشان دهنده 
کاهش عفونت های جدید اس��ت، برخی 

مناطق روندی متضاد را نشان می دهند.
ب��رای مث��ال اروپ��ای ش��رقی بین 

 2013 ت��ا   2005 س��ال های 
افزایش��ی مع��ادل 5 درصدی 

 HIV در م��واد عفون��ت با
رخ داده است و فقط در 

روس��یه 2/1 میلیون 
مورد عفونت جدید 

رخ داده است. در 
ح��ال حاضر 
کش��ور  این 
درص��د   50

عفونت های  از 
جدی��د در ای��ن 

منطق��ه را ب��ه خود 
اختصاص داده است.

به طور مش��ابه اندونزی 
افزای��ش  ش��اهد  نی��ز 

س��ریعی در م��وارد عفونت 
جدی��د بوده اس��ت، به طوری 

درصدی را نش��ان که از س��ال2005 افزایش 48 
داده است.

یک��ی از علت ه��ای ایجادکنن��ده عفون��ت در مناطق��ی که 
افزای��ش م��وارد عفونت ه��ای جدی��د را نش��ان می دهند، 
مصرف س��وزن های آلوده در تزریق مواد مخدر اس��ت. از 
استفاده مواد مخدر و اعتیاد از اواخردهه 1990 در روسیه 

اوج گرفته است.
همچنین آشکار است که محدود  کردن گسترش HIV در 
کشورهایی که دولت هایشان اعمال برنامه های پیشگیری 

را به هر دلیلی در اولویت قرار نداده اند، دشوار است.
خان��م لوپ��ز گف��ت: »ایدز در مردم بس��یاری از بخش های 

دنی��ا، مانند روس��یه 
دو  ب��ه  اندون��زی،  و 

اس��ت.  نن��گ آور  دلی��ل 
عفون��ت HIV بیش��تر در 

گروه ه��ای حاش��یه ای )اف��راد 
تراجنس��ی( و کارگران جنس��ی 

مواد مخ��در  مصرف کنن��دگان  و 
دیده می ش��ود و اغلب رفتارهای این 

گروه ها جرم ش��مرده می ش��وند. قوانین 
تنبیهی علیه این گروه ها مانع از آن می شود 

که آنها به مراقبت های بهداشتی ضروری و 
برنامه های درمانی دست یابند.«

تحقیق ه��ای قابل توجه��ی برای تولید واکس��ن 
HIV انجام شده، ولی هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. 
متخصصان معتقد هس��تند که برای مبارزه موثرتر با این 
همه گیری مقاوم، نیاز به بهبود اس��تراتژی ها، سیاس��ت ها، 
س��رمایه ها و اختصاص بودجه  و مراقبت های بهداش��تی 
است.« اما هنوز در خطوط مقدم مبارزه با ایدز خوش بینی 
وجود دارد. لوپز می گوید: »ما به دنبال نسلی آزاد از ایدز 
هس��تیم. دس��تاوردهای زیادی داش��ته ایم و می توانیم ایدز 

را متوقف کنیم.« 
The Christian Science Monitor  :منبع
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 ? چط�ور باکتری ه�ا می توانن�د خ�ود را در مقابل 
آنتی بیوتیک ها محافظت کنند؟

اگرچه مکانیسم هاي مقاومت مختلفي وجود دارد اما وقتي 
باکتري در معرض آنتي بیوتیک قرار مي گیرد، امکان بروز 
جهش در آن وجود دارد یعني تغییر در اطالعات ژنتیکي 
باکتري، توانایي مقاومت به دارو را به باکتري مي دهد.

یکي از مکانیسم هایي که باعث مقاومت باکتري در برابر 
آنتي بیوتیک مي شود، قابلیت تولید آنزیم است. ساده ترین 
مکانیسم آن تولید آنزیم پني سلیناز است که باعث از بین 
بردن آنتي بیوتیک پني سیلین مي شود. باکتري هایي که 
دچار جهش ژنتیکي شده اند، به محض قرار گرفتن در 
برابر پني س��یلین آنزیم تولید مي کنند. عوامل مختلفي 
به عنوان عوامل جهش زا وجود دارد که اگر در باکتري رخ 
دهد، منجر به بروز ژني مي شود که مي تواند آنزیم های 
مختلفی برای مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها تولید کند. 
مسلما گاهي عوامل فیزیکي و شیمیایي هم در بروز این 

جهش ها نقش دارند.
? یعنی عوامل فیزیکی، شیمیایی مناسب جهش 

برای همه باکتری ها فراهم است؟
البته جهش هاي خود به خودي هم وجود دارند که تقریبا 
در هر 100 میلیون، یک باکتري دچار آن مي شود. جالب 
است بدانید که میلیاردها باکتري فقط در دستگاه گوارش 
وجود دارد، مثال در هر گرم مدفوع، یک میلیارد باکتري 
وج��ود دارد پ��س اگ��ر امکان جهش خودبه خودي در هر 
100میلیون باکتري وجود داشته باشد، امکان بروز 100 
یا هزار باکتري مقاوم در بدن ما وجود دارد. متاس��فانه 
خوردن آنتي بیوتیک نامناسب به این باکتري هاي مقاوم 

فرصت رشد مي دهد.

خوددرماني یکي از عوامل مهم در ایجاد و ظهور باکتري هاي 
مقاوم اس��ت چراکه نه تنها باعث مي ش��ود درمان درس��ت 
انجام نشود، بلکه امکان ظهور باکتري مقاوم هم در میانه 
مسیر درمان به وجود مي آید. حتي عالئم بیماري ممکن 
اس��ت 2 ی��ا 3 روز پ��س از درم��ان از بی��ن ب��رود، ولي این 
عامل دلیلي بر خاتمه روند درمان با آنتي بیوتیک نیست. 
اگر آنتي بیوتیک درست مصرف نشود، فقط باکتري هاي 
حس��اس را از بین مي برد و تعدادي را در محل درگیر 
باقي مي گذارد که باعث رشد دوباره باکتري مقاوم و بروز 

عفونت ثانویه در همان محل خواهد شد.
پ�س ای�ن نکت�ه ک�ه بیماران در س�رماخوردگی  ?

