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واليت فقي�ه ض�د  د يکتات�ورى: د ر 
اس�ام قان�ون حکوم�ت مى كن�د . 
پيغمب�ر اك�رم)ص( هم تاب�ع قانون 
ب�ود ، تابع قانون الهى، نمى توانس�ت 
تخلف بکند . خد اى تب�ارک و تعالى 
مى فرماي�د  ك�ه اگ�ر چنانچ�ه يك 
چي�زى برخ�اف آن چي�زى كه من 
مى گويم ت�و بگويى م�ن ت�و را اخذ 
 مى كنم و »وتينت« را قطع مى كنم، 1 
اگر پيغمبر يك شخص د يکتاتور بود  و 
يك شخصى بود  كه از او مى ترسيد ند  
كه مباد ا يك وقت هم�ه قد رت ها كه 
د ست او آمد  د يکتاتورى بکند ، اگر او 
ش�خص د يکتاتور بود ، آن وقت فقيه 
هم مى تواند  باش�د .2  فقيه، مس�تبد  
نمى ش�ود ، فقيه�ى كه اي�ن اوصاف 
را د ارد  عاد ل اس�ت، عد الت�ى غير از 
عد ال�ت اجتماعى، عد الت�ى كه يك 
كلم�ه د روغ او را از عد الت مى اند ازد ، 
يك ن�گاه ب�ه نامح�رم او را از عد الت 
مى اند ازد ، يك همچو آد مى نمى تواند  

خاف بکند ، خاف نمى كند . 3
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ها
ود  

نم
ره

رهبرانقالباسالمیسیاستهایکلیمحیطزیستراابالغکردند:

سیاست هاي کلي محیط زیست 
حضرت آيت ا... خامنه اى، رهبر معظم انقاب اسامى د ر اجراى بند  يك اصل 110 قانون اساسى، د ر نامه اى به روساى قوا، سياست هاى كلى محيط زيست 
را اباغ كرد ند . ايجاد  نظام يکپارچه ملي محيط زيست، مد يريت هماهنگ و نظام مند  منابع حياتي، جرم انگاري تخريب محيط زيست، تهيه اطلس 
زيست بوم كشور، تقويت د يپلماسي محيط زيست، گسترش اقتصاد  سبز و نهاد ينه سازي فرهنگ و اخاق زيست محيطي از جمله محورهاى اباغيه رهبر 
معظم انقاب اسامى است. متن سياست هاى كلى محيط زيست كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شد ه، به اين شرح است:

1.  مد يري��ت جام��ع، هماهن��گ و نظام من��د  مناب��ع حيات��ي )از قبي��ل ه��وا، آب، خاك و تنوع 

زيستي( مبتني بر توان و پايد اري زيست بوم به ويژه با افزايش ظرفيت ها و توانمند ي هاي 

حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد  مشاركت مرد مي

2. ايجاد  نظام يكپارچه ملي محيط زيست 

3. اصالح شرايط زيستي به منظور برخورد ار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت 
عد الت و حقوق بين نسلي

4. پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلود گي هاي غيرمجاز و جرم انگاري تخريب محيط زيست 

و مجازات موثر و بازد ارند ه آلود ه كنند گان و تخريب كنند گان محيط زيست و الزام آنان به 
جبران خسارت

5. پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آاليند ه هوا، آب، خاك، آلود گي هاي صوتي، امواج 

و اشعه هاي مخرب و تغييرات نامساعد  اقليم و الزام به رعايت استاند ارد ها و شاخص هاي 

زيست محيطي د ر قوانين و مقررات، برنامه هاي توسعه و آمايش سرزمين

6. تهيه اطلس زيست بوم كشور و حفاظت، احياء، بهسازي و توسعه منابع طبيعي تجد يد پذير 

)مانند  د ريا، د رياچه، رود خانه، مخزن سد ها، تاالب، آبخوان زيرزميني، جنگل، خاك، مرتع و 

تنوع زيستي به ويژه حيات وحش( و اعمال محد ود يت قانونمند  د ر بهره برد اري از اين منابع 

متناس��ب با توان اكولوژيك )ظرفيت قابل تحمل و توان بازس��ازي( آنها براس��اس معيارها و 

شاخص هاي پايد اري، مد يريت اكوسيستم هاي حساس و ارزشمند  )از قبيل پارك هاي ملي و 

آثار طبيعي ملي( و حفاظت از منابع ژنتيك و ارتقای آنها تا سطح استاند ارد هاي بين المللي

ش��ناخت پد يد ه هاي نوظهور زيس��ت محيطي و ميكروب��ي و راد يواكتي��و و توس��عه آيند ه نگ��ري و ريزگرد ها، خشكس��الي و عوامل س��رايت د هند ه زيست محيطي نظير بيابان زايي، گرد  و غبار به ويژه 7. مد يريت تغييرات اقليم و مقابله با تهد يد ات 
ظرفيت ها و توانمند ي هاي اقتصاد ي، اجتماعي، مد يريت پس��ماند ها و پس��اب ها با بهره گيري از پاك، محصوالت كش��اورزي س��الم و ارگانيك و 8.1 . صنع��ِت ك��م كرب��ن، اس��تفاد ه از انرژي هاي 8. گسترش اقتصاد  سبز با تاكيد  بر:مد يريت آن

آب، منابع، غذا، مواد  و انرژي به ويژه ترويج مواد  اقتصاد ي و اجتماعي و بهينه سازي الگوي مصرف 8.2. اصالح الگوي توليد  د ر بخش هاي مختلف طبيعي و زيست محيطي
از جمل��ه برق��ي و افزاي��ش حم��ل و نقل همگاني 8.3 . توسعه حمل و نقل عمومي سبز و غيرفسيلي سوختي سازگار با محيط زيست

به ويژه د ر كالنشهر ها

9. تعاد  ل بخشي و حفاظت كيفي آب هاي زيرزميني از طريق اجراي عمليات آبخيزد  اري، آبخوان د  اري، مد  يريت عوامل كاهش بهره برد  اري از آب هاي زيرزميني و 
تبخير و كنترل ورود   آاليند  ه ها

10. استقرار نظام حسابرسي زيست محيطي د  ر كشور با لحاظ ارزش ها و هزينه هاي زيست محيطي )تخريب، آلود  گي و احياء( د  ر حساب هاي ملي

11ـ. حمايت و تشويق سرمايه گذاري ها و فناوري هاي سازگار با محيط زيست با استفاد  ه از ابزارهاي مناسب از جمله عوارض و ماليات سبز

12. تد  وين منشور اخالق محيط زيست و ترويج و نهاد  ينه سازي فرهنگ و اخالق زيست محيطي مبتني بر ارزش ها و الگوهاي سازند  ه ايراني � اسالمي

13. ارتقای مطالعات و تحقيقات علمي و بهره مند  ي از فناوري هاي نوآورانه زيست محيطي و تجارب سازند  ه بومي د  ر زمينه حفظ تعاد  ل زيست بوم ها و پيشگيري از 
آلود  گي و تخريب محيط زيست

14. گسترش سطح آگاهي، د   انش و بينش زيست محيطي جامعه و تقويت فرهنگ و معارف د  ينِي مشاركت و مسئوليت پذيري اجتماعي به ويژه امر به معروف و نهي 

از منكر براي حفظ محيط زيست د  ر تمام سطوح و اقشار جامعه

15. تقويت د  يپلماسي محيط زيست با:

15.1. تالش براي ايجاد   و تقويت نهاد  هاي منطقه اي براي مقابله با گرد   و غبار و آلود  گي هاي آبي

15.2. توسعه مناسبات و جلب مشاركت و همكاري هاي هد  فمند   و تاثيرگذار د  وجانبه، چند  جانبه، منطقه اي و بين المللي د  ر زمينه محيط زيست

15.3. بهره گيري موثر از فرصت ها و مشوق هاي بين المللي د  ر حركت به سوي اقتصاد   كم كربن و تسهيل انتقال و توسعه فناوري ها و نوآوري هاي مرتبط
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رهنمود  ها

تحققاهدافپدافندزیستیدرگروتغییراتاساسیدررویکردهایپژوهشیکشوراست

پژوهش ، پیش نیاز پد افند   زیستی
اگر بخواهيم نگاه به تهد يد  را از منظر پد افند  غيرعامل مورد  بررسى قرار د هيم، همچنين اگر اين موضوع را كامل د نبال و به آن از زواياى متفاوت توجه 
كنيم د ر خواهيم يافت كه براى طرح بسيارى از مباحث رصد  و پايش تهد يد ات زيستى نيازمند  پژوهش هايى طراحى شد ه با امنيت و منافع ملى د ر حوزه 
زيستى هستيم. براى د ست يافتن به اين مهم نيازمند  تغييرات جد ي و اساسى د ر بنيان د ر رويکرد هاى پژوهشى هستيم.اين تغيير تا جايى بايد  اصاح 
ش�ود   كه د ر ش�ناخت تهد يد ات زيس�تى و ارزيابى و كنترل و پيش�گيرى از آنها به روز و كارآمد  ش�ود .براى د س�تيابى به اين مهم الزم اس�ت د انش�گاهها و 
محققان و د انشمند ان كشورافق هاى جد يد ى را پيش روى سازمان پد افند  غيرعامل جهت مرزد ارى زيستى بگشايند . د ر بعضي از علوم بايد  مفاهيم موجود  
د ر د نيا را بومى سازى كنيم و د ر بسيارى از علوم  وابسته به پد افند  زيستى كه د ر قرارگاه شفا د رمتن سند هايى ماموريت ذاتى آن تعريف شد ه است بايد  
مفاهيم و واژه سازى مناسب توليد  شوند .بايد  به جايى برسيم كه محققان و د انشمند ان علوم پزشکى ، د اروسازى، د امپزشکى، كشاورزى و تمامى علومى 
كه به شکلى به موضوعات طبقه بند ى شد ه د ر سند  پد افند  زيستى كشور آورد ه شد ه است، د ر تمامى فعاليت هاى علمى و پژوهشى خود  رويکرد هاي 

جد يد  و متفاوتي جهت شناخت تهد يد ات و يافتن راههاى مناسب حل مشکات زيستى  كشور د ر تعامل با پد افند  زيستى را هرگز از نظر د ور ند ارند . 

رئيس سازمان پد افند  غيرعامل كشور گفت: »موضوع 
پد افن��د  غيرعام��ل از لح��اظ مفهوم��ی ج��ا افتاد ه و اين 
مفهوم به نوعی به يك مولفه امنيت ملی تبد يل شد ه 
و س��ازمان توانس��ته حوزه مس��تقل از همه جريانات و 
همچنين به عنوان مصون كنند ه منافع ملی مطرح شود .« 
سرد ار جاللی، رئيس سازمان پد افند  غيرعامل كشور د ر 
همايش تجليل از كاركنان فعال د ر هفته بزرگد اش��ت 
پد افند  غيرعامل كه د ر مجتمع شهيد  تهرانی مقد م اين 
سازمان تشكيل شد ، ضمن تشكر از كسانی كه د ر هفته 
پد افند  غيرعامل تالش د اش��ته اند ، گفت: »خوش��بختانه 
براساس پيگيری ها و تالش هايی كه انجام شد ه، پد افند  
غيرعامل به عنوان يك مفهوم جد ی و اساسی تا اند ازه 

بسيار خوبی د ر كشور جا افتاد ه است.«
وی اد ام��ه د اد : »ط��ی س��فری كه 
ب��ه چند  اس��تان د اش��تم 
ك��ه  ش��د   مش��اهد ه 
امس��ال  خوش��بختانه 

برخالف سال های گذشته، نفوذ برنامه های هفته پد افند  
د ر تمام س��طوح، كارخانجات، اس��تان ها، فرماند اری ها، 
بخش��د اری ها و حتی صد ا و س��يمای اس��تان ها توس��عه 
پيد ا كرد ه و به نوعی اهد افی كه برای هفته پيش بينی 
كرد ه بود يم از جمله فرهنگ س��ازی و تبيين اهد اف و 
تعيين جايگاه پد افند  غيرعامل نسبتا محقق شد ه است.« 
سرد ار جاللی د ر خصوص موضع سياسی سازمان گفت: 
»موضع سياس��ی س��ازمان پد افند  غيرعامل يك موضع 
فراد ولتی و فراگروهی اس��ت و براس��اس منويات مقام 
معظم رهبری حركت می كند  و منافع ملی كشور برای 
آن اهميت د ارد . اين يك نكته بس��يار ارزش��مند  برای 
س��ازمان اس��ت.« رئيس سازمان پد افند  غيرعامل كشور 
افزود : »اگر بخواهيم عملكرد  س��ازمان را ارزيابی كنيم 
بايد  د ر آينه نگاه كنيم؛ يكی آينه پش��ت س��ر، د يگری 
روبرو، چنانچه به آينه پش��ت س��ر نگاه كنيم كه قبال 
د ر بعضی حوزه ها كاری صورت نگرفته بود ، احس��اس 
می كنيم كارهای خوبی انجام ش��د ه و روحيه بس��يجی 
و مد يري��ت جه��اد ی بحم��د  ا... د ر اف��راد  وجود  د ارد ، ولی 
اگر به آينه روبرو نگاه كنيم كه چه كارهايی بايد  انجام 
شود ، خيلی كارهاست كه بايد  پيگيری و انجام شود .«

وی گفت: »از جمله مشكالت د ر موضوع پد افند  غيرعامل 
بی نتيجه كرد ن اثر تهد يد  بر كشور است. تهد يد ات متغير، 
علم��ی و فن��اوری پاي��ه اس��ت و ب��ا ي��ك مفهوم تركيبی 
س��ر و كار د اري��م. از آنج��ا ك��ه اي��ن مفه��وم يك مفهوم 

متغير است، شناخت اثر تهد يد  و خود  تهد يد  كار نسبتا 
پيچيد ه ای است.«

س��رد ار جاللی د ر اد امه گفت: »وقتی به تاريخ پد افند  
غيرعامل كه د ر اسناد  مختلف وجود  د ارد  نگاه می كنيم، 
متوجه می شويم مد ت ها رويكرد  پد افند  غيرعامل يك 
رويكرد  ثابت و بيش��تر رويكرد  مهند س��ی، اس��تحكامات 
و اس��تتار بود ه، اما امروزه خواس��ته يا ناخواس��ته ماهيت 
تهد يد ات د ر حال تغيير و تحول است. تكليفی كه اين 
تغييرات برای ما ايجاد  می كند  اين است كه بايد  تهد يد ات 
را تشخيص د هيم، آنها را رصد  و پايش كرد ه و سپس 
با آنها مقابله كنيم، بنابراين، اين كار يك رويكرد  الزاما 

تركيبی برای پد افند  غيرعامل ايجاد  می كند .«
وی ب��ا توج��ه ب��ه چند وجه��ی و تركيبی بود ن تهد يد ات 
افزود : »تفكرات يا رويكرد های گذشته لزوما نمی تواند  د ر 
آيند ه پاسخگوی نيازمند ی های ما باشد . بنابراين ايجاب 
می كند  كه ما پويايی تهد يد ات را د ر اين حوزه د ر نظر 
د اشته باشيم و رويكرد هايی متناسب با تغيير تهد يد  اتخاذ 
كنيم.« س��رد ار جاللی د ر خصوص اس��تفاد ه از نخبگان 
د ر پد افند  غيرعامل تصريح كرد : »چون حوزه تهد يد ات 
د ارای تنوع اس��ت، نيازمند  اس��تفاد ه از د انش، تخصص، 
مش��ورت و اتاق فكر هس��تيم و بد ون د اش��تن تخصص و 
د ان��ش الزم نمی تواني��م د ر خيل��ی از حوزه ها اعمال نظر 
كنيم.« رئيس سازمان پد افند  غيرعامل كشور د ر خاتمه 
ضمن تش��كر از همه افراد ی كه چه د ر د اخل و چه د ر 
خارج از س��ازمان و د ر اس��تان ها و د س��تگاه های اجرايی 
مثل رسانه ملی و ساير رسانه ها فعاليت د اشته اند ، گفت: 
»فرهنگ س��ازی يكی از مهم ترين موضوعاتی اس��ت كه 
سازمان پد افند  غيرعامل د نبال آن است و به اين معنی 
اس��ت كه پد افند  غيرعامل د ر چش��م مس��ئوالن مختلف 
به يك باور تبد يل شد ه و پذيرفته شود ، بنابراين بخش 
عمد ه اهد اف ما د ر هفته پد افند  غيرعامل به آموزش و 

فرهنگ سازی اختصاص يافته بود .«

»موضع سیاسی سازمان پد افند  غیرعامل 
یک موضع فراد ولتی و فراگروهی است و 

براساس منویات مقام معظم رهبری حرکت 
می کند  و منافع ملی کشور برای آن اهمیت 

د ارد . این یک نکته بسیار ارزشمند  برای 
سازمان است.«
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د ستور: همکاری، هماهنگی

س��ابقه تهيه و تد وين سياس��ت های ابالغی به آغاز د ولت 
يازد هم برمی گرد د . برای تاييد  و تمركز بيشتر د ستگاه های 
مربوطه كش��ور بر حفاظت از محيط زيس��ت تالش های 
فراوان��ی ش��د . د ر تهي��ه و تد وي��ن اي��ن مه��م نزد يك به 2 
سال كار كارشناسی همراه د ريافت نظرات صاحب نظران 
محيط زيستی كشور انجام شد ه است. سياست های برگرفته 
از اسناد  باالد ستی زيست محيطی كشور تاييد  و ابالغ شد ه 
اس��ت. بعد  از د يد ار مقام معظم رهبری با د س��تگاه های 
مربوطه مرتبط با حفاظت محيط زيست كشور )سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت، جهاد  كش��اورزی، راه و مس��كن، 

شهرد اری، د ستگاه های نظامی و...( و رهنمود ها و منويات 
رهبری معظم انقالب ضرورت ابالغ سياس��ت های كلی 

محيط زيست چند  برابر شد .
از مهم تري��ن ويژگی ه��ای ابالغيه سياس��ت های مذكور، 
همكاری س��تاد  كل نيروهای مس��لح )س��ازمان پد افند  

غيرعامل( با د ستگاه های د ولتی است. 
ايج�اد  نظ�م يکپارچ�ه ملى محيط زيس�ت: د ر مورد  
تهد يد ات زيست محيطی و تخريب محيط زيست و شرايط 
اقليمی د نيای امروز )كنوانسيون كيوتو و كنفرانس اخير 
فرانسه د ر زمينه اقليم شناسی و...( به مرحله ای رسيد ه كه 

همكاری، هماهنگی و يكپارچگی مرد م د نيا و كشورهای 
صنعتی و غيرصنعتی و... را می طلبد . د اخل كش��ور نيز 
مشكالت و معضالت زيست محيطی نياز مبرم و ضروری 
همكاری و هماهنگی های د ستگاه های كشوری و لشكری 

را با اهميت و حساس می نمايد .
بن�د  3 اباغي�ه مق�ام معظم رهبرى اش�اره به اصل 
پنجاهم: حفظ محيط زيست وظيفه عمومی تلقی شد ه 
و هر گونه تخريب بر اثر فعاليت ها ممنوع است بنابراين 
محيط زيست فقط متعلق به اين نسل نيست )نسل حاضر( 
بلكه منابع و ذخاير بايد  به شكلی مورد  استفاد ه قرار گيرد  

   مهند س عليرضا مزينانى/ مد ير كل د فتر حفاظت از مناطق و امور شكار و صيد  سازمان حفاظت محيط زيست 

مد يريت و سياس�ت زيس�ت محيطى، آنچنان كه د ر كش�ورهاى توس�عه يافته اعمال مى ش�ود  را مى توان نوعى تفکيك بين سياس�ت اقتصاد ى و توس�عه 
پايد ار د انست. د ر كشوهاى توسعه يافته كه د ر سطوح باالى توسعه اقتصاد ى قرار گرفته اند  و با اند ک مانعى د ر بهره برد ارى بى رويه از منابع و ذخاير 
طبيعى يا نگرانى هاى زيست محيطى مواجه نبود ه اند ، با تفکر و اند يشه حفاظت محيط زيست و د ر نهايت ارتقاى كيفيت زند گى خود  از آن د ر مقابل 
آثار ناس�ازگار و منفى فعاليت هاى اقتصاد ى به ويژه د ر زمينه آلود گى آب، هوا، خاک و تنوع زيس�تى اس�تفاد ه مى كنند . د ر چنين محتوايى، مد يريت 
زيست محيطى د ر واقع نوعى محد ود سازى و قانونمند  كرد ن فعاليت هاى اقتصاد ى ناسازگار براى محيط زيست د ر چارچوب قابل قبول محسوب مى شود ، 
بنابراين منطقى به نظر مى رسد  كه سياست هاى زيست محيطى مستقل از سياست هاى اقتصاد ى د ر شکل مجموعه اى از محد ود سازى هاى كمى براى 
كنت�رل آاليند ه ه�ا و تخريب كنند ه ه�اى مناب�ع و ذخاي�ر طبيع�ى ب�ه مرحل�ه عمل د رآيند . هزينه هاى چنين اقد اماتى به نس�بت د رآمد هاى بااليى كه د ر 
گذشته د ر چنين كشورهايى فراهم شد ه، بسيار اند ک شمرد ه مى شوند . تمهيد ات و مشکات زيست محيطى را با شناسايى فرصت ها مى توان مورد  
توجه قرار د اد ، بنابراين سياست هاى كلى محيط زيست پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين و توسط مقام معظم رهبرى اباغ شد .

 د كتر زهرا پيشگاهى فرد  و د كتر حجت مهکويى 

تاريخ زند گی د ر كره زمين، تاريخ متقابل موجود ات زند ه 
با محيط خود  بود ه است. د ر واقع، شكل فيزيكی و نحوه 
زند گی گياهان و حيوانات، تحت تاثير محيط قرار د اشته 
اس��ت. اگ��ر تمام��ی د وران عم��ر زمي��ن را د ر نظر آوريم، 
مشاهد ه می كنيم كه مسير مخالف آن، يعنی جايی كه 
زند گی بر محيط اطراف تاثير عمد ه نهاد ه باشد ، بسيار 
اند ك اس��ت. فقط د ر يك لحظه زمانی، يعنی د ر قرن 
حاضر است كه يك گونه از موجود ات زند ه )انسان( با 
د س��تيابی به نيرويی ش��گرف، قاد ر ش��د ه ماهيت د نيای 
خوي��ش را د گرگ��ون كن��د . طی قرن گذش��ته، توان اين 
ني��رو نه تنه��ا از نظ��ر ق��د رت تخريبی افزايش يافت، بلكه 
ماهي��ت آن ني��ز تغيي��ر ك��رد . مهم ترين زنگ خطری كه 
د رباره تاثير صد مات انس��ان بر محيط به صد ا د رآمد ه، 

آلود گی هوا، زمين، رود خانه ها و د رياها با مواد  خطرناك 
و مرگ آور است. اين آلود گی د ر بسياری از موارد  غيرقابل 
جبران اس��ت. سلس��له زيان هايی كه به اين ترتيب به 
وج��ود  می آي��د  نه تنه��ا د ر د نياي��ی ك��ه بايد  زند گی را د ر 
خود  بپروراند ، بلكه حتی د ر بد ن موجود ات زند ه نيز به 
صورتی غيرقابل بازگشت اد امه می يابد . د ر ميان د نيايی 
از آلود گی های همه گير، مواد  شيميايی و راد يواكتيو كه 
كمتر شناخته شد ه اند ، نقش مهمی را د ر تغيير ماهيت 

جهان، يعنی طبيعت حيات، ايفا می كنند . استرانسيوم 
90 كه با انفجارهای هسته ای د ر هوا پراكند ه می شود ، 
ب��ا ب��اد  و ب��اران ي��ا ب��ه صورت خاكس��تر اتمی به زمين و 
خاك انتقال می يابد  سپس از آنجا وارد  علوفه، ذرت يا 
گند می می ش��ود  كه د ر آن زمين می رويند ، آن گاه به 
نوبه خود  به مصرف انسان می رسند  و د ر استخوان های 
وی جا می گيرند  و تا د م مرگ د ر آنجا باقی می مانند .

د ر كل، كشورهای جهان با چالش های زيست محيطی 
روبرو هس��تند . با اين وجود  اين مس��اله از منطقه ای به 
منطقه د يگر و د ر كش��ورهای مختلف متفاوت اس��ت و 
تهد يد هايی برای كيفيت محيط زيست به وجود  آمد ه است. 
هشد ار جهت تاثير خطر به محيط زيست د ر اواخر د هه 
سوم قرن بيستم د اد ه شد  و هزار سال اين خطر وجود  
د اشته است. مطابق برنامه سازمان ملل متحد  د ر امور 
آب و هوا، همكاری بين المللی و عمومی بايد  برای حفظ 

تهد ید ات زیست محیطی و امنیت ملی
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كه نسل های آيند ه هم از آن بهره مند  گرد ند .
بند  4 اباغيه: نياز به همكاری د ستگاه ها بود ه )مخصوصا 
قوای سه گانه( نياز به اصالح قوانين د ر اين بخش ضروری 
اس��ت كه بايد  با همكاری و هماهنگی د ر اس��رع وقت 

صورت پذيرد .
بند  5 اباغيه: اين بند  بس��يار مهم و بااهميت اس��ت 
كه د ر قوانين وظايف د ستگاه ها مشخص شد ه و نياز به 

پيگيری د ارد . با عنايت به تهد يد ات زيست محيطی 
نوين )نوظهور( كه د ر اين بخش وجود  د ارد ، حضور 
س��ازمان پد افن��د  و غيرعام��ل را ضروری می نمايد . 
)حفاظ��ت از آب و ه��وا و خ��اك و ذخاي��ر طبيع��ی( 

توجه به آمايش سرزمين.
بند  6 اباغيه: تهيه اطلس زيست بوم ها: د ر اصل همان 
توجه مضاعف به موضوع ارزيابی و آمايش سرزمين است. 

ماد امی كه توجه و عالقه مند ی به حفظ ذخاير 
و منابع طبيعی و زيست محيطی وجود  د ارد  

و توجه به نسل های آيند ه ضروری است، 
بايد  با همكاری د ستگاه ها شرايطی فراهم 

گرد د . )مانند  تهيه اطلس و...( كه مرد م 
و مسئوالن با رغبت و ميل د ر جهت 

حفظ محيط زيست تالش نمايند .
مهم تري��ن  از  اباغي�ه:   7 بن�د  

بخش هاي��ی ك��ه د غد غ��ه ام��روزه 
عالقه مند ان به محيط زيس��ت اس��ت. از 

مهم ترين بخش هايی است كه تالش سازمان 
پد افند  غيرعامل را نيز ضروری می نمايد . شرايط 

اقليمی و تهد يد ات زيست محيطی، تاكنون تهيه 
چند  سند  )سند  ملی تهد يد ات زيستی+شيميايی+ 

پرتويی( را مهم و بااهميت نمود ه كه كليه د ستگاه های 
كشوری و لشكری با نظارت سازمان پد افند  برای اجرای 

آن بايد  برنامه ريزی د اشته باشند . 
بند  8 اباغيه: گسترش اقتصاد  سبز: اقتصاد  پاك، صنايع 

كم كربن، مد يريت انرژی، مصارف آب و منابع غذايی، حمل 
و نقل و... از مهم ترين مقوله های د ستيابی به محيط زيست 

سالم و اقتصاد  سبز است.
بند  9 اباغيه: كاهش ذخاير و منابع آب های زيرزمينی، 
تالش مسئوالن و مرد م را د ر جهت اقد امات آبخيزد اری، 

جلوگي��ری از آلود گ��ی مناب��ع آب و كمك 
به عد م تبخير آب های زيرزمينی و... ضروری می نمايد . 
بن�د  10 و 11 اباغي�ه: اس��تفاد ه از ع��وارض و ماليات ه��ا 

برای حفاظت از محيط زيست، حفاظت از محيط زيست 
ب��ه جه��ت ش��د ت تخري��ب آن ني��از به هم��كاری مرد م و 
صاحب��ان صناي��ع د ارد  ك��ه مهم ترين راهكار آن پرد اخت 

عوارض و ماليات است.
بند  12 اباغيه: الگوی مصرف، تد وين منش��ور اخالق 
زيس��ت محيطی، نهاد ين��ه نم��ود ن فرهن��گ و اخ��الق 
زيست محيطی مبتنی بر الگوهای سازند ه ايرانی، اسالمی 

از مهم ترين موارد ی است كه بايد  به آن توجه گرد د .
بن�د  13 اباغي�ه: بهره من��د ی از فناوری ه��ای نوآورانه 
زيس��ت محيطی و تجارت س��ازند ه بومی د ر زمينه حفظ 
تعاد ل زيس��ت بوم ها و پيش��گيری از آلود گی  و تخريب 

محيط زيست
بند  14 اباغيه: آموزش زيست محيطی امر به معروف و 
نهی از منكر برای حفظ محيط زيست، استفاد ه از فرهنگ 
د ينی مشاركت و مسئوليت پذيری د ر 

تمام سطوح و اقشار جامعه
بند  15 اباغيه: تقويت د يپلماسی 
محيط: ايران عضو اكثر كنوانسيون های 
بين المللی می باشد . محيط زيست مرز 
جغرافيايی ند ارد . بنابراين موضوعات 
آاليند ه ه��ای منطق��ه و بين الملل��ی 
چند جانب��ه د ر خص��وص موضوع��ات 
نوظه��ور – گ��رد  و غب��ار- پس��ماند ها 
)خطرناك و...( باطری های فرسود ه و... نياز 
به انتقال و توس��عه فناوری ها و نوآوری های 

مرتبط د ارد .
همچنين ش��ايان ذكر اس��ت، توس��ط كميته خاص 
محيط زيس��ت و مجم��ع تش��خيص مصلح��ت نظ��ام، 
كارگروه هايی برای پيگيری و اجرايی كرد ن سياست های 
كلی ابالغی مقام معظم  رهبری د ر مقوله محيط زيست 
تشكيل شد ه كه نتايج حاصله از آن متعاقبا اطالع رسانی 

خواهد  شد .

محيط زيس��ت گس��ترش يابد . تقريبا موارد  زياد ی برای 
حفاظت محيط زيست د ر اواخر سال 1970 ميالد ی ارائه 
شد ه كه تحت حمايت سازمان ملل بود ه و موافقت نامه هايی 
هم به صورت منطقه ای به د ست آمد ه اند . برای شناخت 
مش��كالت محيط زيس��ت د ر چارچوب های قانونی مانند  
ابزارهای اقتصاد ی، تكنولوژی صد ا د ر محيط زيس��ت و 
روند  توليد  پاك كنند ه ها تالش هايی شد ه و برآورد های 
زياد ی د ر محيط زيست انجام شد ه است؛ مثال تغيير د ر 
كيفيت محيط زيست يا زيباسازی محيط زند گی انسان 
اما اين پتانسيل ها برای زند گی انسان كافی نيست. به 
عبارت د يگر، مراحل پاكسازی از آلود گی بايد  از مناطقی 
مانند  پارك های تفريحی آغاز ش��ود  تا موفقيت د ر اين 
مورد  حاصل شود  و سالمتی و بهد اشت عموم به خطر 
نيفتد  و ش��رايط گس��ترش د ر زمينه اقتصاد ی فراهم 
ش��ود . به زبان د يگر، كش��ورهای فقيرتر، محيط زيس��ت 

را ب��رای تغيي��ر د اد ن كار آلود ه ت��ر كرد ه ان��د  و س��وزاند ن 
د رختان، جنگل ها و زوائد  كشاورزی از اين نوع هستند  
كه بايد  اين فعاليت ها از طريق د يگری جبران ش��وند . 
از د س��ت رفت��ن س��ريع مناب��ع هم��راه با فق��ر و افزايش 
جمعيت خود ش وابس��ته به مصرف زياد  د ر كش��ورهای 
د ر حال توسعه است و با وجود  اين، اخيرا كارايی انرژی 
و ذخيره آن د ر بعضی از كش��ورها افزايش يافته اس��ت. 
بنابراين غيرممكن اس��ت كه چالش های محيط زيس��ت 
را د ر اقتصاد  موثر ند انست و اين موضوع با چالش های 

سياسی و اجتماعی همراه شد ه است.
د ر پاس��خ به مس��ائلی از اين قبيل، د ر س��ال های اخير، 
عالق��ه روزافزون��ی ب��ه مفهوم امنيت زيس��ت محيطی به 
وجود  آمد ه كه به نظر می رس��د  د ر اياالت متحد ه، د ر 
د هه 1970 ميالد ی و د ر پاس��خ به اولين بحران نفتی 
بروز كرد . فينگر )1991( موضوع اخير را اين گونه شرح 

می د هد : بحث اين است كه د ر گذشته، كشورها امنيت 
خ��ود  را برحس��ب ني��روی نظام��ی تعريف می كرد ند ، اما 
هم اكنون كشورها بايد  د ريابند  كه همه آنها متكی به 
بيوس��فر هس��تند . اصطالح امنيت ملی بايد  بس��ط يابد  و 
واژه امنيت زيست محيطی را د ربرگيرد . د ر حال حاضر 
يكی از موضوعاتی كه د ر ارتباط با محيط زيست می توان 
مطرح كرد  بحث مفهوم فضای زيس��ت محيطی اس��ت؛ 
فضای زيس��ت محيطی مفهوم محد ود يت ها را مجس��م 
می كند  زيرا ابزاری اس��ت كه برای س��نجش و ارزيابی 
چگونگی توزيع عاد النه منابع به كار می رود . د ر مفهوم 
فضای زيست محيطی 3 اصل د خيل است كه عبارتند  
از: 1. مستلزم تعهد  به زند گی با منابع زمين است، 2. 
د ربرد ارند ه د سترسی برابر به منابع زمين برای همه مرد م 
اس��ت، 3. بر آن اس��ت كه توليد  و مصرف بايد  كيفيت 

زند گی فرهنگ ها و مليت های گوناگون را ارتقا د هد . 
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د شمن می تواند  با توليد  يك ويروس رايانه ای با هزينه 
بس��يار كم و ارس��ال يا وارد  كرد ن آن به مراكز مهم و 
استراتژيك و صنعتی و اقتصاد ی چنان صد مات عمد ه ای 
را به يك كش��ور وارد  كند  كه قطعا با ميليارد  ها د الر 
جنگ افزار و تخريب نمی توانست وارد  كند . جنگ سايبری 
كه امروزه بين قد رت های بزرگ و كشورهای متخاصم 
وجود  د ارد  و د ر حال توسعه است توانمند ی های خود  

را به شد ت نشان د اد ه.
د ر اي��ن زمين��ه تهد ي��د ات بيولوژيك و توانمند ی عوامل 
بيولوژي��ك زن��د ه به عن��وان اب��زاری نوين همانند  جنگ 
س��ايبری به ش��د ت مورد  توجه مراكز راهبرد ی نظامی، 

اقتصاد ی و بهد اشتی جهان قرار گرفته است.
د ش��من می تواند  با وارد  كرد ن يك ويروس زند ه، يك 
اف��ت بيولوژي��ك و ان��واع مختل��ف روش های وارد  كرد ن 
آن به يك كشور د يگر به اهد اف راهبرد ی كوتاه مد ت، 
ميان مد ت و بلند مد ت خود  برای آس��يب رس��اند ن به 

منابع حياتی آن كشور د ست پيد ا كند .
اه��د اف اي��ن تهاج��م می تواند  منابع حياتی يك كش��ور 
مانن��د  مناب��ع غذاي��ی، آب، هوا و خاك، به عنوان بس��تر 
اصلی و د ر واقع منابع اس��تراتژيك كش��اورزی، د امی، 
شيالت يا انسان های يك جامعه، صنايع و حتی مراكز 
اقتصاد ی، نظامی، د فاعی باش��د . د ر حوزه بيوتروريس��م 
نيز رهبران، ش��خصيت ها، مد يران و تمام افراد  مهمی 
كه د ر چرخه قد رت و توانمند ی يك كشور نقش د ارند  

از اهد اف اين نوع تهاجمات هستند .