آنتی بیوتیک مصرف می کنند در مقاومت میکروبی 
موثر است؟

یکي از مشکالت اصلي ایجاد شده این است که مصرف 
بي رویه آنتي بیوتیک ها میکروب هاي مفید دستگاه هاي 
گوارش را از بین مي برد. از س��ویی، اگر آنتي بیوتیک به 
میزان کافي هم مصرف نشود، غلظت آن در سرم خون 
کاهش مي یابد و فقط میکروب هاي مفید یا کمتر مقاوم 
از بین مي روند و در واقع اجازه رشد باکتري هاي مقاوم 
صادر مي شود. نقش پزشک و داروساز در چنین شرایطي 
بسیار مهم است و آنها باید توصیه درستي براي مصرف 

دارو به بیمار داشته باشند.
از آنج��ا ک��ه میکروب ه��ا ب��ا ایج��اد ژن مق��اوم در براب��ر 
آنتی بیوتیک ها، این مقاومت را از نس��لی به نس��ل دیگر 
منتقل می کنند و حتی به صورت شایع این ژن از یک گونه 
میکروبی به گونه دیگری انتقال می یابد، با وجود تجویز 
آنتی بیوتیک در مقادیر باال، نتیجه ای حاصل نمی ش��ود 
و عفونت پایدار می ماند. در اصل میکروب یاد می گیرد 

ک��ه چگون��ه خ��ود را در براب��ر آنتی بیوتیک ها  محافظت و 
آن را خنثی و بی اثر کند.

? چرا باید آنتی بیوتیک ها به موقع مصرف شود؟

چون مصرف بی رویه، کامل نکردن دوره درمان و همچنین 
رعایت نکردن زمان مصرف باعث به وجود آمدن مقاومت 

میکروبی می شود.
? پس به زبان ساده مقاومت میکروبی چیست؟

مقاومت میکروبی به زبان ساده، به این معنی است که 
میکروب ها راه توقف داروها را برای کشتن یا ضرر زدن 
به آنها می یابند. آنچه باعث گسترش مقاومت میکروبی 
می شود، در واقع راز تنازع بقاست. بیشتر میکروب ها به 
سرعت در حال زاد و ولد و تکثیر هستند و در این روند با 
استفاده از فرصت شناسایی داروها از میان میکروب های 
در حال تکثیر، به طور تصادفی ممکن اس��ت )به دلیل 
یک جهش ژنتیکی( یک میکروب جدید به یک داروی 
ضدمیکروبی مقاوم شود. از آنجا که میکروب های غیرمقاوم 
به عنوان میکروب حس��اس به داروی ضدمیکروبی دارو 
کش��ته ش��ده اند، میکروب های مقاوم در برابر دارو زنده 
می مانند و وقتی در آینده عفونتی با این میکروب مقاوم 
رخ می ده��د، داروی ضدمیکروب��ی نمی تواند بر میکروب 
مقاوم اثر داشته باشد. از آنجا که هر یک از میکروب ها 
به طور طبیعی قابلیت تبدیل شدن به میکروب مقاوم در 
مقابل دارو های مختلف را  دارند، میکروب های مختلف 
می توانن��د مقاوم��ت خ��ود را در مقاب��ل ان��واع داروهای 
ضدمیکروبی گس��ترش دهند. اگرچه همه میکروب ها 
به طور بالقوه می توانند مقاومت خود را گسترش دهند، 
ش��واهد بیش��تری برای رش��د و مقاومت در باکتری ها در 

شرایط خاص وجود دارد. 
? آیا مردم در برابر آنتی بیوتیک مقاوم می شوند؟

نه مردم نمی توانند به آنتی بیوتیک ها یا س��ایر داروهاي 

هنگام سرماخوردگی استفاده نامناسب از آنتی بیوتیک ها می تواند باعث بروز مقاومت میکروبی شود. 
مقاوم شدن: باکتري ها موجودات هوشمند زنده اي هستند که وقتي در مقابل ناسازگاري محیطي قرار 
مي گیرند، عکس العمل نشان مي دهند. به بیان دیگر، تغییرات ژنتیکي که در باکتري ها رخ مي دهد، مقاوم 
شدن آنها و ظهور اشکال مقاوم به آنتي بیوتیک ها را در پي دارد. بیشتر باکتري ها به طور ذاتي حساسند. 
مثال استافیلوکوک ها باکتري هایي هستند که ذاتا در 50 سال قبل حتي به پني سیلین جواب مي دادند اما 
االن استافیلوکوکي که به پني سیلین حساس باشد، به ندرت پیدا مي کنیم. به منظور روشن شدن ابعاد 
خطرناک مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها با دکتر فاطمه اطیابی داروساز و استاد فارماسیوتیکس 

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت وگو کردیم.

مقاومت میکروبی در گفت وگو با دکتر فاطمه اطیابی 

آنفلونزا 
به آنتی بیوتیک  

جواب نمی دهد...
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دارو

ضدمیکروبی مقاوم ش��وند چراکه ضدمیکروب ها برای 
درمان سلول میکروبی استفاده می شوند. سلول های بدن 
ما برای آنتی میکروبیال ها هدف نیستند، بنابراین ما به 
ضدمیکروب ها مقاوم نمی ش��ویم بلکه این باکتری ها و 

میکروب ها هستند که به داروها مقاوم می شوند.
? چرا مقاومت میکروبی به عنوان یکی از مشکالت 

سالمت مطرح می شود؟
پدید آمدن مقاومت میکروبی یک مشکل بزرگ در برابر 
سالمت انسان ها محسوب می شود زیرا هم اکنون به دلیل 
مقاوم شدن میکروب ها به بسیاری از داروها، امکان انتخاب 
تعداد کمتری از داروها برای درمان عفونت ها وجود دارد. 
هر چه بیشتر داروهای ضدمیکروبی استفاده می شوند، 
میکروب های بیشتری در مقابل آنها مقاومت پیدا می کنند 
مثال تنها چند سال پس از کشف پنی سیلین، نوعی از 
باکتری اس��تافیلوکوکوس اورئوس پیدا ش��د که در آن 
مقاومت در برابر پنی سیلین ایجاد شده بود. برخی از باکتری 
استافیلوکوکوس اورئوس که یک باکتری شایع در پوست 
ماست، هم اکنون تقریبا در برابر همه آنتی بیوتیک ها مقاوم 
شده اند و اگر علت پدید آمدن بیماری باشند، درمانشان 
می تواند بسیار دشوار باشد. مصرف زیاد پنی سیلین طی 
س��ال های اخی��ر ه��م باع��ث پیدایش گونه های زیادی از 
باکتری های مقاوم به این دارو شده است. اگر این روند 
ادامه پیدا کند، درمان عفونت های کوچک و ساده ای که 
به آسانی درمان می شوند ممکن است به دلیل گسترش 
مقاومت میکروبی با مشکل جدی مواجه شود. بزرگ ترین 
مش��کل موجود، مقاوم ش��دن یک میکروب به بیش از 
یک داروی ضدمیکروبی اس��ت. وقتی میکروب ها مقاوم 
به درمان مي ش��وند، مجبوریم آنتی بیوتیک های با تاثیر 
کمتر را بپذیریم که مصرفش��ان درمان کامل را در پي 
نخواهد داشت یا از داروهای قوی تر با آثار جانبی بیشتر 