تهد يد ات بيولوژيك بسيار گسترد ه و خطرناک اند  

و به د ليل ويژگى هاى خاصش�ان بس�يار مورد  توجه 
كشورها يا گروه هاى تروريستى هستند  زيرا:

1. اوال اين عوامل بسيار متنوع هستند ؛ از انواع ويروس ها، 
باكتری ها، قارچ ها و انگل ها گرفته تا س��موم جانوری، 
د رياي��ی، ميكروب��ی و گياه��ی. آفت ه��ا بس��يار متنوع  و 

قابل د سترس اند .
2. متاسفانه به د ليل وجود  ند اشتن د ستگاه های شناسايی 
تشخيص اين نوع عوامل د ر مرزها، فرود گاه ها، جاد ه ها، 
بسته های پستی و خالصه انواع روش های نفوذی به د اخل 
كشور مورد  نظر بسيار ساد ه تر است تا مواد  منفجره و 
بمب و سالح برای اهد اف خرابكاری بنابراين اين عوامل 
را بد ون اينكه شناس��ايی ش��ود  وارد  كش��ور مورد  نظر 
می كنن��د . ي��ا ب��ا روش ه��ای د يگری از طريق زمين و هوا 
و د ريا به هد ف می رسانند  يا از حشرات و انواع ابزارهای 
د يگر می توانند  به هد ف برسانند . زمانی كه عامل حمله 
و تهد يد  يك عامل زيستی باشد ، نياز به عامل انسانی يا 
همان تروريست نيز كاهش می يابد . از اين طريق هزينه 
انجام عمليات تروريستی و خرابكارانه برای استفاد ه از 

منابع اقتصاد ی و انسانی كاهش خواهد  يافت.
3. عامل بيولوژيك و زند ه اس��ت بنابراين می تواند  د ر 
منطق��ه گس��ترش ياب��د ؛ از گياه��ی ب��ه گياهی د يگر، از 
د ام��ی ب��ه د ام د يگ��ر و از انس��انی ب��ه انس��ان د يگر و د ر 
واق��ع، ي��ك ب��ذر اولي��ه د ر مقد ار كم می تواند  كش��وری 
را آلود ه و ميليون ها د الر خس��ارت وارد  كند . مقابله با 
اين روش بس��يار س��خت اس��ت چون به آرامی و پنهانی 
توس��عه پيد ا می كند  و زمانی شناس��ايی می ش��ود  كه 

آسيب بسياری رساند ه است. 

4. پس چه نيازی به جنگ؟ چه نيازی به صرف ميليارد ها 
د الر برای جنگ افزار و سالح و سرباز و امكانات نظامی؟ 
د ش��من می تواند  با اس��تفاد ه از عوامل خاص بيولوژيك 
چنان سبب نابود ی منابع كشاورزی و د امی و د ر نهايت 
صنايع غذايی يك كشور شود  كه آن كشور را واد ار به 
وارد ات مواد  غذايی از كش��ورهای د يگر كند  و اين لبه 
د يگر جنگ اقتصاد ی است. توسعه آفات و از بين برد ن 
منابع غذايی يك كشور و وابسته كرد ن آن به خارج يا 
د ر بعد  انسانی با شيوع انواع عوامل بيولوژيك بيماری زا 
هزينه هنگفتی بر يك كش��ور تحميل می كند . ش��يوع 
يك بيماری ويروسی د ر فصل سرما يا يك ويروس د ر 
فصل گرما و هزاران مبتال باعث د رگير شد ن سيستم 
بهد اش��تی و د ر نهايت مش��كالت برای مرد م و د ولت ها 

خواهد  شد .
5. از طرفی، د شمن می تواند  اهد اف د رازمد ت را پيگيری 
كند . ش��يوع مواد  بيولوژيك و ش��يميايی س��رطان زا د ر 
مواد  غذايی، بهد اشتی، آرايشی، د ارويی، مواد  مكمل و 
انرژی زا و انواع شكالت ها و خالصه هزاران روش برای 
ايجاد  س��رطان يا عقيم  كرد ن افراد  برای كنترل نس��ل 

يك كشور وجود  د ارد .
تهد يد ات بيولوژيك بسيار خطرناك تر از جنگ افزارهای 
پيشرفته و بمب اتمی است چون آرام گسترش می يابد  
و آرام قربانيان خود  را مبتال می كند . خزند ه بی سروصد ا 
بد ون هشد ار و بد ون زنگ خطر از مزرعه ای به مزرعه 
د يگ��ر و از د رخت��ی ب��ه د رخ��ت د يگر قربانيان خود  را به 
نرم��ی می بلع��د ، محص��ول را ناب��ود  ي��ا غير قابل مصرف 
می كند ، جنگل ها و منابع طبيعی را می سوزاند  و خشك 

پد افند  غيرعامل به تعبيرى ساد ه عبارت از هرگونه اقد ام بد ون به كارگيرى از ساح نظامى براى د فاع د ر مقابل تهد يد ات مختلف است كه امروزه 
چهره تهد يد ات با تحوالت علمى و فنى بسيار متنوع تر از گذشته شد ه است. د ر گذشته اگر تهد يد  با تسليحات نظامى و تهاجم و لشکركشى عليه 
كشورها براى كشورگشايى و توسعه سرزمين يا تضعيف د شمنان براى استيا بر منابع و د ارايى هاى آنها بود ، امروزه با توسعه علوم و فناورى هاى 
مختلف تنوع تهد يد ات چنان گسترش يافته كه د ر مقابل جنگ سخت يا همان جنگ افزار واژه جنگ نرم به عنوان روشى جد يد  براى تهد يد  منابع 
و منافع كشور هاى مخالف جايگاهى بسيار مهم د ر تخاصمات بين المللى پيد ا كرد ه است. متخصصان علوم راهبرد ى قد رت هوشمند  را قد رت برتر 
عصر حاضر و آيند ه مى د انند . قد رت هوش�مند  تركيب قد رت س�خت و قد رت نرم اس�ت. يعنى تمام مولفه هاى قد رت از قد رت نظامى، اقتصاد ى، 
علمى، فرهنگى، رس�انه اى، ارتباطى، هنرى و فنى و مهند س�ى گرفته تا اد بيات و هنر و خاصه مجموعه توانمند ى هايى كه بتواند  د ر چالش هاى 
جهانى كش�ورى را به برترى برس�اند . اقتد ار يك كش�ور حاصل توانمند ى علمى، فنى، اقتصاد ى و توفق د فاعى اس�ت. علم و فناورى و اطاعات 
علمى امروزه به ابزار قد رت مهمى د ر جهان تبد يل ش�د ه اس�ت. علوم راهبرد ى مانند  هوا و فضا، علم مواد ، الکترونيك، رايانه، ميکروالکترونيك، 
بيوتکنولوژى، نانوتکنولوژى و علوم شناختى به عنوان علوم برتر جهان كنونى بستر قد رت را فراهم كرد ه است. امروزه از جنگ هايى سخن گفته 
مى ش�ود  كه د ر د هه هاى قبل جايگاهى ند اش�ت؛ جنگ الکترونيك، جنگ س�ايبرى، جنگ بيولوژيك، جنگ هاى نوين، جنگ ليزرى، روبوتيك، 
جنگ  افزارهاى بد ون سرنش�ين و كنترل از راه د ور، جنگ امواج يا هارپ، پهباد  ها و انواع پرند ه هاى بى سرنش�ين براى اهد اف جاسوس�ى و جنگى، 
روبوت هاى س�رياز و جنگ افزارهاى صوتى، نورى، موجى و س�اح هاى هس�ته اى و راد يولوژيك نس�ل جد يد  و EMP ها، خاصه جنگ و مخاصمه 

چهره جد يد ى به خود  گرفته است.

تهدیداتبیولوژیکبسیارگستردهوخطرناکاند

به 7 د لیل
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می كند ، د ام ها و آبزيان و خالصه آنچه منبع طبيعی و 
مورد  استفاد ه كشور است را مورد  هد ف قرار می د هد .

6.  متاسفانه با توسعه شد يد  علوم زيستی، مولكولی، 
ژنتي��ك و تواناي��ی د س��تكاری ژن ه��ا مراكز تحقيقاتی 
نظامی برای توس��عه عوامل نوين با ويژگی های خاص 
ب��رای اه��د اف خ��اص تالش می كنند . عوامل بيولوژيك 
با اهد اف مشخص فعاليت می كنند ؛ مثال ويروسی كه 
فقط يك نژاد  خاص را آلود ه می كند ، ويروس��ی برای 
يك محصول خاص كش��اورزی، ويروس��ی كه سيس��تم 
ايمنی انسان را آرام آرام چنان تضعيف كند  كه فرد  با 

مرگی تد ريجی از بين برود  و هيچ كس شك نكند  كه 
اين واقعه عمد ی بود ه است. ترور های بيولوژيك روش 
جد يد  حذف د ش��منان اس��ت. متاس��فانه اسناد  بسياری 
وجود  د ارد  كه كشورها برای از بين برد ن د شمنان خود  

از اين روش های غيرانسانی استفاد ه كرد ه اند .
7. د وره د وره اس��تيالی قد رت اس��ت و هر كش��ور برای 
كس��ب توانمند ی های بيش��تر د ر عرصه رقابت جهانی 
تالش می كند . مافيای شركت های غذايی و د ارويی برای 
گستره بازار خود  و فروش بيشتر محصوالت به كشورهای 
د يگر از اين ابزارها استفاد ه می كنند . شركت های عظيم 
د اروي��ی ب��رای ف��روش د اروهای خود  به بيمار نياز د ارند  
پس بيماری بايد  باشد  تا د ارو فروش برود  پس چه بايد  
كرد ؟ بيماری را بايد  توليد  كرد ؛ هر چه مرض و بيماری 
بيشتر، فروش د اروها بيشتر. واكسنی برای ويروسی توليد  
می شود . حال اگر آن ويروس شيوع نيابد  ميليون ها د الر 
ضرر خواهد  د اشت پس مشكلی نيست؛ ويروس د ر جهان 
از نقطه ای شروع می شود  و همه گيری آن به همه د نيا 
می رسد .  حال بازار آن واكسن ها رونق گرفته است. يا 
ش��ركت های عظيم كش��اورزی د ر جهان بذر های عقيم 
و به روش نوتركيبی ژن توليد  می كنند  پس كشاورزان 
به بذر اين شركت ها وابسته می شوند . د يگر مانند  قد يم 
نمی توانند  از محصول سال قبل به عنوان بذر استفاد ه 
كنند  چون عقيم اس��ت پس وابس��تگی به كمپانی ها 
افزايش پيد ا می كند . كش��اورزی س��نتی نابود  می ش��ود  
و بذره��ای تراريخت��ه جه��ان را اش��غال می كند .  غذای 
سنتی به غذای صنعتی تبد يل می شود . شيوه زند گی 
عوض می ش��ود  و بيماری های قلبی-عروقی و س��رطان 
رش��د  می يابد  و باز ش��ركت های د ارويی س��رمايه د ارتر 
می شوند  و اين چرخه معيوب با د رامد  های صد  ها هزار 
ميليارد ی د ر اختيار چند  ش��ركت بزرگ جهان، اس��ت. 
بحران آيند ه جهان بحران آب اس��ت و اين كمپانی ها 
از هم اينك د ست روی منابع آب جهان گذاشته اند . 

كنترل جهان با انرژى، غذا، د ارو و آب
تنها راه برای مقابله با تهد يد ات بيولوژيك اس��تفاد ه از 
روش های پد افند  غيرعامل است زيرا پد افند  غيرعامل 

3 كار اساسی انجام می د هد ؛
1- شناسايی تهد يد ات،

2- شناسايی آسيب پذيری ها 
3– اقد اماتی برای كاهش آس��يب پذيری نس��بت به 

آن تهد يد ات.
پد افن��د  غيرعام��ل د ر عرص��ه تهد ي��د ات زيس��تی با 
روش های مختلف د ر گام اول به بررس��ی تهد يد ات 
عليه منابع غذايی؛ كشاورزی، د امی، آب، خاك و هوا و 
منابع طبيعی و انسان می پرد ازد  سپس به اولويت بند ی 
تهد ي��د ات و مش��خص ك��رد ن ن��وع آن. د ر گام د وم ب��ه 
بررس��ی آس��يب پذيری كش��ور نس��بت به آن تهد يد ات 
پرد اخت��ه می ش��ود  و د ر گام نهاي��ی روش ه��ای كاهش 
آسيب پذيری بررسی و برنامه و د ستور العمل های ملی 

و منطقه ای تد وين می شود .
 يكی از اين اهد اف، كاهش تهد يد ات است. يعنی تمام 
كشورهای جهان د ر تالش اند  ميزان تهد يد  بيولوژيك 
عليه خود  را كاهش د هند  پس اين اقد ام بين المللی است. 
به اين گونه فعاليت ها پد افند  پيش د س��تانه می گويند ؛ 
يعنی پيش د ستی د ر مقابله با تهد يد ، يعنی اينكه ننشينيم 
تا تهد يد  د ر آيند ه رخ د هد  بلكه فعاالنه تالش كنيم منابع 
تهد يد  را بشناسيم و ريشه كن كنيم. اين نوع فعاليت ها 
نيازمند  تالش های ملی، منطقه ای و بين المللی و همكاری 
بين كشورهاس��ت.  د ر پد افند  غيرعامل پيش د س��تانه 
ريش��ه های تهد يد  شناس��ايی می ش��ود . چرخه تهد يد  و 
عوامل متعد د ی كه سبب توسعه تهد يد  زيستی است، 
ابزارها، تجهيزات، روش د سترسی به عوامل بيولوژيك 
توسط آنهايی كه قصد  انجام تهد يد  را د ارند  و خالصه 
همه چرخه شناس��ايی و تالش می ش��ود  با ايجاد  موانع 
و باال برد ن هزينه هر قسمت يا مرحله از چرخه تهد يد  
كار را برای كسانی كه قصد  تهد يد  زيستی د ارند ، د شوار 
كنن��د ، د ر نتيج��ه احتم��ال تهد يد  كاهش پيد ا می كند . 
اين كار با اقد امات بين المللی مانند  تقويت كنوانسيون 
خلع سالح بيولوژيك و اقد امات ملی مانند  كنترل تمام 
منابع واجد  و نگهد اری كنند ه عوامل بيولوژيك و افزايش 
اقد امات ايمنی زيستی و امنيت زيستی و د شوار كرد ن 
د سترسی افراد  غيرمجاز به عوامل زيستی آزمايشگاه های 
زيستی و كنترل د قيق ورود  و خروج عوامل و تجهيزات 
ساخت و توليد  و پخش آنها مانع ايجاد  تهد يد  زيستی 
شوند . البته اين كار بسيار د شوار است و با اينكه بسياری 
از كشورها قوانين بسيار سختی را د ر اين مورد  تنظيم 
و اجرا می كنند ، د سترسی به عوامل بيولوژيك همچنان 
اد امه د ارد  و متاس��فانه تهد يد ات زيس��تی د ر جهان د ر 

حال گسترش است.
چرخه د يگر پد افند  غيرعامل زيس��تی بحث آموزش و 
تربيت نيروهای متخصص، آموزش محققان، د انشمند ان، 
متخصصان و د انشجويان علوم زيستی و پزشكی، آموزش 
تمام مد يران كشور، آموزش نيروهای امد اد ی، د فاعی و 
نظامی برای آماد گی مقابله با اين تهد يد ات و پيشگيری 

تشخيص و د رمان و رفع آلود گی است.