استفاده کنیم. 
? آیا مقاومت میکروبی فقط مشکل کشور ماست؟

نه، گرچه  با توجه به منطقه، توس��عه محلی و مناطق 
مختلف در مقاومت در برابر آنتی میکروبیال ها از درجات 
و می��زان متفاوت��ی برخ��وردار اس��ت اما در واقع مقاومت 
میکروبی یک مشکل جهانی است. مقاومت می تواند در 
حین تکثیر سلولی از نسلی به نسل دیگر )به یاد داشته 
باشید که باکتری ها می توانند تقریبا در هر دقیقه بیست 
به دو سلول تقسیم شوند( یا از میکروبی به میکروب دیگر 
منتقل شود. میکروب می تواند با سفر از طریق هواپیما، 
قطار یا خودرو در هوا و بین مردم پخش شود. همه این 
عوامل منجر به گس��ترش س��ریع مقاومت میکروبی در 

سراسر جهان می شود.
? اگر آنتی بیوتیکی در درمان عفونتم موثر نباشد، 

پزشک چگونه مرا معالجه می کند؟
یکی از راه های پیشگیری از گسترش مقاومت میکروبی و 
کاهش سرعت روزافزون این پدیده، این است که پزشکان 
ت��الش کنن��د در ص��ورت نی��از واقعی بیمار دچار بیماري 
عفوني، مناسب ترین داروی ضدمیکروب را برای درمان 
عفونت او به کار برند. پزشکان درباره اینکه کدام داروی 
آنتی میکروبیال روی کدام میکروب موثر اس��ت یا کدام 
ترکیب دارویي را باید برای درمان بیماری انتخاب کند، 
اطالعات کافي دارند. اگر آنتی بیوتیک برای درمان عفونت 
به ش��ما داده ش��ده اما بهبود حاصل نش��ده، ممکن اس��ت 
عامل بیماری یک عفونت باکتریایی نباشد و به همین 
دلیل آنتی بیوتیک موثر نیست. گاهی هم آنتی بیوتیک 
مناسب انتخاب نمي شود. اگر به شما آنتی بیوتیک داده 
شود و دوره درمان را کامل نکنید، اگرچه ممکن است 
با مصرف آنتی بیوتیک در چند روز اول عالئم بیماری تان 
بهبود یابد اما ممکن نیست از عوارض آنها کامال در امان 
بمانید. اگر پزشک مطمئن شود دچار عفونت باکتریایی 
هس��تید و آنتی بیوتیکی که بار اول برای درمان تجویز 

شده موثر نبوده است، ممکن است آنتی بیوتیک دیگری 
به دلیل اینکه باکتری مس��بب عفونت ممکن اس��ت به 
آنتی بیوتیک اول مقاوم بوده باشد، تجویز کند. مهم است 
که به پزشک خود و اینکه تمام جنبه های درمان را در 
نظر گرفته، اعتماد کنید و مطمئن باشید آنتی بیوتیک را 
فقط در موارد لزوم توصیه می کند و باید برنامه درمانی 

وی را دقیق و کامل انجام دهید. 
? چگون�ه می توانی�م ب�ه پیش�گیری از گس�ترش 

مقاوم�ت میکروب�ی کم�ک و چ�ه زمان�ی بای�د 
آنتی بیوتیک مصرف کنیم؟ 

امکان پیشگیری از پدیدآمدن مقاومت میکروبی وجود 
ندارد. شواهد نشان می دهد استفاده از آنتی بیوتیک باعث 
پدید آمدن میکروب های مقاوم می شود بنابراین تا زمانی 
که ما از آنتی میکروبیال ها اس��تفاده می کنیم، مقاومت 
وجود خواهد داشت. داروهایي قوي هستند که مي توانند 
بعض��ي عفونت ه��ا را کنت��رل کنن��د و زندگي ها را نجات 
دهند. اگر این داروها نابجا مصرف ش��وند، نه تنها موثر 
نخواهند بود، بلکه آسیب می رسانند. اشخاص مي توانند 
با دانستن اینکه چه موقع از آنها استفاده و چه موقع از 
مصرفشان خودداري کنند، سالمت خود و افراد خانواده 

را حفظ کنند.
? آیا آنتي بیوتیک ها سرماخوردگي یا آنفلوانزا را 

کنترل مي کنند؟
ن��ه، ای��ن داروه��ا فقط علیه میکروب ها )باکتري ها( عمل 
مي کنند و روي ویروس ها که عامل ایجاد سرماخوردگي 
یا آنفلوانزا هستند، تاثیر ندارند. بیشتر اوقات علت گلودرد 

یا سرفه نیز مي تواند انواعي از ویروس ها باشد. 
? چگون�ه اش�خاص مي توانن�د ب�ه خ�ود ی�ا افراد 

خانواده شان کمک کنند؟
نباید انتظار داشت آنتي بیوتیک ها تمام امراض را درمان 
کنند. از طرفي، یادمان باشد نباید آنتي بیوتیک ها را براي 
درمان سرماخوردگي یا آنفلوانزا مصرف کرد، به طوري که 
در این مواقع بهترین اقدام این است که اجازه دهید بیماري 
خودبه خود بهبود یابد. اگرچه 1 تا 2 هفته طول بکشد. 
داروهای موثری برای کنترل عالئم سرماخوردگی موجود 
است که معموال بدون نسخه ازداروخانه ها تهیه می شود. 
گاهي هم در شرایط خاص ممکن است میکروب ها در 
حین یک بیماري تضعیف کننده ویروسی به بدن حمله 
کنن��د ک��ه در ای��ن ص��ورت تجوی��ز و مصرف دارو فقط با 

مشاوره پزشک قابل انجام است.

کارهایی که می توانیم انجام بدهیم
سرعت پدیدآمدن مقاومت و میزان گستردگی آن را به روش های زیر کاهش دهیم:

1. از آنتی بیوتیک ها فقط در صورت لزوم )زمانی که پزشک تجویز می کند( استفاده کنیم.
2. دوره درمان را کامل کنیم و این داروها را برای استفاده های بعدی نگه نداریم.

3. داروی تجویز شده را به شخص دیگری توصیه نکنیم.
4. آنتی بیوتیک براي درمان سرماخوردگی و آنفلوانزا تاثیري ندارد چون این بیماری ها را اغلب ویروس ها 

ایجاد مي کنند نه باکتري ها.
5. دست ها را براي کاهش شانس ابتال به عفونت، به طور منظم بشویید.

توسعه محلی و مناطق مختلف در مقاومت 
در برابر عوامل آنتی میکروبیال از درجات و 
میزان متفاوتی برخوردارند اما در واقع مقاومت 
میکروبی یک مشکل جهانی است
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0   1  رسوایی  دارویی در تاریخ جهان
 ترجمه: دکتر آیدا روشن ضمیر  

وقتی پای س�المت و جان انس�ان ها در میان باش�د، 
اش�تباه، حت�ی اش�تباه جزئ�ی، غیرقاب�ل جبران 
خواهد بود. عوارض این اش�تباه ها می تواند بس�یار 
جدی، خطرناک و گاه کشنده باشند. به همین علت 
سال ها در حافظه تاریخ باقی می ماند. بعضی از این 
اشتباه ها منجر به رسوایی هایی عظیم شده است. در 
اینجا به 10 مورد از بزرگ ترین رسوایی های دارویی 

در جهان اشاره می کنیم.

1. ماجرای واکسن MMR- انگلستان- دهه 1990
 MMR در اواخ��ر ده��ه 90 ادع��ای رابطه میان واکس��ن
و اوتیس��م در انگلس��تان جنجال عظیمی به راه انداخت. 
در س��ال 1998 جراح و محقق علوم دارویی انگلیس��ی 
»اندرو ویک فیلد« مقاله ای در یک مجله معتبر پزشکی 
منتشر کرد. او در این مقاله مدعی شد که شواهد زیادی 
 MMR وجود دارند که نش��ان دهنده رابطه میان واکس��ن
)سرخک- اوریون- سرخجه( با بعضی اختالل های تکاملی 
است. ادعای او باعث شد بررسی های متعددی انجام شود 
که هیچ کدام ادعای او را ثابت نکرد. با این حال مقاله او 
باعث دعوای قضایی چند میلیون پوندی در انگلیس شد 
و نگرانی در مورد این واکسن حتی به آمریکا و ژاپن هم 
رسید. این نگرانی ها باعث شد مصرف واکسن MMR در 
انگلستان و ایرلند کاهش یابد و در نتیجه موارد متعددی 
از این بیماری ها )سرخک- اوریون- سرخجه( دیده شود 
که در مواردی منجر به مرگ شوند. در سال 2004 یک 
بررسی مجدد انجام شد و نویسنده مقاله جدید با مدارک 
معتبر ثابت کرد که »ویک فیلد« نتایج تحقیقات را دستکاری 

کرده بوده! مقاله او در مجله ساند تایمز منتشر شد.

2. پیوند کلیه غیرقانونی- هندوستان- 2008
در س��ال 2008 زمانی که مش��خص ش��د چند صد پیوند 
کلیه قاچاقی و غیرقانونی در ش��هر گورگون هند انجام 
ش��ده، هند در ش��وک فرو رفت. صدها کارگر فقیر با زور 
اسلحه، مجبور شده بودند تا کلیه خود را ببخشند. ظاهرا 
گیرنده های این کلیه ها، افراد ثروتمند غیرهندی بوده اند. 
بعد از بررس��ی ها و تحقیقات فراوان معلوم ش��د در مدتی 
حدود 10 س��ال، 600 جراحی پیوند کلیه در یک خانه 
مجهز به انواع دس��تگاه های با تکنولوژی پیش��رفته انجام 
ش��ده اس��ت. پلیس در همین رابطه چند نفر را دس��تگیر 
کرد و توانست چند نفر از کارگران را نجات دهد. مشخص 
شد به کارگران وعده می دادند که اگر به این خانه بیایند، 
برایشان شغل خوبی فراهم می شود. بعد از بردن آنها به 
این محل، پیشنهاد می دادند که در ازای 50 هزار روپیه 
)حدود 1200 دالر(،  یک کلیه آنها برداش��ته ش��ود و اگر 
کارگران قبول نمی کردند، این کار را به زور اسلحه انجام 
می دادند. آنها هر کلیه را به قیمتی چند برابر به فروش 

می رساندند. ظاهرا دو بیمارستان هم در این ماجرا دست 
داشتند. تعدادی از افراد گیرنده کلیه هم دستگیر شدند 

که بیشتر آنها غیرهندی بودند.

3.  رسوایی کزاز- آمریکا- اوایل سال های 1900
اسبی به نام »جیم« جان افراد زیادی را نجات داد بنابراین 

نمی توان او را چندان متهم دانست.
در آن زمان، دیفتری، بیماری مسری و کشنده ای، به خصوص 
برای کودکان محسوب می شد. برای درمان این بیماری از 
آنتی سرم استفاده می شد و این آنتی سرم از حیوانات به 
دست می آمد. از اسبی به نام جیم مقادیر زیادی سرم به 
دست می آمد که از آن علیه بیماری دیفتری استفاده می شد.

در سال 1901 مشخص شد که جیم به بیماری کزاز مبتال 
شده است و به همین دلیل او را از بین بردند. دقیقا در 
همان زمان دختر بچه ای در سنت لوئیز  که از سرم جیم 
برای درمان دیفتری اس��تفاده کرده بود، جان خود را از 
دس��ت داد. ظاهرا س��رم به دس��ت آمده از جیم، آلوده به 
کزاز بوده و همین عامل باعث مرگ دختربچه شده بود. 
نمونه به دست آمده در آن روز مورد آزمایش قرار گرفت 
و مشخص شد که روی برچسب ظرف محتوی آن، تاریخ 
یک هفته پیشتر زده شده بوده تا مشخص نشود که آلوده 
بوده! به عالوه، این نمونه ها بدون اینکه مورد آزمایش قرار 
بگیرند به بیماران تزریق شده بود و همین اشتباه باعث 

مرگ 12 کودک دیگر نیز شد.
 )FDA( این مشکالت باعث شد سازمان غذا و داروی آمریکا
در سال 1906 بنا گذاشته شود تا چنین مسائلی پیش نیاید.