د شمن مى تواند  با وارد  كرد ن 
يك ويروس زند ه، يك افت بيولوژيك و 
انواع مختلف روش هاى وارد  كرد ن آن 
به يك كشور د يگر به اهد اف راهبرد ى 
كوتاه مد ت، ميان مد ت و بلند مد ت خود  
براى آسيب رساند ن به منابع حياتى آن 
كشور د ست پيد ا كند . اهد اف اين تهاجم 
مى تواند  منابع حياتى يك كشور مانند  
منابع غذايى، آب، هوا و خاک، به عنوان 
بستر اصلى و د ر واقع منابع استراتژيك 
كشاورزى، د امى، شيات يا انسان هاى 
يك جامعه، صنايع و حتى مراكز 

اقتصاد ى، نظامى، د فاعى باشد 
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 اهميت بحث امنيت مواد  غذايی 
د ر د نيای امروز بر كسی پوشيد ه 
نيس��ت. نگاه��ی ب��ه مخاط��رات 
جد يد ی كه كش��ورها و ملت ها را 
د ر عص��ر حاض��ر مورد  تهد يد  قرار 
می د هد ، به خصوص بيوتروريسم و 
تروريسم غذايی، نه تنها اين بحث 
را با اهميت  تر، بلكه توجه به آن را 

ويژه و ضروری می گرد اند .
 

خطر قاچاق و تقلب
 رئيس س��ازمان غذا و د ارو د ر اد امه اين 

همايش بر ضرورت مبارزه با پد يد ه قاچاق و تقلب 
د ر كشور تاكيد  كرد  كه سهمش د ر بازار صنايع غذايی 
كم هم نيس��ت: »يكی از تهد يد ات جد ی ايمنی غذا، 
قاچاق و تقلب اس��ت كه طبق مطالعه هايی كه اخيرا 
انجام شد ه د ر مقايسه بين المللی، مشخص شد ، سهم 
قاچاق از بازار ايران بسيار باالست و اصال وضعيت د ر اين 
زمينه مطلوب نيست. البته بايد  بپذيريم شرايط د ر كشور 

به د ليل تحريم های اعمال ش��د ه، موقعيت 
سوق الجيشی و توليد  كاالهای قاچاق 
د ر كشورهای اطراف به گونه ای 
اس��ت كه ايران را همواره د ر 
مع��رض خط��ر تهد يد  ايمنی 
غذا از طريق قاچاق قرار د اد ه 
است.« د كتر د يناروند  با بيان 
اينك��ه گاهی تصميماتی كه 
گرفتيم زمينه قاچاق را فراهم 
ك��رد ، اد ام��ه د اد : »گاهی بنا به 
نياز و فشارهای محلی، منافذ ورود  
قاچ��اق از طري��ق ايجاد  بازارچه های 
محلی و مناطق آزاد  باز شد ه و ما به شد ت 

د ر معرض قاچاق و تقلب هستيم.«

باند  تقلب برند هاى معروف 
رئيس سازمان غذا و د ارو با انتقاد  از حجم باالی كاالهای 
قاچاق و تقلبی د ر كشور، به نمونه های بارز اين تقلبات 
د ر كش��ور نيز اش��اره كرد : »صد ها ميليون د الر كاالی 

قاچاق د ر حوزه فراورد ه های غذايی وارد  كشور می شود  
ك��ه عمد ت��ا تقلب��ی هس��تند  و بن��ا به اطالعات نهاد های 
امنيتی و اطالعاتی، برخی از مراكز توليد  فراورد ه های 
تقلبی د اخل كشور فعال هستند  به صورتی كه يك برند  
معتبر را د ر بد ترين شرايط توليد  می كنند . به طور مثال 
اخيرا متوجه شد ه ايم شبكه ای فعال شد ه و بسته های 
فراورد ه های غذايی معتبر را جمع آوری می كند  تا د وباره 
وارد  چرخه بازار كند .« راه حلی كه رئيس سازمان غذا و 
د ارو هميشه برای مبارزه با قاچاق و تقلب بر آن تاكيد  
د ارد ، كنترل برگه اصالت كاالهاست كه اين روزها نيز با 
انتقاد  مواجه شد ه است: »سامانه كنترل اصالت كاال و 
رهيابی و رهگيری يكی از موثرترين روش ها برای مقابله 
با آنهاست چون سال هاست د ر سازمان های بين المللی 
مطالعه می شود . ما د ر سازمان غذا و د ارو به صورت جد ی 
راه اند ازی سامانه كنترل اصالت را پيگيری می كنيم د ر 
حال��ی ك��ه ب��ا جد ي��ت نيز با آن مقابله می ش��ود  و برای 
مقابله با آن گاهی از افراد  و نهاد های موجه اس��تفاد ه 

می شود  كه بسيار جای تعجب د ارد .« 

د ليل افزايش مرگ بيماران قلبى
يك��ی از برنامه هاي��ی ك��ه س��ازمان غ��ذا و د ارو اخيرا د ر 
د ستور كار خود  قرار د اد ه، كاهش بيماری های غيرواگير 
ب��ا كاه��ش مي��زان قن��د  و نم��ك و چربی د ر محصوالت 
غذايی است، اما اين برنامه پيش از اين جزو برنامه های 
جد ی سازمان غذا و د ارو نبود ه است. د كتر د يناروند  د ر 
بخش د يگری از س��خنان خود  يكی از د اليل افزايش 
م��رگ و مي��ر بيماری ه��ای قلب��ی د ر س��ال های اخير را 
اسيد چرب ترانس د انست:  »د ر 30 سال گذشته رصد  
و پايش خوبی د ر اين زمينه ند اشتيم و هشد ار ند اد يم و 
اسيد چرب ترانس وارد  تغذيه مرد م شد ه است. متاسفانه 
د ر سال های گذشته مرد م، روغن هايی مصرف می كرد ند  

مسئوالندراولینهمایشتهدیداتغذاوموادغذاییدردنیایامروزمیگویند:

قاچاق د ر بازار سالمت مصون سازی را تهد ید  می کند 
  مهد یه آقازمانی

هر چه سطح ايمنى غذا د ر يك كشور باالتر باشد ، انگار بسيارى از بيمارى هاى غيرواگير از جمله سرطان ها، بيمارى هاى قلبى- عروقى و... كمتر 
خواهد  بود . صحت اين اد عا گفته هاى د كتر د يناروند ، رئيس س�ازمان غذا و د ارو د ر اولين همايش تهد يد  ايمنى غذا بود  كه اد عا مى كرد  با مصرف 
روغن د اراى اس�يد چرب ترانس 35 د رصد  كه د ر س�ال هاى گذش�ته د ر كش�ور توليد  مى ش�د ، آمار مرگ و مير بيمارى هاى قلبى- عروقى باال رفته 
اس�ت. اين د ر حالى اس�ت كه ايمنى غذا و تغذيه يکى از چالش هاى اصلى سيس�تم بهد اش�ت كش�ور اس�ت و د ر كش�ور ما با وجود  مش�کل هايى كه د ر 
مورد  اس�تفاد ه از س�موم د ر محصوالت كش�اورزى، بحث س�امت آب و خاک و حتى محصوالت غذايى كارخانه اى مطرح اس�ت، راه د رازى تا تحقق 
ش�عار ايمنى غذا از مزرعه تا س�فره د ر پيش اس�ت. اولين همايش تهد يد ات غذا بهانه اى بود  تا مس�ئوالن حوزه غذا بخش�ى از اصلى ترين تهد يد ات 

غذا را د ر كشور بررسى كنند  و آنچه د ر اين همايش برجسته تر بود ، توجه به نقش پد افند  غيرعامل د ر كنترل تهد يد ات غذاست.

اهمیت پد افند  غیرعامل
د كتر حاجی ميراسماعيل، رئيس د انشگاه علوم پزشكی ايران د ر ابتد ای اين همايش با بيان اين توضيحات 
به اهميت نقش پد افند  غيرعامل د ر صنعت غذا اشاره كرد : »يكی از وظايف مهم پد افند  غيرعامل د ر حوزه 
غذاست، كه شامل مجموعه اقد ام هايی از قبيل رصد ، پايش، آشكارسازی، تشخيص هشد ار، تصميم گيری، 
عمليات كنترل و د ر نهايت مد يريت بحران برای آماد گی و مقابله د ر برابر انواع تهد يد ات د ر حوزه غذايی 
است.« به گفته رئيس د انشگاه علوم پزشكی ايران كه ميزبان اين همايش بود ، پد افند  غيرعامل د ر حوزه 
توليد  و تامين غذا و س��المت غذا ورود  پيد ا كرد ه و اين موضوع نش��انگر اهميت و آس��يب  پذيری توليد ات 
غذايی از توليد  تا مصرف است. اگر د شمن هم بخواهد  به اين مقوله ورود  پيد ا كند  شد ت آسيب پذيری 

افزايش پيد ا می كند ، بنابراين برای رصد  و پايش سالمت غذا، به استاند ارد های ملی و بين المللی نياز د اريم.

ممکن است 
مواد  اوليه يك محصول از 
چند  كشور مختلف وارد  
شود  و اگر هر كد ام د چار 
نقصان باشد ، سامت 
مصرف كنند ه به خطر 
مى افتد 
- د كترحسينى
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كه 35 د رصد  اسيد چرب ترانس د اشته 
د ر صورتی كه تحقيقات نشان می د هد  
هر 1 د رصد  اس��يد چرب ترانس تا 2 
براب��ر بيماری ه��ای قلبی را افزايش 
می د هد . اكنون ساالنه 80 هزار نفر 
بر اثر بيماری های قلبی جان خود  را از 

د ست می د هند  كه ناشی از اين است كه 
رصد ، پايش و هشد ار به موقع ند اشتيم.« 

مسير های تشخيصی تهد يد ات غذا موضوع 
 د يگری بود  كه د كتر د يناروند  به آن اشاره كرد : 

»مسير تشخيص های ما كند ، طوالنی و بی فايد ه است. 
به طور مثال برای شناس��ايی س��موم، يك آزمايش��گاه 
د ر يك گوش��ه كش��ور د اريم كه تا يك نمونه به آنجا 
فرستاد ه شود ، 1 ماه طول می كشد  و سم از بين می رود . 
همچنين از سال گذشته 50 ميليارد  تومان برای افزايش 
تشخيص د ر آزمايشگاه های اصلی سرمايه گذاری شد ه 
و اميد واريم از آزمايشگاه های همكار نيز بهره بگيريم تا 

شبكه آزمايشگاهی به يكد يگر وصل شوند .«

نفوذ بيوتروريسم د ر صنعت غذا
بسياری از ميكروارگانيسم ها اكنون می توانند  تهد يد ات 
ايمنی غذا باشند . برخی معتقد ند  جنون گاوی كه د ر 
اروپا، آس��يب جد ی به صاد رات گوش��ت وارد  كرد  يا 
بيم��اری س��ارس ك��ه ضربه ای ب��ه اقتصاد  نوپد يد  چين 
زد ، نتيجه بيوتروريس��م اس��ت. د كتر هد ايت حس��ينی، 
رئيس اد اره نظارت بر سالمت مواد  غذايی و آشاميد نی 
و بهد اشتی سازمان غذا و د ارو، سخنران بعد ی همايش 
به موضوع بيوتروريسم تاكيد  كرد  و با بيان مقد مه باال 
توضيح د اد : »با توجه به گسترد گی مرزها، نياز به كنترل 

غذاي��ی  فراورد ه ه��ای  ورود  
قاچ��اق از اين طريق د اريم. 
تهد يد ات جد ی اكنون د ر 
حوزه ايمنی غذا د ر بحث 
بيوتروريسم مطرح است. 
همچنين ممكن است مواد  
اوليه يك محصول غذايی از 
چند  كشور مختلف وارد  كشور 
ش��د ه باش��د  و اگر هر كد ام د چار 
نقصان باشد ، سالمت مصرف كنند ه به 
خط��ر می افت��د ، بنابراين بايد  د يد گاه زنجيره ای 

نسبت به سالمت غذا د اشته باشيم.« 
آن طور كه اين مقام مسئول بيان می كند  د ر مخاطرات 
عم��د ی د ر صنع��ت غ��ذا پد افن��د  غيرعام��ل می توان��د  
كمك كنن��د ه باش��د . د ر اي��ن هماي��ش ب��ا وجود  تاكيد  
بس��يار بر نقش س��ازمان پد افند  غيرعامل، رئيس اين 

سازمان د ر همايش حضور ند اشت.

س�هم 30 ه�زار ميلي�ارد  تومان�ي قاچ�اق د ر بازار 
سامت

د ر اين جلسه رئيس سازمان غذا و د ارو نيز نسبت به 
اس��تفاد ه از شيرخش��ك هايي كه از مرزهاي غربي وارد  
كشور مي شود  هشد ار د اد  و گفت: »حجم ريالي قاچاق 
د ر بازار سالمت 30 هزار ميليارد  تومان است.« رسول 
د يناروند  با اشاره به ميزان قاچاق د ر حوزه د ارو و مواد  
بهد اشتي افزود : »آمار د قيقي از ميزان قاچاق وجود  ند ارد  
اما مي توان مقد اري را تخمين زد  به طوري كه حد ود  15 
تا 20 د رصد  از د ارو، مواد  آرايشي-بهد اشتي ، مكمل ها 
و تجهيزات پزشكي به صورت قاچاق وارد  بازار مي شود  

كه البته آمار د ر حوزه هاي مختلف متفاوت است.« او 
با اشاره به كمترين و بيشترين ميزان قاچاق د ر حوزه 
س��المت متذكر ش��د : »د ر حال حاضر كمترين ميزان 
قاچاق مربوط به د ارو و بيشترين ميزان آن مربوط به 
مواد  آرايشي است كه تا حد ود  50 د رصد  آن به صورت 
قاچاق وارد  بازار مي شود .« د يناروند  با بيان اينكه ارزش 
ريالي قاچاق د ر بازار س��المت حد ود  30 هزار ميليارد  
تومان اس��ت، خاطرنش��ان كرد : »د ر بازار غذا هم ش��اهد  

پد يد ه قاچاق هستيم.«

شيرخش�ك هاي وارد  ش�د ه از مرزهاي غربي را 
مصرف نکنيد 

رئيس سازمان غذا و د ارو د رباره وارد ات شيرخشك فاسد  
نيز اظهار د اش��ت: »هر چند  تقريبا وارد ات شيرخش��ك 
ب��ه كش��ور ند اري��م و اغل��ب شيرخش��ك ها توليد  د اخل 
هس��تند  ام��ا م��واد  اولي��ه آن از خ��ارج از كش��ور تامين 
مي شود .« او نسبت به شيرخشك هايي كه از مرزهاي 
غربي وارد  مي ش��وند  هش��د ار د اد  و افزود : »از برخي از 
مرزهاي غربي ما شيرخش��ك قاچاق مي ش��ود  كه به 
مرد م هش��د ار مي د هيم از آنها اس��تفاد ه نكنند .« رس��ول 
د ينارون��د  د رب��اره وارد ات قاچ��اق د اروهاي بد نس��ازي و 
ورود  آن به كشور هم گفت: »نمي توان ورود  د اروهاي 
مكمل و بد نسازي به صورت قاچاق به كشور را تكذيب 
كرد  و تقاضا د ر اين حوزه بيشتر از عرضه است.« او با 
بي��ان اينك��ه ب��ه برخ��ي از تقاضاها د ر اين بازار نمي توان 
از مس��يرهاي قانوني پاس��خ د اد ، گفت: »برخي از اين 
د اروها ممنوع المصرف هستند  و برخي ها هم د وپينگ، 
مسائل جنسي و مخد رها هستند  كه نمي توان از طريق 

بازار قانوني به آنها جواب د اد .«

نتايج مطالعات 
نشان د اد ه اند ، سهم 
قاچاق از بازار ايران 
بسيار باالست و اصا 
وضعيت د ر اين زمينه 
مطلوب نيست
-د كترد يناروند 
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سل گاوی جزو بيماري هاي عفونی زئونوز )مشترك بين 
انس��ان و د ام( اس��ت كه د ر اكثر نقاط د نيا ش��ايع اس��ت. 
اين بيماری عالوه بر گاو ها، انس��ان، بز و خوك را نيز 
آلود ه می كند . با اين وجود  اسب و گوسفند  به صورت 
طبيعی به اين بيماری مقاوم هس��تند . س��ل گاوی د ر 
گاوهاي نژاد  شيري حائز اهميت فراوان است. به طوری 
كه د ر حيوانات آلود ه صرف نظر از مرگ و مير ناشي از 
بيماري سل، 25-10 د رصد  از ميزان توليد  شير كاهش 
می يابد . اين بيماری د ارای پيشينه تاريخی طوالنی است 
به طوری كه بين اجساد  موميايی شد ه مصري متعلق به 
3 هزار سال قبل آثاري از بيماري سل شناسايی شد ه 
اس��ت. می توان گفت د انش��مند ان قد مت عامل بيماری 

سل را به اند ازه حيات بشريت می د انند . 
بيماري س��ل گاوي از نقطه نظر بهد اش��ت عمومي د ر 
جوامع انس��اني حائز اهميت اس��ت. راحتي و فراواني 
انتشار عامل مسبب بيماري سل از حيوانات به انسان، 
خصوصا د ر محيط هايي كه بيماري س��ل گاوي تحت 
كنترل نيست، مي تواند  اين بيماري را به يك بيماري 
مشترك مهم تبد يل كند . همچنين ابتال به بيماري سل 
بين حيوانات باغ وحش اهميت بعد  بهد اش�ت و سالمت 

عمومي جوامع انساني را بيشتر می  كند . 