4. هپارین جعلی- چین- 2008
در س��ال 2008، س��ازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد 

یک محموله بزرگ هپارین بازگش��ت داده ش��ود. 
این هپارین که در چین به وسیله یک شرکت 
آمریکایی تولید شده بود، باعث 81 مورد مرگ 
و 785 مورد ابتال به اختالل های شدید شد. 

هپارین، برای جلوگیری از ایجاد لخته خونی 
در بیماران به صورت تزریقی استفاده می شود 

و اغل��ب از بافت ه��ای حیوان��ی )مانند روده خوک 
یا شش گاو( به دست می آید.

آلودگی این محموله هپارین، یک مش��تق بس��یار 
سولفاته از ماده کندراتین سولفات بود که به عنوان 
مکمل رژیمی مصرف می شود نه دارو!  بدتر اینکه 
مشخص شد این آلودگی عمدی بوده! این ماده آثار 
هپارین را تقلید می کند و در مقایسه با آن قیمت 
بسیار کمتری دارد. علت استفاده از این ماده، کم 

کردن قیمت تمام شده دارو و کمبود حیوان سالم 
در چین بوده است.

در این مورد خاص، سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم 
کرد که بودجه کافی در اختیار ندارد و وظیفه آنها بررسی 

مداوم محصوالت کارخانه های کشوری دیگر نیست.

5.  مسمومیت با الگزیر سولفانیالمید- آمریکا- 1937
اوایل سال های 1900، سازمان غذا و دارو شروع به فعالیت 
کرد و قرار شد بررسی های الزم را روی امنیت موادغذایی، 
داروها و مواد آرایشی انجام دهد اما سازمان غذا و داروی 
آمریکا به شکلی که امروزه آن را می شناسند، نتیجه فاجعه 
ش��ربت س��ولفانیالمید در س��ال 1937 بود. در آن زمان 
آنتی بیوتیکی به نام سولفانیالمید به بازار آمده و موردتوجه 
قرار گرفته بود. بعد از مدتی الگزیر این آنتی بیوتیک هم 
 DEG س��اخته ش��د که حاوی س��ولفانیالمید حل شده در
)دی اتیل��ن گلیک��ول( ب��ود. آن زم��ان، اطالعاتی در مورد 
خطرناک بودن DEG در دست نبود و سازنده این الگزیر 
هم به خطرهای احتمالی این ماده توجه نکرده بود. به عالوه،  
قانون��ی ب��رای آزمایش های امنیتی داروهای جدید وجود 
نداشت و کارخانه ها فقط آزمایش ها را روی حیوانات انجام 
می دادند و س��پس دارو را به بازار می فرس��تادند. البته در 
این مورد خاص اصال هیچ آزمایشی )حتی روی حیوانات( 
انجام نشده بود. ارائه این الگزیر، با طعم تمشک باعث توجه 

رو
دا
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عموم به آن شد و افراد زیادی این دارو را مصرف کردند 
اما بالفاصله گزارش هایی از مرگ به دلیل این دارو منتشر 
شد )حدود 100 مرگ( با وجود این، کارخانه تولید کننده 
آن فقط جریمه مختصری شد و مشکل دیگری برایشان 
پیش نیامد. با این حال داروسازی که مسئول ساخت این 

دارو بوده خودکشی کرد.

6. شیوع مننژیت- انگلستان- 2012
در س��ال 2012، در پی ش��یوع مننژیت قارچی، بعد از 
تزریق اپیدورال یک داروی اس��تروئیدی، مرکز کنترل 
و پیش��گیری از بیماری ها، بررس��ی مفصلی انجام داد. 
این داروی اس��تروئیدی به وس��یله مرکز NECC )مرکز 
کامپاندنیو انگلند( تولید ش��ده و ظاهرا داروی آلوده به 
75 کلینیک، بیمارستان و مرکز جراحی ارسال شده بود 
و حدود 14هزار نفر این دارو را مصرف کرده بودند. عجیب 
اینکه تا یک ماه بعد، هیچ کس به علت این مننژیت ها 
پ��ی نب��رد. در حقیق��ت،  موارد مننژیت قارچی، به قدری 
نادر بود که کش��ف و درمان آن باعث کش��ف یک گروه 
جدید دارویی شد. تا اوایل سال 2013، 678 نفر دچار 
مننژیت قارچی ش��ده بودند و 44 نفر مرده بودند. طی 
بررس��ی های محیطی در NECC، مش��خص ش��د شرایط 

بهداشتی مرکز، چندان مناسب نبوده و محلول های حاوی 
استروئید، آلوده به قارچ شده بودند. این شرکت نیز قبل 
از انجام آزمایش های الزم برای اطمینان از استریل بودن 
محموله، اقدام به حمل آن به بیمارستان ها کرده بود. در 
 NECC اواخر سال 2013 حدود 400 مورد شکایت از

به ثبت رسید و جنجال هنوز هم ادامه دارد.

7. ایمپلنت سیلیکونی PIP- فرانسه- 2009
شرکت فرانسوی تولید پروتزهای پلی ایمپلنت )PIP(، به 
مدت 20 سال ایمپلنت های پستان می فروخت و هر سال 
حدود 100هزار ایمپلنت به فروش می رساند اما در سال  
2009 بعضی جراحان فرانسوی گزارش کردند که تعداد 
زیادی از این ایمپلنت ها پاره ش��ده اس��ت. بعد از انجام 
تحقیقات مشخص شد این شرکت از سال 2001،  به جای 
س��یلیکون های درمانی،  از سیلیکون های غیراستاندارد 
صنعتی استفاده کرده است. این کار هزینه های تولید را 
90 درصد کاهش می داد ولی هزینه هنگفت دیگری در 
برداشت.  احتمال پاره شدن این پروتزها زیاد بود و آزاد 
شدن آن در بدن، باعث تحریک و التهاب و مسمومیت 
فرد می شد. 20 نفر از زنانی که از این پروتزها استفاده 
کرده بودند،  دچار سرطان پستان شده بودند که شاید 
به دلیل عوارض این پروتزها بوده است. به همین دلیل 
مس��ئوالن بهداش��ت فرانس��ه توصیه کردند زنانی که از 
ایمپلنت های PIP استفاده کرده اند،  آنها را از بدن خارج 
کنند. از بین 672 مورد پروتز خارج شده، ایمپلنت در 
43 مورد پاره شده بود. در کشورهای دیگر نیز هزاران 
زن ترس��یدند و ش��کایت های زیادی علیه این ش��رکت 

به راه افتاد به حدی که شرکت PIP ورشکست شد.

8. شربت سرفه سمی- پاناما- 2007
در س��ال 2007، 70 س��ال بع��د از رس��وایی الگزی��ر 
سولفانیالمید، ماجرای مشابهی باعث مرگ صدها نفر 
شد. در پاناما بعضی کارخانه های داروسازی، در ساخت 
شربت سرفه، از دی اتیلن گلیکول )DEG( استفاده کرده 
بودند! )دی اتیلن گلیکول اغلب در محصوالت ضدیخ 
و روغن ترمزها به کار می رود( آنها  
این ماده را با گلیس��یرین اش��تباه 
گرفته بودند. این دارو باعث 365 
مورد مرگ در پاناما ش��د. بررس��ی 
موضوع ابتدا سخت بود اما بعد مشخص 
ش��د روی این محصول وارداتی از چین، 
»گلیسیرین« نوشته شده درحالی که این 
ماده در اصل دی اتیلن گلیکول بود. چین 
مس��ئولیت خ��ود را در ای��ن می��ان انکار کرد 
و اتهام خود را نپذیرفت اما بعدها مش��خص 
شد که این شرکت چینی، اصال مجوز ساخت 
مواد دارویی را نداشته است! در سال 2009 هم 
مشخص شد 84 نوزاد در نیجریه بعد از مصرف 
شربت سرفه جان خود را از دست دادند که عامل 
آن هم دی اتیلن گلیکول بوده. به نظر می رسد، ماده 
دی اتیلن گلیکول  طی سال های طوالنی، باعث مرگ 

هزاران نفر در جهان بوده است.

9. خون های آلوده به ویروس HIV- ژاپن- 1980
ویروس HIV اولین بار در سال 1981 کشف شد اما ژاپن 
تا سال 1985 هیچ مورد گزارش رسمی از این بیماری 
در کشور نداشت. در سال 1983، به وزیر بهداشت ژاپن 
اطالع دادند یک فرآورده خونی آمریکایی ساخته شده 
که به خاطر فرآیند حرارتی روی آن، عاری از ویروس 
HIV است. قرار شد این محصول جدید برای ورود به 
بازار دارویی ژاپن مجوز بگیرد اما سازمان صلیب سرخ 
ژاپن که مسئول فرآورده های خونی در این کشور بود، به 
شدت با آن مخالفت کرد و گفت که ورود چنین محصولی 
باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان داخلی کشور می شود 
و رقابت غیرمنصفانه ای ایجاد می کند. در نتیجه اجازه 
ورود این محصول به ژاپن داده نش��د. وزارت بهداش��ت 
ژاپن، خیال مردم را راحت کرد که موردی از HIV در 
کش��ور دیده نش��ده و صلیب س��رخ هم گفت که جای 
نگرانی نیس��ت و از مردم خواس��ت که خون اهدا کنند. 
در آن زمان محصوالت خونی اهدا شده، از نظر وجود 
HIV بررس��ی نمی ش��د و فرآیندهای حرارتی هم روی 
آنه��ا انج��ام نمی گرف��ت. عده ای از بیماران هموفیلی که 
این خون های بررس��ی نش��ده را دریافت کرده بودند، 
به ویروس HIV آلوده ش��دند و فاجعه به بار آمد. در 
ای��ن م��دت ح��دود 2هزار نفر از بیماران هموفیلی ژاپن 
به این ویروس آلوده ش��دند. بعد از روش��ن ش��دن ابعاد 
ماجرا، یک مقام بلندپایه رس��می در وزارت بهداش��ت 
ژاپن، یک پزشک سرشناس متخصص هموفیلی و چند 
نفر از مدیران رده باالی اجرایی صلیب سرخ کشور، به 

اتهام کشتار جمعی غیرعمدی، محکوم شدند.

10. تالیدومید- آلمان و کل جهان- 1950-1960
رسوایی تالیدومید در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60میالدی 
اثر زیادی بر کل جهان گذاشت. این دارو در اواخر 1950، 
به خصوص برای کم کردن تهوع صبحگاهی در زنان باردار، 
کاربرد یافت. تالیدومید از سال 1957تا 1962 به مدت 
5 سال به فروش رسید و به نظر می رسید اثر خوبی در 
کم کردن مش��کالت زنان باردار دارد به حدی که به آن 
»داروی جادویی« می گفتند. در آن زمان مصرف دارو در 
زمان بارداری چندان غیرمعمول نبود و پزش��کان تصور 
نمی کردند دارویی که مادر می خورد، می تواند روی جنین 
او اثر بگذارد. به عالوه، روی داروها آزمایش انجام نمی شد 
تا مشخص شود عوارضی روی جنین خواهد داشت یا نه. 
در فاصله این 5 سال، هزاران زن باردار تالیدومید مصرف 
کردند اما اثر آن غیرقابل تصور بود. مشخص شد که مصرف 
این دارو در بارداری می تواند باعث اختالالت و نقایصی در 
جنین شود. در بیش از 40 کشور جهان، هزارها کودک 
ب��ا نقای��ص متع��دد ب��ه دنیا آمدند که اغلب این اختالالت، 
نقایص در دست و پای کودکان بود. فقط در انگلستان به 
تنهایی حدود 2هزار کودک ناقص به دنیا آمدند که نیمی 
از آنه��ا در هم��ان ماه ه��ای اول از بی��ن رفتند اما صدها نفر 
از آنها هنوز هم زنده هستند. شرکت آلمانی سازنده این 
دارو »گروننتال« در س��ال 2012، بیش از 50 س��ال بعد 

پذیرفت که به طور رسمی عذرخواهی کند. 
topmastersin public health.com :منبع
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  کیارش یشایایی، فعال محیط زیست  

بحران ه�ای زیس�ت محیطی مانن�د آلودگ�ی هوا، 
فرس�ایش خ�اک، کمب�ود مناب�ع آب�ی و ناب�ودی 
تنوع زیس�تی س�المت انسان ها را تهدید می کنند 
و هم�ه ای�ن بحران ه�ا به خصوص کمبود منابع آب 
می توانن�د در آین�ده ای نه چن�دان دور امنیت ملی 

را به چالش بکشند.