عامل بيمارى
عامل س��ل گاوی از گونه مايكوباكتريوم بوويس اس��ت 
ك��ه ب��ه آنتی بيوتيك ه��ا مقاومت زياد ی د ارد . اين عامل 
د ر محل ه��اي مرط��وب و تاري��ك می تواند  برای مد ت ها 
زند ه باقی بماند . د ر گاو منشاء اصلي آلود گي گاوهاي 
آلود ه هس��تند . حيوانات د يگر از جمله س��گ و گربه 
ب��ه گونه ه��اي بيم��اری زاي آن ش��امل مايكوباكتريوم 
وبركلوزي��س كمپلك��س و گونه ه��اي غي��ر بيم��اری زا 

ش��امل مايكوباكتريوم ايويوم كمپلكس انس��انی و د امی 
حساس هستند .

راه هاى انتقال
عامل بيماری سل گاوی عمد تا از طريق تنفس وارد  بد ن 
می ش��ود . اهميت انتقال تنفس��ی به حد ی اس��ت كه آن 
را د روازه هميشگي ورود  باكتري د ر گاوهايي می د انند  
كه د ر جايگاه بس��ته )گاود اري( نگهد اري می ش��وند . با 
اين وجود  عامل بيماري می تواند  از راه هاي گوارش��ی، 
ماد رزاد ي، تماس جنسی و حتی از پوست آسيب د يد ه 
نيز انتقال يابد . گاهی اوقات ممكن است تغذيه گوساله 
با كلس��تروم آلود ه س��بب بيماري يا واكنش هاي مثبت 
كاذب د ر گوساله ها شود . گاوهاي با جراحت پيشرفته 
بيماري )كه باسيل ها از طريق اين گروه د ام ها به نوعي 
با جريان هواي تنفسي، پوست يا لومن رود ه د ر ارتباط 
هستند ( انتشارد هند ه هاي مشخص بيماري هستند . 

عائم بالينى سل گاوى
سل گاوی د ر د ام ها د ارای نشانه هايی از قبيل الغري، 
كاهش وزن، س��رفه و كاهش مقد ار ش��ير اس��ت. تنگی 
نف��س و د يگ��ر عالئ��م پنومون��ی با ش��د ت خفيف نيز د ر 
ابت��الي ري��وي وج��ود  د ارد . همچني��ن د ر مراحل نهايی 
بيماري، الغري مفرط و اختالل تنفس��ی حاد  ممكن 
است د يد ه شود . به عالوه، سل ممكن است به اشكال 

رحمی ورم پستان سلی نيز باشد .
البته بايد  توجه د اشت تشخيص بيماري از روي نشانه هاي 
بالينی د ر د ام زند ه مش��كل اس��ت چون عمر اقتصاد ي 
د ام نسبتا كوتاه و بيماري مزمن است. اغلب اوقات قبل 
از اينكه بيماري پيش��رفت كافی كرد ه باش��د  و تغييري 
د ر سالمت ظاهري د ام ايجاد  شود ، د ام ذبح می شود .

عائم كالبد گشايى سل گاوى 
ممكن اس��ت گرانولوماس س��لی د ر عقد ه های لنفاوی 
به خصوص د ر عقد ه های لنفاوی برونشيال و مد ياستينال 
و س��اير اعضای بد ن يافت ش��ود . د ر ريه ها ممكن اس��ت 
آبسه های ارزنی توسعه يابد  و منجر به برونكو پنومونی 
چرك��ی ش��ود . رن��گ چ��رك از كرم ت��ا نارنجی و غلظت 
آن از كرم غليظ تا پنير س��فت متغير اس��ت. همچنين 
ممكن اس��ت ند ول های كوچكی د ر پرد ه های جنب و 
صفاق مشاهد ه شود . وجود  برونكوپنومونی يا پرخونی د ر 
اطراف جراحات ريوی بيشتر مربوط به موارد  فعال بيماری 
است. د ر موارد  تورم پستان سلی يا متريت سلی مترشحه 
بايد  به انتش��ار ش��د يد  آلود گی توجه د اش��ت. جراحات 
مزمن د ر بيماری س��ل به طور مش��خص مجزا و ند والر 
است و محتوی ماد ه غليظ پنيری به رنگ زرد  نارنجی 
هستند  كه اغلب آهكی و به  وسيله يك كپسول ضخيم 
فيبروزی احاطه شد ه اند . هر چند  چنين جراحاتی نسبت 
ب��ه جراح��ات ب��از به ميزان كمتری احتمال آلود ه كرد ن 
محيط را د ارند  اما د ام های مبتال به چنين جراحاتی از 
نظر اينكه می توانند  منشاء آلود گی باشند ، مهم هستند .

اهميت سل گاوى د ر جنگ هاى بيوتروريسمى
بيماری سل گاوی يكی از بيماری های زئونوز است كه 
بيش��تر د ام ها به خصوص گاو ها را د رگير می كند . عامل 
بيماری يك باكتری از جنس مايكوباكتريوم هاست. اين 

بيماری بيشتر از راه تنفسی منتقل می شود . 
د ر جنگ ه��ای بيوتروريس��م يك��ی از بيماری هاي��ی كه 
می تواند  باعث زيان به طرف مقابل ش��ود ، اس��تفاد ه از 
افش��انه های مايكوباكترويم س��ل گاوی اس��ت. عامل اين 
بيماری د ر آزمايش��گاه ها د س��تكاری می ش��ود  و آن را به 
حالتی تغيير می د هند  كه هم راحت تر منتقل ش��ود  و 

سلگاویوبیوتروریسم:

سل گاوی،  بیماری  فرا مرزی
 د كتر رضا پاكزاد / اپيد ميولوژيست 

بيم�ارى س�ل گاوى يک�ى از بيمارى ه�اى زئون�وز اس�ت ك�ه بيش�تر د ام ه�ا به خص�وص گاو ه�ا را د رگي�ر مى كن�د . عامل بيمارى ي�ك باكترى از جنس 
مايکوباكتريوم هاست. اين بيمارى بيشتر از راه تنفسى منتقل مى شود . د ر جنگ هاى بيوتروريسم يکى از بيمارى هايى كه مى تواند  باعث زيان به 
طرف مقابل ش�ود  اس�تفاد ه از افش�انه هاى مايکوباكترويم س�ل گاوى اس�ت. عامل اين بيمارى د ر آزمايش�گاه ها د س�تکارى مى ش�ود  و آن را به حالتى 
تغيير مى د هند  كه هم راحت تر منتقل ش�ود  و هم حد ت بيمارى باالترى از خود  نش�ان د هد . هر چند  اين باكترى د ر د رجه اول باعث همه گيرى د ر 
د ام ها مى شود  اما اگر همه گيرى د ر مقياس باال باشد  مى تواند  باعث ايجاد  بيمارى سل د ر انسان ها شود . اين بيمارى طى حمله بيوتروريسم باعث 
هم مرگ د ام ها و هم كاهش فرآورد ه هاى آنها مى ش�ود  و د ر نتيجه طرف مقابل تحت فش�ار هاى اقتصاد ى ش�د يد ى قرار مى گيرد . همچنين ابتاى 
انس�ان به اين بيمارى، باعث كاهش س�امتى و كاهش بازد هى د ر انس�ان ها و ايجاد  هزينه هاى س�نگين د رمانى مى ش�ود . هر چند  اخيرا حمله هاى 
بيوتروريسم بيشتر روى بيمارى هايى تاكيد  مى كند  كه باعث مرگ فراوان مى شود ، اما سل گاوى چون هم باعث ابتا د ر د ام و هم انسان مى شود  

يك گزينه مناسب براى استفاد ه د ر حمله هاى بيوتروريسمى توسط تروريسم هاست.
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زئونوز

هم حد ت بيماری باالتری از خود  نشان د هد . هر چند  
اي��ن باكت��ری د ر د رج��ه اول باع��ث همه گيری د ر د ام ها 
می شود  اما اگر همه گيری د ر مقياس باال باشد  می تواند  
باعث ايجاد  بيماری ها سل د ر انسان ها شود . اين بيماری 
طی حمله بيوتروريسم باعث هم مرگ د ام ها و هم كاهش 
فرآورد ه های آنها می شود  و د ر نتيجه طرف مقابل تحت 
فشار های اقتصاد ی شد يد ی قرار می گيرد . همچنين د ر 
صورت ابتالی انسان به اين بيماری، باعث كاهش سالمتی 
و كاهش بازد هی د ر انسان ها و ايجاد  هزينه های سنگين 
د رمانی می شود . هر چند  اخيرا حمله های بيوتروريسم 
بيشتر روی بيماری هايی تاكيد  می كند  كه باعث مرگ 
فراوان می ش��ود ، اما س��ل گاوی چون هم باعث ابتال د ر 
د ام و هم انسان می شود  يك گزينه مناسب برای استفاد ه 

د ر حمله های بيوتروريسمی توسط تروريسم هاست.

كنت�رل بيم�اري س�ل گاوى د ر زم�ان حمل�ه 
بيوتروريسمى

از راهكار های زير برای كنترل بيماری س��ل گاوی د ر 
د ام ها د ر زمان حمله بيوتروريسمی می توان استفاد ه كرد .

1- اخ��راج د ام ه��اي آل��ود ه از گل��ه: برای انجام اين كار از 
تست توبركولين استفاد ه می شود  كه د ر ايران به روش 
تست مقايسه  اي گاوها را تست سل می كنند . توجه كنيد  
كه بايد  تمام د ام هايي كه سنشان از 4 ماه مي گذرد  مورد  
آزمايش قرار گيرند  و آنهايي كه واكنش مثبت د ارند  به 

كش��تارگاه اعزام ش��وند . د ر مورد  د ام هاي مش��كوك بايد  
پس از گذشت 2 ماه از تست اول، آزمايش مجد د ي را 
انجام د اد  و چنانچه د ر مرحله د وم نيز د امي مش��كوك 
بود  به كش��تارگاه اع��زام ش��ود . د ر تس��ت اوليه بايد  به 
د قت، آزم�ايشات باليني روي تمام گاوها انجام گيرد  تا 
اطمينان حاصل شد ه كه موارد  پيشرفته بيماري كه ممكن 

است واكنش منفي نشان د هند ، د ر گله وجود  ند ارد .
2- رعايت مقررات بهد اشتي: بايد  آخور و آبشخور د ام ها 
را تميز و با محلول 5 د رص�د  فنل يا كرزول ضد عفون�ي 
كرد . همچنين الزم است د ام هاي مشكوك را برای انجام 
آزمايش مجد د  از بقيه د ام ها جد ا كرد . بايد  توجه د اشت 
پس از اعد ام د ام هاي مبتال، بيماري سل با ورود  گاوهاي 
جد يد  و جايگزين وارد  گله نشود  و بايد  گاوهاي جايگزين 
از گل�ه هايي خريد اري شوند  كه د اراي گواه��ي سالمت 
هستند . چنانچه چنين گله هايي وجود  ند اشته باشد  بايد  
گاوه��اي ف��وق را آزماي��ش س��ل ك��رد  و به طور مجزا نگه 
د اشت و سپس 60 روز بعد  مجد د ا آنها را تست كرد . 

تغذيه گوس��اله هاي جايگزين با ش��ير عاري از ميكروب 
س��ل )پس از پاستوريزاس��يون( يا با ش��ير گاوهاي س��الم 
انج��ام گي��رد . همچني��ن كارگران گاود اري نيز بايد  مورد  
معاينه قرار گيرند  زيرا ممكن اس��ت د ر اثر آلود گي به 
مايكو باك�تريوم توبركولوزيس، واكنش مثبت زود گذري 
د ر گاوهاي گله ايجاد  كنند . همچنين انسان ممكن است 

به عنوان منشاء آلود گي مايكو باكتريوم بوويس نيز باشد .

د اعش عامل بیماری های فرا مرزی

ناامن شد ن مرزهای کشور  رئیس سازمان د امپزشکی از 

از نظر بیماری های فرا مرزی ناشی از حضور د اعش د ر 

منطقه خبر د اد  و گفت: »اگر امکانات و اعتبارات سازمان 

د امپزشکی به عنوان متولی سالمت جامعه افزایش نیابد ، با 

توجه به کمبود ها و محد ود یت های موجود  امکان مواجهه با 

موج تب مالت و سل تب گاوی د ر آیند ه د ر کشور وجود  

د ارد  که برای تامین اعتبار واکسیناسیون و پیشگیری از آن 

پولی ند اریم.« مهد ی خلج د ر نشست معاونین و مد یران 

ارشد  وزارت جهاد  کشاورزی با معاون اول رئیس جمهور 

گفت: »مسئولیت سازمان د امپزشکی تامین نظارت بهد اشتی 

و تامین سالمت فراورد ه های خام د امی است و از آنجا که 

ویروس و میکروب هیچ مرزی نمی شناسد  و با شکل گیری 

د اعش د ر منطقه، مرزهای کشور از نظر بیماری های فرا مرزی 

ناامن تر شد ه، با این امکانات محد ود  سازمان د امپزشکی 

نمی توان به مقابله جد ی و اثربخش با بیماری ها پرد اخت.« 

وی افزود : »سازمان د امپزشکی کشور برای تامین بهد اشت 

و سالمت د ر حوزه وظایف خود  و تامین بد یهی ترین ابزار 

با کمبود  جد ی مواجه است و حتی برای تامین واکسن 

مشکل د اریم.« خلج تصریح کرد : »وزارت جهاد  کشاورزی 

و سازمان د امپزشکی بار سنگینی د ر زمینه تامین سالمت و 

بهد اشت فراورد ه ها و محصوالت خام د امی برعهد ه د ارند  

چراکه این وظیفه تضمین کنند ه سالمت جامعه است د ر 

حالی که این سازمان با محد ود یت های بسیاری مواجه است 

هنگفتی  بود جه های  بهد اشت  د یگر، وزارت  از سوی  و 

مثال  »به عنوان  گفت:  وی  د ارد .«  بیماران  د رمان  برای 

این احتمال وجود  د ارد  که با موج تب مالت و سل گاوی 

د ر کشور مواجه شویم د ر حالی که سازمان د امپزشکی با 

محد ود یت های بسیاری برای مقابله با این بیماری روبرو 

است اما وزارت بهد اشت برای د رمان بیمارانش اعتبارات 

هنگفتی د ارد . این د ر حالی است که اگر یک انسان به 

تب مالت مبتال شود  40 میلیون تومان هزینه د ارد  و اگر 

بخواهیم یک د ام مبتال به این بیماری را د رمان کنیم هزار 

تومان هزینه د ر پی خواهد  د اشت.« 

منبع: ایسنا
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آیا آنفلوآنزا وحشی شد ه است؟

اما د ر كنار اخبار نگران كنند ه ای كه د ر ابتد ای گزارش 
خواند ي��د ، خبره��ای د لگرم كنند ه ای هم منتش��ر ش��د : 
»ش��بكه های اجتماعی همه چيز را بزرگ و غيرعاد ی 
نش��ان می د هند . ما بررس��ی كرد يم و با وجود  وس��عت 
گرفتاری د يد يم كه ويروس فعلی همان ويروس معمول 
است و موضوعی چند ان غيرعاد ی نيست.« اين واكنش 
د كتر محمود  نبوی، معاون مركز مد يريت بيماری های 
واگير وزارت بهد اش��ت بود  د ر قبال اخبار منتشرش��د ه 
د رباره آنفلوانزای خوكی و قربانيانش كه بسياری را نگران 
و وحش��ت زد ه كرد ه بود ؛ تا حد ی كه رئيس د انش��گاه 
علوم پزش��كی زاهد ان هم با بيان اينكه تعد اد  مراجعان 
مشكوك مبتال به آنفلوانزا به مراكز د رمانی زياد  است، 
گفته بود  اغلب اين مراجعان مبتال به آنفلوانزا نبود ه اند  
و تنه��ا س��رماخورد گی معمول��ی د ارن��د  كه با يك مقد ار 

استراحت قابل كنترل و د رمان است.
د كتر محمود  نبوی د ر گفت وگو با ايسنا تعد اد  جانباختگان 
آنفلوانزای نوع A د ر استان كرمان را 16 نفر اعالم كرد ه 
بود  و موضوع را چند ان غيرعاد ی ند انسته و گفته بود  موج 
آنفلوانزا د ر آذرماه د ر كشور آغاز می شود  بنابراين ويروس 
)فعل��ی( همان 
ي��روس  و

فصل��ی اس��ت ك��ه فع��ال م��وج H1N1 آن آغاز ش��د ه و 
احتم��اال د ر ماه ه��ای آين��د ه م��وج H3N2 و B هم وارد  

كشور می شود .
او د ر اد امه توضيح د اد ه بود  خاصيت آنفلوانزا اين است 
كه د ر فصل سرد  حد ود  5 تا 10 د رصد  جامعه را د رگير 
می كن��د  ك��ه ح��د ود  يك د رصد  از اف��راد  د چار ذات الريه 
می شوند  و ذات الريه هم با د رمان حتی به طور متوسط 7 
د رصد  مرگ ومير همراه د ارد . اين آمار د ر جوانان 3 د رصد  
است و د ر افراد  مسن تا 15 د رصد  هم می رسد ، بنابراين 
از برخی از اين تلفات گريزی نيست. د كتر نبوی تاكيد  
كرد ه بود  با توجه به جمعيت استان كرمان و موجی كه 
شروع شد ه، اين تعد اد  مرگ ومير غيرعاد ی نيست و از 
تعد اد  معمولی باالتر نبود ه. د ر اين استان 8 مورد  مثبت 
ابتال به ويروس آنفلوانزا نوع A تيپ H1N1 مشخص شد  
كه منجر به فوت شد ه است. البته تعد اد  فوتی ها بيشتر 
بود ه اما د اليل فوت، عوامل د يگری مانند  تنگی نفس و 
نارسايی قلبی هم بود ه. معاون مركز مد يريت بيماری های 
واگير وزارت بهد اشت نامگذاری اين آنفلوانزا به نام خوكی 
را كار د رستی ند انسته و گفته: »آنفلوانزايی كه د ر سال 
2009 ايجاد  ش��د ، فقط ژن های خوك را ند اش��ت، بلكه 
حاوی ژن های پرند ه و انسان هم بود ، بنابراين آنفلوانزايی 
كه هم اكنون شاهد  آن هستيم غيرمعمولی نيست، اما 
از آنجاي��ی ك��ه م��ا مراقب��ت می كنيم، تعد اد  تلفات د قيقا 
مشخص می شود  و اين مساله غيرعاد ی نيست. ويروس 
نيز ويروسی فصلی است.« د كتر نبوی افراد ی را كه به 
اين ويروس مبتال شد ه اند ، افراد ی د انسته بود  كه د چار 
ضعف ايمنی بود ه اند  و بايد  ابتد ای فصل س��رما واكس��ن 
تزريق كنند ، چراكه د ر صورت ابتال به آنفلوانزا ابتال به 

مرگ ومي��ر و عوارض��ش ب��رای اي��ن گروه از افراد  10 برابر 
افراد  س��الم اس��ت. او تاكيد  كرد ه بود  افراد ی كه ضعف 
سيستم ايمنی د ارند  مانند  بيماران مبتال به آسم، بيماران 
سرطانی كه شيمی د رمانی يا راد يوتراپی انجام می د هند ، 
پيوند  عضوی ها، د يابتی ها و... همين حاال هم واكس��ن 
تزريق كنند  چراكه موج های بعد ی د ر راه است و اگر اين 
كار را انج��ام ند هن��د ، احتم��ال مرگ ومير د ر آنها افزايش 
می يابد . د ر كرمان نيز اكثر فوتی ها از همين اشخاص با 
رد ه سنی باال بود ه اند  كه بيماری های مختلف د اشتند .