 بر اس��اس همین نگاه بود که اوایل آبان ماه س��ال جاری 
همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل، سردار دکترحسین 
دهقان، وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح و دکتر 
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت ی��ک تفاهمنامه همکاری امضا 
کردند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان حفاظت 
محیط زیست )پام( به موجب این تفاهمنامه وزارت دفاع از 
امکانات، تجهیزات و فناوری های نوین خود برای تشخیص 
و کنترل مخاطرات و بحران های زیست محیطی و همچنین 
پایش مناطق تحت مدیریت و حساس محیط زیست با 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت همکاری خواهد کرد و 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز در زمینه هایی مانند 
مکان یابی و انتقال صنایع دفاعی مورد نیاز به مکان های 
مناس��ب و ارائه مش��اوره ها و خدمات زیس��ت محیطی و 
آموزش و پژوهش با وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای 
مسلح همکاری خواهد کرد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست در این مراسم با بیان اینکه یکی از 
شاخص های مهم کارآمدی نظارت در دنیا بحث حکمروایی 
است، گفت: »یکی از شاخص های حکمروایی، جامعیت 
نگاه در واحدهای اجرایی هرکدام از حوزه هاست. امروزه 
نظامی کارآمد تلقی می شود که دستگاه های آن نگاه جامع 
و شاخص های کلیدی را در نظر می گیرند و به کار می برند 
که محیط زیست و پایبندی به آن یکی از این شاخص های 

کلیدی است که بخش نمی شناسد و همه گیر است.«
س��ردار دهقان هم اظهار امیدواری کرد که امضای این 
تفاهمنامه سرآغاز همکاری های همه جانبه و مسئوالنه 
فی مابین تلقی شود. وزیر دفاع از خروج صنایع آالینده 
دفاعی از شهرها خبر داده و گفته است: »در مکان هایی 
که صنایع وجود دارند نیز استاندارد های زیست محیطی 
رعایت می ش��ود تا آس��یبی به محیط زیس��ت وارد نشود و 
اگر صنایع مش��کل آالیندگی داش��ته باش��ند برای رفع 

آالیندگی تالش می کنیم.«
ب��ه گ��زارش گ��روه امنیت��ی دفاع پرس ب��ه نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی س��ازمان پدافند غیرعامل، سردار غالمرضا 
جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از افزودن 
پیوس��ت تفاهمنامه با س��تاد مدیریت بحران کش��ور به 
تفاهمنامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و پدافند 
غیرعامل کش��ور خبر داد و مقرر ش��د همکاری بین دو 
دس��تگاه در صورت وقوع حوادث و بحران ها در کش��ور 
تقویت شود. وی ادامه داد: »سه قرارگاه پدافند زیستی، 
پرتویی و شیمیایی برای کمک به محیط زیست در حوادث 
و تخریب های گوناگون به ویژه مقابله با آلودگی ها ایجاد 

شده است.«
به گفته معصومه ابتکار راه اندازی خط تولید باتری های 
لیتیومی توسط وزارت دفاع که امکان تولید خودروهای 
برقی- هیبریدی را درکشور فراهم می کند، اقدام موثری 
برای کاهش آلودگی هوا اس��ت. همچنین توقف تولید 
سالح های شکاری نیز یکی دیگر از اقدامات وزارت دفاع 
بوده که برای حفاظت از محیط زیست انجام شده است.

برخی از پادگان ها و صنایع دفاعی و نظامی در مناطق بسیار 
حس��اس تحت مدیریت س��ازمان حفاظت محیط زیست 
مانند پارک های ملی قرار دارند و بسیاری از رزمایش ها 

هم در همین مناطق انجام می شوند.
صرف عدم آالیندگی زیست محیطی نمی تواند ادامه حضور 
پادگان ها و دیگر تاسیسات غیرنظامی را در این مناطق، 

توجیه کند، چرا که حضور ماشین آالت  نظامی و غیر نظامی 
و حتی حضور انسان در این مناطق باعث اختالل در روند 
طبیعی زندگی وحوش در منطقه خواهد بود. جنگ ایران 
و عراق و جنگ خلیج فارس تبعات زیست محیطی فراوانی 
را به منطقه تحمیل کرد به طوری که با گذشت بیش از 
25 سال از پایان این جنگ ها، تبعات آن هنوز باقی است. 
هنوز هم بسیاری از مناطق خاک زرخیز کشورمان آلوده 
به مین و سایر ضایعات جنگی است. نیزارهای بسیاری 
در هور العظیم و هورالهویزه آتش گرفتند و از بین رفتند. 
نش��ت نفت از چاه ها پس از هدف قرار گرفتن آنها و به 
آتش کشیده ش��دن بس��یاری از چاه های عراق به وس��یله 
صدام آلودگی بسیاری را به محیط تحمیل کرد. از اتفاقات 
گذشته هم که بگذریم، هم اکنون وضعیت محیط زیست 
ما بحرانی اس��ت. بس��یاری از تاالب های کش��ور یا خشک 
شده اند یا در حال خشک شدن هستند. تاسف بارتر اینکه 
وضعی��ت در زیرزمی��ن ه��م بهتر نیس��ت. منابع آب های 
زیرزمینی ما که باید به عنوان ذخایر استراتژیک و در مواقع 
اضطراری مورد بهره برداری قرار بگیرند به سرعت در حال 
پایین رفتن هستند و اوضاع بسیاری از دشت های کشور 
بحرانی است. عدم مدیریت منابع آبی و توسعه بی رویه 
و غیر کارشناسانه کشاورزی، امنیت داخلی و ملی ما را 
به چالش می طلبد و می تواند کشور ایران را با مشکالت 
بس��یار غیرقاب��ل  حل��ی مواج��ه کند. وق��ت کمی داریم و 
راه طوالنی اس��ت. طوالنی ترین راه ها با نخس��تین گام ها 
آغاز می ش��وند. امضای این تفاهمنامه یکی از نخس��تین 
گام هاست که امیدواریم در عمل به چیزی بیش از یک 
نوشته روی کاغذ تبدیل شود. انرژی زیادی برای حفاظت 
از طبیعت الزم نیست؛ نه حفر تونل برای انتقال آب از 
حوضه ای به حوضه دیگر، نه انتقال آب دریای مازندران 
به دریاچه تاالب ارومیه و نه هیچ کار دیگری الزم نیست. 
اگر برداشت آزمندانه از طبیعت را پایان بخشیم، انرژی 

سرشار طبیعت برای ترمیم همه چیز کافیست. 

پیمودن طوالنی ترین  راه ها با گام اول آغاز می شود



شاید اولین بار که گونه هایي از حیوانات به طور غیرطبیعي 
از محلي به محلي دیگر منتقل شدند، به زماني برگردد 
که رت هاي قهوه اي و س��یاه )همین جانوراني که در 
ایران به موش موس��ومند و دیدن آنها در خیابان هاي 
تهران امري عادي ش��ده اس��ت( از طریق راه ابریش��م و 
خصوصا راه آبي ابریش��م به وس��یله کش��تي ها از خاور 
دور تا اروپا پراکنده شدند و در قرون 14 و 17 مرگ 
سیاه یا طاعون را در سراسر اروپا پراکندند و بسیاري 
 از جمعی��ت آن روز جه��ان را ک��ه در براب��ر ای��ن بیماري 

بي دفاع بودند، کشتند. 
با افزایش دریانوردي و جابجایي انسان ها براي تجارت 
و امور دیگر جانوران بس��یاري هم ناخواس��ته با وس��ایل 

حمل و نقل جابجا شدند. 
از این میان تعدادي هم آگاهانه براي مقاصد تحقیقاتي 
یا کشاورزي به داخل کشور انتقال یافتند و بعد از کنترل 
خارج ش��دند مثل گیاه آزوال که قرار بود براي تنظیم 
ازت خاک استفاده شود و حاال در شمال کشور به یک 

آفت تبدیل شده است. 
ش��انه  دار مهاج��م دری��اي مازن��دران هم جانور ش��فاف 
 و بیض��ي ش��کلي اس��ت ک��ه ابت��دا از طری��ق آب توازن 
کش��تي ها از س��واحل جنوبي ایاالت متحده آمریکا به 
دریاي مدیترانه رسید، پس از آن دریاي سیاه و سرانجام 

از طریق آب توازن کشتي هایي که از کانال ولگادن به 
دری��اي مازن��دران آمدن��د، ب��ه این دریا راه یافت و دریاي 
شمال ایران را از غذاي کیلکا ماهیان و سایر آبزیان تهي 
ساخت. همه گونه هاي مهاجم داراي بلوغ زودهنگام و 
قدرت تکثیر انفجاري هس��تند و قدرت تطابق باالیي 
با محیط دارند و در نبود یا کمبود دش��منان طبیعي 
زیستگاه و منابع غذایي گیاهان و جانوران بومي را تصرف 
و عرصه را بر آنها تنگ مي   کنند و توازن زیس��تگاه به 
هم مي خورد. حاال راکون ها هم به مناطق شمالي ایران 

هجوم آورده اند. 
این جانور، بومي آمریکاي ش��مالي اس��ت و از کانادا تا 
پاناما پراکنش دارد و اولین بار در سالهاي اواخر 60 و 

اوایل 70 در تالش دیده شده است. 
داستان ورود این حیوان به شمال کشور از جایي آغاز 
ش��د که مزارع پرورش پوس��ت ش��وروي س��ابق اقدام به 
پرورش این حیوان کردند. پس از فروپاش��ي ش��وروي 
و تش��کیل جمهوري  های آس��یاي میانه، با پایین آمدن 
قیمت خز این جانور و غیراقتصادي شدن پرورش آن، 
به جاي آنکه این حیوانات را به زادگاهشان برگردانند 
و در همانجا رها کنند، یا آنها را معدوم کنند در همان 
منطقه رها کردند و این جانوران از کشورهاي همسایه 

شمالي کم   کم راه خود را به ایران باز کردند.

 حاال این جانور زیبا و نقابدار مهاجم در نبود دش��من 
طبیعي و جانوري که بتواند جمعیت آن را کنترل کند، 
دارد تکثیر مي شود و روز به روز بر جمعیت آن افزوده 
مي ش��ود. به گفته آقاي کهرم، مش��اور س��ازمان حفاظت 
محیطزیست، این جانور بسیار مهاجم است و باید هر 
چه زودتر چارهاي براي آن اندیشیده شود. به هر حال، 
ریشه کن کردن گونه هاي مهاجم به طور کامل بسیار 
بعید اس��ت و باید با اعمال راهکارهایي جمعیت آن را 
پایش و مدیریت کرد.  اما کار به همین جا ختم نمي 
ش��ود. کش��ور ما و همه کش��ورهاي جهان هنوز هم در 

معرض هجوم گونه هاي مهاجم جدیدي قرار دارد. 
ماهي تیالپیال که اخیرا مصرف آن در ایران رواج پیدا 
کرده و مزارعي هم براي پرورش آن تعبیه شده منتظر 
اس��ت ت��ا در اث��ر کوچکتری��ن غفلتي ب��ه آبهاي آزاد راه 
یابد و عرصه را بر ماهي هاي بومي تنگ کند. مش��کل 
گونه هاي مهاجم هم از پیامدهاي ارتباطات و صنعتي 
شدن است و فقط به ایران هم اختصاص ندارد. باید با 
راهکارهایي آن را کنترل کرد. پایش و مدیریت بندرگاه ها 
و س��ایر مبادي ورودي کش��ور ش��اید بتواند کمکي باشد 
براي کنترل جمعیت این گونه  ها. آب توازن کشتي ها از 
دیگر عوامل ورود گونه هاي مهاجم است که باید چاره 

اي براي آن اندیشید.

گونه های مهاجم
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پدافند غیرعامل  مثل مصونیت س�ازی بدن انسان است.
از درون ما را مصون م�ی کند. معنایش این اس�ت که ولو 
دش�من تهاجمی هم بکند و زحمتی هم بکش�د و ضرب و 
زوری هم بزند، اثری نخواهد ک�رد. این پدافند غیرعامل 
نتیجه اش این اس�ت. ببینید چقدر مهم اس�ت که ما این 
حال�ت را در کل پیکره کش�ور و جامعه در دس�تگاه های 
مختل�ف بوج�ود بیاوری�م. کاری کنیم که هم�ت ما فقط 
مصروف ب�ه این نباش�د که دش�من را منص�رف کنیم یا 
برای مقابله خودم�ان را آماده بکنیم. ن�ه، کاری کنیم که 
ما مصونی�ت در خودمان بوج�ود بیاوریم. ای�ن با پدافند 
غیرعام�ل تحقق پیدا م�ی کن�د. بنابراین این مس�ئله، 

مسئله بسیار مهمی است که بایستی راه بیفتد.
بیانات حضرت امام خامنه ای در روز هفتم آبان 1391