نبوی با بيان اينكه زمانی كه يك اپيد می آغاز می شود ، 
افراد  بايد  مراعات اخالق تنفسی را د اشته باشند ، د ر توضيح 
 اين مراعات اخالقی گفت: »افراد ی كه بيمار می شوند ، بايد  
2 ي��ا 3 روز اول را د ر خان��ه بمانن��د  و اگ��ر ناچ��ار به بيرون 
آمد ن از خانه هستند ، د ر مقابل د يگران سرفه نكنند ، با 
آنها د س��ت ند هند ، با د يگران روبوس��ی نكنند  و س��ايرين 
ه��م فاصل��ه ي��ك مت��ری خود  را از افراد  س��رماخورد ه را 

حفظ كنند .«
او افزود : »بحث د يگر اين است كه د ر فصل سرما ويروس 
آنفلوانزا تا 8 ساعت روی سطوح می ماند  بنابراين افراد  
بايد  به صورت مد اوم د ست های خود  را با آب و صابون 
بشويند . اين اقد ام ها باعث كاهش ابتال می شود  و افراد ی 

كه پرخطر هستند  نيز بايد  واكسن تزريق كنند .«
معاون مركز مد يريت بيماری های واگير وزارت بهد اشت 
همچني��ن گف��ت: »د ر ح��ال حاض��ر موج اول آنفلوانزا د ر 
كرمان و جنوب ش��رقی كش��ور اس��ت و طبعا استان های 
د يگ��ر را ني��ز د ر هفته ه��ای آين��د ه د رگير می كند  و قطعا 
كل كشور د رگير خواهد  شد  چراكه آنفلوانزا د ر يك جا 
نمی ماند  و هر ساله د ر فصل زمستان كشور ما د رگير اين 
ويروس می شود  د ر حالی كه عد ه زياد ی كه كم عالمت 

هستند  ويروس را پخش می كنند .« 
ساليانه كمتراز د و ميليون د وز واكسن به ايران وارد  می شود . 
سال های گذشته حتی تعد اد ی از اين واكسن ها اضافه 
می آم��د  ك��ه ب��ه اد اره مب��ارزه با بيماری های واگير وزارت 
بهد اشت عود ت د اد ه می شد . اين موضوع نشان د هند ه آن 
است كه مرد م هنوز فرهنگ استفاد ه از واكسن آنفلوآنزا را 
پيد ا نكرد ه اند . برخی معتقد ند  كه زد ن واكسن يك عمل 

لوكس محسوب شد ه و ضرورتی ند ارد . 

»آنفلوآنزا د ر ايران وحشى شد ه است!« اين هشد ارى بود  كه د ر نيمه آذرماه از سوى وزير بهد اشت اعام شد . د كتر سيد حسن قاضى زاد ه هاشمى با 
اشاره به انتشار اين بيمارى د ر كرمان گفت: »متاسفانه تا كنون د ر كرمان 22 نفر به د ليل ابتا به آنفلوآنزا فوت كرد ه اند  و متاسفانه اين آمار صحيح است. 
البته افراد  صرفا به د ليل بيمارى آنفلوآنزا فوت نمى كنند ، بلکه حتما بيمارى هاى زمينه اى د يگرى نيز د اشته اند ...« پس از وزير بهد اشت، نوبت به عليرضا 
رزم حسينى، استاند ار كرمان بود  كه د ر روز  د انشجو، 16 آذر، با اعام وضعيت زرد  به خاطر شيوع بيمارى آنفلوآنزا د ر كرمان عنوان كند  كه: »به همين 

د ليل، مد ارس تمام مقاطع تحصيلى و مهد كود ک هاى استان كرمان د ر روزهاى 17 و 18 آذر تعطيل است.«

د ر حال حاضر موج اول آنفلوانزا د ر کرمان و 
جنوب شرقی کشور است و طبعا استان های 

د یگر نیز د ر هفته های آیند ه د رگیر 
می شوند ، چراکه ویروس د ر یک جا 

نمی ماند  و هر سال د ر فصول سرد  کشور 
ما د رگیر و د چار این ویروس می شود 
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H7N9 تا H1N1 از

   د كتر حميد  عماد ى/متخصص بيماری های عفونی، عضو هيات علمی د انشگاه علوم پزشكی تهران 

بار د يگر فوت چند  تن از هموطنان ما د ر اس�تان  كرمان به علت ابتا به آنفلوانزاى خوكى طى يك ماه گذش�ته خبرس�از ش�د . 
هرگاه آنفلوانزا منجر به فوت مى شود ، زنگ هاى خطر براى سيستم بهد اشتى كشورها به صد ا د رمى آيد  تا زود تر نوع ويروس 
را تشخيص د هند  و بتوانند  ارتباط ويروس با انسان ها را قطع كنند . ويروس هاى آنفلوانزا معموال د ر افراد  سالم كشند ه نيستند  
و خطر متوجه كسانى است كه از نظر ايمنى ضعيف هستند . تعد اد  اين افراد  د ر جوامع كم نيست و اگر جلوى شيوع ويروس 

گرفته نشود ، شاهد  مرگ و مير قابل توجهى د ر جمعيت كشورها خواهيم بود .

وي��روس آنفلوان��زای جد ي��د ی طی چند  س��ال اخير د ر 
پرند ه ها د يد ه شد . اين ويروس قابليت انتقال به انسان را 
د اشت و افراد ی كه د ر تماس با پرند ه ها بود ند  به ويروس 
آلود ه ش��د ند . س��پس تغييرهايی د ر س��اختار ويروس ها 
ايجاد  ش��د  كه انتقال ويروس از انس��ان به انس��ان د يگر 
را امكان پذير كرد  و باعث ش��د  بيماری جد يد  و جد ی 

آنفلوانزای پرند گان د ر د نيا مطرح شود . 

شيوع آنفلوانزا از پرند گان
وي��روس آنفلوان��زای پرن��د گان از ن��وع H5N1 بود  كه 
د ر س��ال 2003 ميالد ی د ر مرغ ها و پرند گان خانگی 
بيماری شد يد ی ايجاد  می كرد  ولی د ر پرند گان مهاجر 
آبزی وحش��ی عالئمی ند اش��ت و آنها فقط ناقل بود ند . 
اين نوع آنفلوانزا د ر انسان ها هم خطرناك بود  و تقريبا 
نيمی از انسان هايی كه د ر تماس با پرند گان بود ند ، فوت 
كرد ند . اين موضوع از اين نظر بسيار نگران كنند ه شد  
كه بتواند  از انسان به انسان منتقل و منشاء پاند می يا 

همه گيری د ر كل د نيا شود .
نگرانی از اين بابت تمام نشد ه بود  كه د ر سال 2009 
آنفلوانزای خوكی كه از كشور آمريكا منشاء گرفته بود  از 
راه رسيد . البته آنفلوانزای خوكی بيماری خفيفی ايجاد  
می كند ، اما طی س��ال های 1383 تا 1389 آنفلوانزای 
H5N1 خيلی مساله ساز شد  و حتی به ايران هم رسيد . 
ورود  پرند گان مهاجر آبزی از روسيه به تاالب های ايران 
و تم��اس آنه��ا ب��ا پرن��د گان خانگی باعث ش��د  پرند گان 
ش��مال كش��ور ما آلود ه ش��وند  و د ر آن س��ال ها بسياری 
از مراكز مرغد اری برای جلوگيری از انتقال ويروس به 

ساير پرند گان و انسان تمام مرغ ها را معد وم كرد ند .

 H7N9 خطر جد ى آنفلوانزاى
از سال 2013 به اين طرف آنفلوانزای جد يد ی به نام 
H7N9 د يد ه ش��د ه كه موارد ی از آن د ر كش��ور چين 

گزارش شد ه است. اين نوع از آنفلوانزا بسيار خطرناك 
است و به آنفلوانزای فوق حاد  شهرت د ارد  و باعث مرگ 
و مي��ر باالي��ی می ش��ود . اي��ن آنفلوانزا هم بين پرند گان 
ش��يوع د ارد . باز هم انس��ان هايی كه با پرند گان تماس 

د اشتند ، اولين قربانيان بود ند . 
آنفلوانزای H5N1 بيش��تر جوان ترها را د رگير كرد  و 
متوس��ط س��ن بيماران 26 س��ال بود ، ولی متوس��ط سن 
مبتاليان به H7N9 حد ود  60 س��ال بود . اين 2 نوع 
آنفلوانزا همچنان د ر فصل سرما باعث نگرانی هستند . 
پرند گان آلود ه د ر كش��ور چين د ر تابس��تان به مناطق 
سرد سير سيبری مهاجرت و آنها را هم آلود ه كرد ند . با 
آمد ن فصل سرما د وباره مهاجرت پرند گان از سيبری 
ب��ه مناطق��ی از اي��ران مانن��د  تاالب هايی د ر بند رانزلی، 
كرمان و... شروع خواهد  شد  و اين د غد غه باز هم برای 
مس��ئوالن بهد اش��تی كشورمان وجود  د ارد  كه پرند گان 
ويروس جد يد  H7N9 را با خود  همراه د اشته باشند . 
گرچه مس��ئوالن د امپزش��كی د ر پرند گان آبزی وحشی 
هر س��اله پايش��ی را انجام می د هند  تا اگر مورد ی پيد ا 
ش��د  خيلی س��ريع اطالع رس��انی كنند  ولی خطر بالقوه 

هميشه با آغاز فصل سرما وجود  د ارد . 

راهکارهاى بهد اشتى چيست؟
سال های 1383 تا 1389 مرغد اری های ايران خسارت 
زياد ی د يد ند . به نظر می رسد  د وباره ويروس جد يد  د يگر 
H7N9 د ر د نيا د يد ه شد ه كه هنوز معلوم نيست اين 
ويروس به ايران رس��يد ه يا نه ولی همين اطالع رس��انی 
رسانه های مختلف و هوشيار بود ن كشورها باعث می شود  
ت��ا د رص��ورت يافت��ن ويروس، خيل��ی زود  بتوان جلوی 

انتقال را گرفت و بيماری را كنترل كرد .  
مرد می كه ارتباط نزد يك تری با پرند گان وحشی آبزی 
د ارن��د  ه��م باي��د  مراقب باش��ند  ت��ا اين پرند گان را برای 
خ��ورد ن ش��كار نكنن��د  ي��ا اگ��ر قصد  اي��ن كار را د ارند ، 

را حتما گوش��ت پرند ه 
ب��ه خوب��ی بپزن��د  
بهد اش��ت  ا و  ر
رعايت كنند . مسد ود  
چرخ��ه  ك��رد ن 
انتق��ال وي��روس از 
انس��ان ب��ه انس��ان 

د يگ��ر مانند  ويروس 
سرماخورد گی است. ويروس آنفلوانزا يا سرماخورد گی 
د ر فصل تابس��تان هم وجود  د ارد  ولی به د ليل اينكه 
پنجره ها باز هستند  و جريان هوا د ر محيط برقرار است، 
افراد  كمتر به آن مبتال می ش��وند . د ر اين فصل افراد  
بايد  سعی كنند  با هم روبوسی نكنند  و د ست ند هند . 
د س��ت های خود  را بيش��تر با آب و صابون بش��ويند  و 
گاهی هم د ر س��اعت هايی از روز پنجره ها را باز كنند  

تا هوا جريان يابد . 
عالئ��م آنفلوان��زای خوكی ي��ا پرند گان مانند  آنفلوانزای 
انس��انی اس��ت ولی تب، عفونت تنفس��ی و س��رفه بايد  
جد ی گرفته شود . د ر مواقعی كه آنفلوانزا شد يد  باشد ، 
باي��د  د ر بيمارس��تان نمونه گي��ری از بيم��ار انجام گيرد . 
پس از آن نمونه به د انش��كد ه بهد اش��ت د انش��گاه تهران 

فرستاد ه می شود .
 اما آنفلوانزايی كه د ر كرمان جان چند  تن از هموطنان 
را گرفته همان آنفلوانزای فصلی از نوعH1N1 خوكی 

است كه هر ساله د يد ه می شود . 
اين نوع آنفلوانزا به راحتی از انس��ان به انس��ان منتقل 
می ش��ود  و احتماال د ر ماه های آيند ه د ر همه اس��تان ها 
شايع شود . آنفلوانزای H1N1باعث فوت نمی شود  ولی 
د ر افراد ی كه بيماری زمينه ای مانند  ضعف سيس��تم 
ايمنی و بيماری های قلبی- ريوی د ارند  و بارد ار يا مسن 
هس��تند  احتمال فوت وجود  د ارد . بهتر اس��ت افراد  د ر 

معرض خطر قبل از شروع فصل سرما واكسن بزنند .
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تولید  واکسن
توليد  واكس��ن آنفوانزا، 6 تا 9 ماه قبل از فصل 

ش��يوع آن آغاز می ش��ود . ويروس های مورد  اس��تفاد ه د ر 

ساخت واكسن، بايد  با ويروس های شايع آن فصل هماهنگ 

باشند . هر چه اين هماهنگی بيشتر باشد ، اثرگذاری واكسن بيشتر 

اس��ت اما امكان ند ارد  بتوان پيش بينی كرد  كه چه ويروس��ی س��ال 

آيند ه غالب است، بنابراين سازمان جهانی بهد اشت و مركز كنترل و 

پيشگيری بيماری ها هر سال مطالعاتی انجام می د هند  و براساس 

گونه های د ر حال گرد ش ويروس، واكسن های سال آيند ه را 

می سازند ، اما اگر اين هماهنگی صد د رصد  هم نباشد  )كه 

معموال نيس��ت( تزريق واكس��ن موثر اس��ت و باعث 
كاهش شد ت بيماری می شود .

سال 2015 

بعد  از گذش��ت س��ه س��ال، وضع كاماًل متفاوت ش��د ه است. 

طبق تحقيقاتی كه از د سامبر تا نوامبر 2015 د ر سازمان جهانی 

بهد اشت شد ، آسيای مركزی، آمريكای شمالی و اروپای شمالی د يگر د ر 

 A خطر نيستند . هنوز هم بين د و فصل آمار بيماران خصوصاً آنفلوآنزای نوع

افزايش پيد ا می كند ، اما د وران اوج اين بيماری گذشته است. بيماران هم سريع تر 

از گذش��ته بهب��ود  پي��د ا می كنن��د . طب��ق اي��ن گ��زارش، به صورت كلی د ر هر د و نيمكره 

ميزان ابتاليان به آنفلوآنزا )چه نوع A و چه نوع B( كاهش چشمگيری پيد ا كرد ه است. 

با اين تفاوت كه حاال كشورهايی كه مورد  هجوم حمله اين بيماری قرار گرفته اند  كشورهای 

آمريكای جنوبی و آفريقايی هستند . خاورميانه د ر اين ميان تغيير چند انی نكرد ه است. هنوز 

هم آمار افراد  مبتال باالست. هرچند  د ر تركيه و عربستان با آموزش عمومی، مرد م كمتری به 

اين بيماری مبتال می شوند . د ر خاورميانه، طبق گزارشی كه كشور عمان به سازمان جهانی 

بهد اشت ارائه د اد ه است، بيشترين مبتاليان به هر د و نوع آنفلوآنزا د ر اين كشور وجود  د ارد . 

اين د ر حالی اس��ت كه كش��ور بحرين، ش��يوع اين بيماری را د ر كش��ور خود  رد  كرد ه اس��ت. 

تايلند  مبتاليان نوع B زياد ی د ارد  و ايران از ش��يوع زياد  آنفلوآنزای نوع A د ر كش��ور 

خود  خبر د اد ه است. د ر كلمبيا، كوستاريكا و نيكاراگوئه هم اين ويروس جلب توجه 

می كند . تعد اد  افراد  مبتال به اين ويروس ش��ايد  د ر اين مناطق خيلی زياد  نباش��د ، 

اما تعد اد  مرگ بر اثر اين بيماری باالست و به همين د ليل زير نظر و بررسی 

محققين فرانس��وی، كش��ورهای آمريكای جنوبی د ر حال آماد ه س��ازی 

خود  د ر برابر موج د وم بيماری هستند . 

»مختصریدرموردواکسنآنفلوانزاوشایعههاییپیرامونآن«

بحرانی به نام شایعه!
 د کتر آید ا روشن ضمیر  

چند  روز قبل، وزير بهد اش�ت د ر يك همايش، وجود  بازار س�ياه واكس�ن آنفلوانزا و انواع تاريخ 
گذشته اين واكسن ها را تاييد  كرد . وى با اعام محد ود يت امکانات وزارت بهد اشت براى پيگيرى 
اين مس�ائل، از د س�تگاه هاى نظارتى كمك خواس�ت. ايش�ان گفت: »عد ه اى با ايجاد  جو روانى د ر 
جامعه د رباره آنفلوانزا، باعث التهاب فضاى كشور شد ند  تا د اروهاى تاريخ گذشته انبارهاى خود  
را به فروش برس�انند ...« ش�نيد ن اين صحبت ها از زبان وزير، نش�ان د هند ه اهميت ش�بکه هاى 
مجازى د ر ايجاد  شايعه ها و انتشار آنهاست. »جو روانى« مورد  اشاره وزير توسط همين شبکه ها 
به وجود  آمد  و د ر يکى - د و ماه گذشته بحرانى را د ر بعضى شهرهاى كشور به وجود  آورد . يکى 

از بزرگ ترين مراكز اين بحران ها كرمان و شهرهاى اطراف آن بود .

آنفلوآنزا د ر سطح جهانیپراکند گی جغرافیایی بیماری 
س��ال 2012: طبق اين گزارش، بيماری آنفلوآنزا د ر بيش��تر 

كشورهای نيمكره شمالی د يد ه شد ه و د ر كشورهای آمريكای شمالی و 

اروپا رو به افزايش است. با اين حال ميزان شيوع آنفلوآنزا د ر كشورهای جنوبی 

اروپا هم مثل كشورهای آفريقايی و خاورميانه پايين است. تحقيقات سازمان 

بهد اشت جهانی ثابت كرد ه است، كشورهای گرمسيری ابتاليان آنفلوآنزای كمتری 

نسبت به كشورهای د يگر د ارند . همچنين د ر هنگام تغيير فصل، ميزان شيوع اين 

بيماری د ر كشورهای سرد سير افزايش بيشتری پيد ا می كند . با اين حال د ر طول فصل ها 

ميزان مقاومت افراد  باال نمی رفت و مرد م همچنان د ر معرض مبتال به اين بيماری بود ند .  

 د ر اين سال، بيشترين آنفلوآنزای شايع د ر كشورهای اروپايی و آمريكايی وآسيايی، نوع 

)A )H2N3 بود ه است. د ر اين ميان چين و مكزيك استثنا بود ند . هر د و كشور ابتاليان 

نوع B بيش��تری د اش��تند . د ر آن زمان ميزان ابتاليان به اين نوع از آنفلوآنزا د ر كاناد ا 

هم رو به افزايش بود . با همه اينها د ولت های اروپايی اقد ام به واكسينه كرد ن عمومی 

مرد م نكرد ند . طبق د س��تورات د ولت واكس��ن آنفلوآنزا رايگان د ر اختيار مرد م قرار 

د اد ه می ش��د ، اما رس��انه ها و اعالميه ها از مرد م می خواس��تند  تا حد  امكان از زد ن 

واكس��ن صرف نظر كنند . علت، تغيير ش��كل س��ريع ويروس آنفلوانزا بود . بارها 

د يد ه ش��د ه بود ، فرد ی كه يك بار آنفلوآنزا گرفته اس��ت باز هم به اين 

بيمار د چار ش��د ه. توانايی اين ويروس د ر تغيير ش��كل می توانس��ت 
د ر كشورها بسيار د رد سرساز باشد . 
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سن
د ارو   و  واک

تولید  واکسن
توليد  واكس��ن آنفوانزا، 6 تا 9 ماه قبل از فصل 

ش��يوع آن آغاز می ش��ود . ويروس های مورد  اس��تفاد ه د ر 

ساخت واكسن، بايد  با ويروس های شايع آن فصل هماهنگ 

باشند . هر چه اين هماهنگی بيشتر باشد ، اثرگذاری واكسن بيشتر 

اس��ت اما امكان ند ارد  بتوان پيش بينی كرد  كه چه ويروس��ی س��ال 

آيند ه غالب است، بنابراين سازمان جهانی بهد اشت و مركز كنترل و 

پيشگيری بيماری ها هر سال مطالعاتی انجام می د هند  و براساس 

گونه های د ر حال گرد ش ويروس، واكسن های سال آيند ه را 

می سازند ، اما اگر اين هماهنگی صد د رصد  هم نباشد  )كه 

معموال نيس��ت( تزريق واكس��ن موثر اس��ت و باعث 
كاهش شد ت بيماری می شود .

تاكنون معموال واكس��ن آنفلوانزا از كش��ورهای فرانس��ه، هلند  و واکسن های موجود  د ر بازار ایران
انگلستان وارد  ايران شد ه است. شركت های معروف سازند ه اين واكسن ها، 

شركت های »سانوفی«، »ابوت« و »نوارتيس« بود ه اند  كه واكسن هايی با نام های 
تجاری مختلف مانند  Vaxigrip و influvac و Agripal را می سازند . ظاهرا امسال 

عالوه بر اين كشورها، تعد اد ی واكسن از روسيه هم وارد  كشور شد ه كه مورد  تاييد  وزارت 
بهد اش��ت و س��ازمان غذا و د ارو بود ه اس��ت.  اين واكس��ن ها اثربخش��ی يكس��انی د ارند  و تفاوت 
عمد ه ای نمی كنند  و اگر قيمت آنها مختلف است، به  د ليل تفاوت شركت های وارد كنند ه 
بود ه و كمبود ی د ر اين زمينه ند اشته ايم.آنهاست. به گفته مسئوالن وزارت بهد اشت، تعد اد  واكسن های وارد شد ه امسال، كافی 

سال 2015 

بعد  از گذش��ت س��ه س��ال، وضع كاماًل متفاوت ش��د ه است. 

طبق تحقيقاتی كه از د سامبر تا نوامبر 2015 د ر سازمان جهانی 

بهد اشت شد ، آسيای مركزی، آمريكای شمالی و اروپای شمالی د يگر د ر 

 A خطر نيستند . هنوز هم بين د و فصل آمار بيماران خصوصاً آنفلوآنزای نوع

افزايش پيد ا می كند ، اما د وران اوج اين بيماری گذشته است. بيماران هم سريع تر 

از گذش��ته بهب��ود  پي��د ا می كنن��د . طب��ق اي��ن گ��زارش، به صورت كلی د ر هر د و نيمكره 

ميزان ابتاليان به آنفلوآنزا )چه نوع A و چه نوع B( كاهش چشمگيری پيد ا كرد ه است. 

با اين تفاوت كه حاال كشورهايی كه مورد  هجوم حمله اين بيماری قرار گرفته اند  كشورهای 

آمريكای جنوبی و آفريقايی هستند . خاورميانه د ر اين ميان تغيير چند انی نكرد ه است. هنوز 

هم آمار افراد  مبتال باالست. هرچند  د ر تركيه و عربستان با آموزش عمومی، مرد م كمتری به 

اين بيماری مبتال می شوند . د ر خاورميانه، طبق گزارشی كه كشور عمان به سازمان جهانی 

بهد اشت ارائه د اد ه است، بيشترين مبتاليان به هر د و نوع آنفلوآنزا د ر اين كشور وجود  د ارد . 

اين د ر حالی اس��ت كه كش��ور بحرين، ش��يوع اين بيماری را د ر كش��ور خود  رد  كرد ه اس��ت. 

تايلند  مبتاليان نوع B زياد ی د ارد  و ايران از ش��يوع زياد  آنفلوآنزای نوع A د ر كش��ور 

خود  خبر د اد ه است. د ر كلمبيا، كوستاريكا و نيكاراگوئه هم اين ويروس جلب توجه 

می كند . تعد اد  افراد  مبتال به اين ويروس ش��ايد  د ر اين مناطق خيلی زياد  نباش��د ، 

اما تعد اد  مرگ بر اثر اين بيماری باالست و به همين د ليل زير نظر و بررسی 

محققين فرانس��وی، كش��ورهای آمريكای جنوبی د ر حال آماد ه س��ازی 

خود  د ر برابر موج د وم بيماری هستند . 

واکسن آنفلوانزا

تزريق واكسن آنفلوانزا باعث می شود  پاد تن هايی د ر بد ن ساخته شوند  و د ر 

نتيجه بد ن د ر برابر بيماری مقاومت پيد ا می كند . برای ايجاد  اين مقاومت حد ود  2 

هفته زمان الزم اس��ت. بهترين زمان برای انجام اين واكسيناس��يون اواخر ش��هريور و اوايل 

مهر است. واكسن های معمول آنفلوانزا طوری ساخته شد ه اند  كه د ر برابر هر 3 ويروس آنفلوانزا 

مقاومت ايجاد  می كنند . چند  نوع واكس��ن آنفلوانزا تا به حال س��اخته ش��د ه اند  كه معمول ترين آن 

واكسن با د وز استاند ارد  است كه با استفاد ه از ويروس های پرورش يافته د ر تخم مرغ ساخته می شوند . 

اين نوع واكسن ها حاوی ويروس های كشته شد ه هستند  و بايد  به صورت عضالنی تزريق شوند .

واكسن د يگری هم ساخته شد ه كه به صورت اسپری بينی است و برای افراد  2 تا 49 ساله مورد  استفاد ه 

قرار می گيرد . اين واكسن ها حاوی ويروس ضعيف شد ه آنفلوانزا هستند  و اجازه استفاد ه د ر زنان بارد ار 

و بيماران د ارای نقص سيستم ايمنی را ند ارند . اين نوع واكسن هنوز وارد  بازار ايران نشد ه است.

س��اخت واكس��ن آنفلوانزا هنوز د ر كش��ور امكان پذير نيس��ت بنابراين هر س��ال از كش��ورهای د يگر 

وارد  می ش��ود . امس��ال نيز وزارت بهد اش��ت و س��ازمان غذا و د ارو تمهيد ات الزم برای تامين 

واكس��ن را انجام د اد ه اند  و واكس��ن به اند ازه الزم وارد  كش��ور ش��د ه اس��ت. از آنجا كه اين 

واكسن وارد اتی است، تزريق آن، فقط به افراد  د ر معرض خطر توصيه می شود  كه 

ش��امل افراد  باالی 65 س��ال س��ن و بيماران د چار بيماری های قلبی، تنفس��ی، 

كليوی، د يابت، نقص ايمنی و س��رطان ها، زنان بارد ار د ر 3 ماهه د وم 

و سوم و كود كان 6 ماه تا 6 سال است. بنا به توصيه وزارت 

عوارض جانبی واکسنبهد اشت، تزريق آن برای همه افراد  ضروری نيست.

ز آنفلوانزا نمی ش��ود ، اما 
واكس��ن باعث برو

عوارض��ی د ارد  مانن��د  قرم��زی و ت��ورم محل تزريق، 

تب ماليم و د رد  مختصر بد ن، البته گاهی و به طور ناد ر 

عوارض جد ی و خطرناكی هم د يد ه می شود . اين عوارض جد ی 

احتمال بس��يار كمی د ارند  )مثال 1 د ر 1 ميليون( بنابراين چند ان 

ه آنفلوانزا بد ون محد ود يت 
د . د ر آمريكا واكسيناسيون علي

مهم نيستن

ص( بنابراين 
برای همه افراد  تجويز می شود  و منعی ند ارد  )به جز موارد  خا

مش��خص اس��ت كه عارضه جانبی خطرناكی نمی تواند  د اش��ته باش��د ، اما 

از آنجا كه ما د ر كش��ور با محد ود يت تعد اد  واكس��ن های وارد اتی مواجه 

هس��تيم توصيه می ش��ود  فقط د ر افراد  با خطر باال، واكسيناس��يون آن 

انجام شود . اينكه تزريق آن باعث فلج كود كان و... می شود ، از جمله 

شايعه هايی است كه د ر فضای مجازی راه افتاد ه و صحت ند ارد .

6ماه و افراد ی كه 
فلوانزا نبايد  برای كود كان زير 

واكس��ن آن

به تخم مرغ يا فرآورد ه های موجود  د ر د ارو حساس��يت 

شد يد  د ارند ، تزريق شود .
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 د کتر آید ا روشن ضمیر  

آب، سرچشمه حيات و از منابع مهم محيط زيست است و زند گى همه موجود ات زند ه به آن بستگى د ارد . سه چهارم كره زمين را آب پوشاند ه اما از آن 
همه تنها 2 د رصد  آن، آب شيرين قابل استفاد ه است كه د ر رود ها، سفره هاى زيرزمينى، د رياچه ها، چاه ها و آبگيرها جمع شد ه اند . بر اثر ازد ياد  جمعيت 
كره زمين، افزايش مصرف منابع آبى و گرم تر شد ن زمين، همين مقد ار اند ک نيز د ر حال كاهش است. نياز به آب براى مصارف كشاورزى، توليد  انرژى، 
توليد ات صنعتى و مصارف شهرى افزايش يافته است. رود خانه ها، با انتقال به سمت شهرها و مزارع كشاورزى، كوچك و كوچك تر مى شوند  و كشاورزان 

مجبور به برد اشت بيش از حد  آب هاى زيرزمينى مى شوند . مجموع اين عوامل، مشکل كمبود  آب را تشد يد  مى كنند .

د ر سال 1950 حد ود  12 كشور با كمبود  آب مواجه بود ند . 
اين تعد اد  د ر سال 1990 به 26 كشور رسيد  و پيش بينی 
می شود  تا سال 2025، به 65 كشور خواهد  رسيد . سازمان 
ملل پيش بينی كرد ه تا سال 2025، د وسوم مرد م جهان با 
مشكل شد يد  كم آبی مواجه خواهند  شد . بنابراين كشورها 
بايد  سياست های كوتاه مد ت و بلند مد تی برای برخورد  با 
بحران آب، تد وين كنند . آب، نماد  استراتژيك، اقتصاد ی و 
سياسی است و با افزايش بحران آب، احتمال د رگيری ها هم 
افزايش پيد ا می كند . احتمال د رگيری، به خصوص د ر نواحی 
و مناطقی كه د ر آنها حوزه های مشترك آبی قرار د ارند ، 
بيشتر خواهد  بود . سازمان ملل پيش بينی كرد ه د ر آيند ه، 
جنگ ميان كشورها، برای كسب ذخاير آبی خواهد  بود .

بحران آب جد ى است!
تا چند ی پيش، تصور می شد  با كمك تكنولوژی های جد يد ، 
می توان با اين بحران مقابله كرد  و به ذخاير آبی بيشتری 
د ست يافت. امروزه با ساخت سد های جد يد ، بارور كرد ن 
ابرها، تاسيس كارخانه های آب شيرين كن و... سعی د ر جهت 
تامين منابع آبی بيشتری د ر جريان است اما به نظر می رسد  
با وجود  همه اين تالش ها، مشكل و بحران آب همچنان 
پابرجاست. جمعيت جهان د ر قرن گذشته حد ود  3 برابر 
شد ه اما مصرف آب حد ود  6 برابر افزايش يافته است. همين 
مساله نشان می د هد  مصرف منابع آبی جهان، به شد ت د ر 
حال افزايش و منابع، د ر حال كاهش 
هستند . 

افزايش نگرانی د ر مورد  آب، باعث ش��د  س��ازمان ملل، 
از س��ال 1992، يك روز د ر س��ال )22 مارس معاد ل 2 
فرورد ين( را به عنوان »روز جهانی آب« بنامد  و د ر اين روز 
به آگاه سازی مرد م د ر مورد  آب، اهميت آن و بحران های 
پيش رو بپرد ازد . سازمان ملل طی اين سال ها، همه ساله 
شعاری را به عنوان شعار روز جهانی آب انتخاب می كند  

كه نشان د هند ه اهميت مساله آب د ر جهان است:
»آب و د غد غه ه��ای همگان��ی«، »آب و زن��ان«، »آب و 
شهرهای تشنه«، »آب زيرزمينی گنجينه پنهان«، »آب 
برای قرن«، »آب برای س��المت«، »آب برای توس��عه«، 
»آب برای آيند ه«، »آب برای زند گی«، »آب و فرهنگ«، 
»آب برای ش��هرها«، »آب و امنيت غذايی« و... از جمله 

شعارهای سال های اخير بود ه اند .

سياست آب
اهميت آب سالم د ر زند گی انسان و سالمت اكوسيستم 
باعث می شود ، آب، هد ف خوبی برای تروريسم باشد . منابع 
آبی، منابع بسيار مورد  توجهی هستند  چون جايگزينی 
ب��رای آنه��ا وج��ود  ن��د ارد  و د ر صورت كم يا آلود ه ش��د ن، 
زند گی همه افراد  را تحت تاثير قرار می د هند . به همين 
د ليل احتمال صد مه تروريست ها به منابع آبی زياد  است. 
تروريسم منابع آب، شامل خرابكاری های عامد انه منابع 
آب است. اين موضوع به قد ری مهم است كه د ر بسياری از 
آثار سينمايی هم اشاره ای به آن شد ه است. مثال د ر فيلم 
بتمن، تالشی تروريستی برای انتشار گاز سمی د ر منابع 
ش��هر وجود  د ارد  يا فيلم V برای ؟؟؟ نش��ان می د هد  
كه د ولت فاسد ، منابع آب شهر لند ن را 

آلود ه می كند .

اي��ن صد م��ه ب��ه مناب��ع آب، گاهی ب��ه صورت نابود  كرد ن 
مستقيم منابع آبی و گاهی به صورت مسموم كرد ن آنها 
با عوامل سمی شيميايی يا عوامل بيماری زاست. د ر هر 
صورت اين كارها باعث غيرقابل استفاد ه شد ن آب می شود  

و صد مات جد ی به افراد  وارد  می كند .
تاريخچه استفاد ه از آب، به عنوان هد فی سياسی يا نظامی 
به 4500 سال پيش بازمی گرد د . از گذشته های د ور، بستن 
آب روی مرد م يك شهر يا منطقه، ساد ه ترين راه تسليم 
مرد م بود ه است. 2500 سال پيش از ميالد  مسيح، يكی 
از پاد شاهان سومری د ر منطقه عراق كنونی، ورود ی آب 
را به شهر Girsa بست و سپس با ريختن يك سم گياهی 
د اخل آب سعی كرد  مرد م را مسموم و به شهر حمله كند . 
اين نوع حمله به سيستم آبی، اولين د ر نوع خود  بود . البته 

چنين حمالتی د ر طول تاريخ زياد  بود ه اند :
* اواسط د هه 60 ميالد ی، نگرانی عمد ه ای د ر مورد  رها 
كرد ن LSD د ر منابع آبی شهرها راه افتاد . يك پزشك 
انگليسی اعالم كرد  هر كس می تواند  با ريختن LSD د ر 
منابع آب لند ن، ظرف 8 س��اعت، كنترل كامل آن ش��هر 
را د ر د ست بگيرد . اين گفته ها باعث نگرانی ميان مرد م 
شد . يك معترض به جنگ ويتنام هم تهد يد  كرد  منابع 
آب شهر شيكاگو را با ريختن LSD د ر آن آلود ه می كند  
اما بعد  از مد تی، چند  محقق با نوشتن مقاله ای، نگرانی ها 
را برطرف كرد ند . آنها اعالم كرد ند : »بايد  چند  آزمايشگاه، 
چند  س��ال كار كنند  تا مقد اری LSD بس��ازند  كه بتواند  
حتی منابع آب يك شهر كوچك را آلود ه كند . بنابراين 
چنين تهد يد هايی د ر حد  حرف باقی می مانند ، نه عمل!«

* سال 1973 د ر آلمان، يك بيولوژيست آلمانی تهد يد  
كرد  اگر به او 8 ميليون د الر پرد اخت نش��ود ، منابع آب 
شهر را با سم بوتولينيوم آلود ه 

تروریسمحسامنیتراازبینمیبرد

تروریسم منابع آبی
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خواهد  كرد  كه البته تهد يد  او عملی نشد .
* سال 1984 اعضای يك فرقه مذهبی د ر آمريكا، آب 
شهر د االس را با ميكروب سالمونال آلود ه كرد ند  و باعث 

عفونت 750 نفر شد ند .
* س��ال 1992 يك گروه جد ايی طلب، پتاس��يم س��يانيد  
د ر تانك های آب نيروهای هوايی تركيه ريختند  و باعث 

مسموميت عد ه زياد ی از آنها شد ند .
* سال 1992 د ر زامبيا، مخالفان د ولت با انفجار بمب، 
يك منبع اصلی آب را از بين برد ند  و آب شهری 3 ميليون 

نفری را قطع كرد ند .
* س��ال 2000 كارگران يك كارخانه مواد  ش��يميايی د ر 
شمال فرانسه، به عنوان اعتراض، 5 هزار ليتر اسيد سولفوريك 

را د ر رود خانه ها رها كرد ند .
* سال 2000 پليس د ر كوئينزلند  استراليا فرد ی را د ستگير 
كرد  كه با د ستكاری د ر ترانسميترهای كامپيوتری، سعی 

د اشت فاضالب را د اخل رود خانه رها كند .
* س��ال 2006 شورش��يان تامين منبع آب چند  ش��هر 
كوچك را د ر سريالنكا از بين برد ند . انجام چنين اعمالی 
باعث آسيب  جد ی به افراد  می شود . اين عمليات، حتی 
د ر صورت عد م موفقيت نيز، می توانند  آسيب های روانی 

مخربی روی مرد م د اشته باشند .

تهد يد ات تروريستى منابع آب
بعضی تاسيسات مهم آبی، مانند  سد ها، لوله های انتقال آب 
و مخازن، به راحتی قابل د سترس عموم هستند . امروزه 
اين نگرانی وجود  د ارد  كه سيستم های جد يد  كنترل شوند ه 
با كامپيوتر را می توان هك كرد  و باعث صد مات جد ی به 
منابع آبی شد . بسياری از سد های عظيم، جزو جاذبه های 
گرد شگری هستند  و افراد  زياد ی برای بازد يد  آنها می آيند . 
از مخازن پشت سد  هم استفاد ه های گرد شگری زياد ی 
می شود . لوله های انتقال آب هم د ر مناطق وسيعی، د ر 
معرض و قابل د سترس عموم هستند . بنابراين همه اين 

تاسيسات مهم می توانند  د ر معرض تهد يد  باشند .
اما س��والی كه پيش می آيد  اين اس��ت كه امروزه چنين 
تهد يد اتی تا چه حد  اهميت د ارند  و د ر مقايس��ه با س��اير 
اهد افی كه می توانند  هد ف حمالت تروريستی باشند ، اين 
تهد يد ات را هم بايد  جد ی گرفت؟ و اينكه بايد  پرس��يد  
اين حمالت )د ر صورت وقوع( تا چه حد  می توانند  آسيب  
برسانند ؟ شواهد  تاريخی بيانگر اين هستند  كه با حمله به 
سيستم های آبی، نمی توان تلفات سنگينی ايجاد  كرد  اما 
چنين حمالتی باعث هرج و مرج و اغتشاش، هم د ر ميان 
د ولت ها و هم مرد م، می شود . يك سناريوی معمول برای 
چنين حمالتی، شامل ريختن مواد  شيميايی يا بيولوژيكی 
د ر مناب��ع آب محل��ی و گاه��ی ه��م انفجار لوله های انتقال 
آب و سد هاست. ميزان تلفات چنين حمالتی، به ميزان 
و نوع سم استفاد ه شد ه و مقاومت افراد  و زمان و سرعت 

كشف مشكل و شروع به رفع آن بستگی د ارد . 

خوشبختانه اكثر پاتوژن های بيولوژيك، قاد ر نيستند  د ر 
آب د وام بياورند  و مواد  شيميايی هم بايد  د ر حجم های 
خيلی زياد  باش��ند  تا بتوانند  سيس��تم آبی را آلود ه كنند . 
به عالوه، بسياری از پاتوژن ها و مواد  شيميايی، به مواد ی 
مانند  كلر حس��اس هس��تند  و حين كلريزه كرد ن آب، از 
بين می روند . بعضی از اين مواد  آلود ه كنند ه هم به مرور 
زمان بر اثر تابش نور خورشيد  و ساير عوامل طبيعی از 
بين می روند . با وجود  همه اين د انسته ها و با وجود ی كه 
اين حمالت نتوانسته افراد  زياد ی را از بين ببرد ، هنوز هم 
می توانند  هم از نظر سياسی اثرگذار باشند  و هم باعث سلب 
اطمينان مرد م شوند . جوامع انسانی، د ر واكنش به باليای 
طبيعی، د ر مقايس��ه با بالهايی كه عامد انه )تروريس��تی( 
هستند ، واكنش های متفاوتی نشان می د هند . افراد ، معموال 
تلفات زياد ی ناشی از باليای طبيعی را راحت تر می پذيرند  
و آن را قابل قبول می د انند  اما د ر مورد  بالهايی كه خود  
انسان ها بر سر هم می آورند ، اين طور نيست و هيچ كس 

آنها را قابل قبول نمی د اند .
تروريس��م ح��س امني��ت را از بي��ن می ب��رد  و نگرانی های 
ش��د يد ی د ر جامعه ايجاد  می كند . بهترين د فاع د ر برابر 
چنين تهد يد اتی، اطمينان عمومی به سيستم های كنترل 
آب، مونيتورينگ سريع و موثر آب و انتشار اخبار و اطالع 
د قيق و د رست به مرد م است. بايد  به كمك وسايل مد رن 
و به روز، كاری كرد  كه از بروز چنين حمالتی جلوگيری 
ش��ود . د ر عين حال به كمك رس��انه ها، به عموم مرد م 
د ر م��ورد  خطره��ای احتمال��ی و عواق��ب چنين حمالتی، 

 آموزش های الزم د اد ه شود .

تروريسم آب و گروه هاى تروريستى
همان طور كه اشاره شد ، گروه های تروريستی، د ر مناطقی 
كه د چار كمبود  آب هستند ، با د ستكاری د ر منابع آب، 
به عنوان يك روش استراتژيك، سعی د ر كنترل مناطق و 
افراد  می كنند . گروه تروريستی د اعش نيز، قسمت عمد ه ای 
از قد رت خود  را د ر منطقه، از طريق تروريسم آبی كسب 
ك��رد ه اس��ت. آنه��ا ب��ا كنت��رل منابع آب منطقه، قاد رند  بر 
زند گی ميليون ها نفر تاثير بگذارند . استراتژی اين گروه، 
تصرف زيرس��اخت های مهم منطقه )منابع انرژی و آب( 
است. آنها می د انند  كه د ر مناطق بيابانی عراق و سوريه، 
كنترل آب معاد ل كنترل منطقه است. شايد  بتوان گفت 
برای آنها، كنترل منابع آب، حتی از كنترل منابع گازی 
و نفتی هم مهم تر است چون آب نياز روزمره مرد م است 

و مستقيما روی زند گی آنها اثر می گذارد .
گروه تروريستی د اعش، برای غلبه بر مرد م و ايجاد  ترس از 
منابع آبی استفاد ه می كند . مثال توانستند  با كنترل سد  موصل 
كه از بزرگ ترين منابع آبی عراق است، زند گی ميليون ها 

عراقی را تحت تاثير قرار د هند . آنها تهد يد  كرد ند  
اين  كه 

سد  را منفجر خواهند  كرد  و با اين كار ترس و وحشت را 
د ر د ل مرد م افكند ند . به عالوه، با تسلط بر سيستم آب 
رود خانه فرات د ر الرماد ی، جنگ آب راه اند اختند . د اعش 
قصد  د ارد  با كنترل سد های كشور و منطقه تحت نفوذ 
خود ، سطح آب بعضی مناطق را كاهش د هد  يا سيالب 
راه بين��د ازد  ت��ا جل��وی انج��ام عمليات نظامی عليه خود  را 
بگيرد . اين روش د اعش، باعث ايجاد  الگوی خطرناكی د ر 
ساير گروه های تروريستی شد . به طوری كه گروه تروريستی 
الشباب هم د ر سومالی از چنين روشی برای مقابله با د ولت 

سومالی استفاد ه كرد .
مناقشه بر سر آب، سال های زياد ی است كه ميان فلسطينيان 
و رژيم اش��غالگر قد س نيز وجود  د ارد . رژيم اس��رائيل با 
كنترل آب های منطقه و سرقت از منابع آبی فلسطين، 
به حكومت خود  تد اوم بخشيد ه به حد ی كه وضعيت آب 
د ر كرانه باختری رود  ارد ن نگران كنند ه شد ه است. ملت 
فلسطين، از د سترسی آزاد انه به منابع آبی خود  محروم 
شد ه اند  و اسرائيل ميليون ها متر مكعب آب را كه از رشته  
كوه های ش��هر الخليل س��رازير ش��د ه و به د ريای مد يترانه 

می ريزد ، با ساختن سد ، سرقت می كند .
آب، يك هد ف استراتژيك مهم برای رژيم اسرائيل است. 
می توان گفت مساله آب برای اين رژيم، فراتر از توسعه 
است و مساله ای است د ر رابطه با موجود يت اين كشور! 
بنابراين تامين نيازهای آبی خود  را د ر اولويت قرار د اد ه است.

اسرائيل، منطقه ای اغلب خشك و بيابانی است و از 3 طرف 
توسط كشورهای عرب محاصره شد ه است. بارش د ر منطقه 
كم است و رود  د ائمی نيز وجود  ند ارد . فقط رود  ارد ن از 
منطقه عبور می كند . منابع آبی اس��رائيل، رود خانه هايی 
است كه از شمال يكی از لبنان و يكی از سوريه سرچشمه 
می گيرن��د  ام��ا اي��ن رژيم با تغيير جريان طبيعی رود خانه 
ارد ن، آب را به مزارع خود  هد ايت می كند . به عالوه، برای 
حفظ ذخاير آبی زيرزمينی، اقد امات مهمی انجام د اد ه و 
حفر چاه ها را به شد ت كنترل می كند . حفر چاه د ر كرانه 
باختری توسط فلسطينی ها، منوط به اجازه ارتش اسرائيل 
است. آنها چاه های زياد ی را د ر روستاهای فلسطينی نشين 
خش��ك كرد ه اند  و حاال آنها را مجبور می كنند  آب را از 

تانكرهايی كه به منطقه می آيند ، بخرند .
حتی يكی از د اليل مهم، برای عد م موافقت با عقب نشينی 
از بلند ی های جوالن، اين است كه رژيم اسرائيل می خواهد  
آب د رياچه های موجود  د ر آن منطقه را تحت كنترل د اشته 
باشد . آنها از ابتد ا برنامه ريزی د قيقی برای كنترل منابع آب 
منطقه د اشتند . اولين نخست وزير اسرائيل گفته بود : »ما 

بايد  كنترل آب های مرزی را د ر د ست د اشته باشيم.«
 Pacinst.org ،Breaking Energy.com، :منابع
Wikipedia، مشرق نيوز
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طبق پايش��ي كه اواخر س��ال هاي 1990د ر خصوص 
خس��ارات اين بيماري آغاز ش��د ، بيش از 53 ميليون 
اصله د رخت مركبات د ر آس��يا، 10 ميليون د ر آفريقا، 
 )Reunion( 65 د رصد  د رختان مركبات جزاير رييونيون
د ر اقيانوس هند ، هزاران اصله د رخت د ر ش��به جزيره 
عربس��تان و س��االنه بيش از 10 د رصد  د رختان نارنگي 
د ر شمال تايلند  و از سال 2004 تاكنون بيش از 100 

هزار اصله د رخت را د ر برزيل نابود  كرد ه است.
موطن اوليه اين بيماري د قيقا مشخص نيست ولي اسناد  
موجود ، سابقه سرچشمه بيماري را اواخر سال هاي 1800 
ميالد ي از استان Guangdong  د ر جنوب چين يا مناطق 
مركزي هند  نش��ان می د هد . با وجود  اينكه بيش از 2 
قرن از شناسايي بيماري اژد هاي زرد  مركبات می گذرد  

ولي تا امروز محققان نتوانس��ته اند  باكتري عامل آن را 
د ر محيط آزمايشگاه كشت بد هند . روش هاي تشخيص 
بيماري نيز بس��يار محد ود  اس��ت و هيچ راه د رماني ای 
براي آن وجود  ند ارد . فقط 3 گونه آسيايي، آفريقايي و 
آمريكايي باكتري عامل بيماري شناسايي شد ه است. 

با وجود  اينكه پاتوژن عامل بيماري اژد هاي زرد  مركبات 
)Candidatus Liberibacte( د ر فهرس��ت پاتوژن ه��اي 
بس��يار خطرناك د ولت آمريكا قرار گرفته بود  د ر س��ال 
2005 آلود گي باغات مركبات ايالت فلوريد ا به وسيله 
بيماري اژد هاي زرد  گزارش شد . ميليون ها د الر هزينه 
اقد امات قرنطينه اي بسيار شد يد  نتوانست از انتشار اين 
بيماري به ايالت  هاي همجوار و خصوصا ايالت كاليفرنيا 
ممانعت كند . بعد  از آلود ه ش��د ن باغات مركبات چند  

ايالت آمريكا، تنها گزينه وزارت كش��اورزي اين كش��ور 
قطع د رختان آلود ه، سمپاش��ي باغات و نهالس��تان هاي 
تهيه نهال مركبات با س��موم حش��ره كش د ر تمام طول 
مد ت سال براي از بين برد ن حشره ناقل عامل بيماري 
پسيل مركبات، جايگزين كرد ن نهال هاي جد يد  به جاي 
د رختان قطع ش��د ه د ر باغات مركبات و افزايش بود جه 
د فاع بيولوژيكي وزارت كشاورزي از 200 ميليون د الر 
ب��ه 500 ميلي��ون د الر ب��رای مبارزه، كنترل و تحقيقات 
براي به حد اقل رس��اند ن خس��ارات ميليارد ي ناش��ي از 
اين بيماري به صنعت مركبات اين كشور است. تصويب 
مقررات و جرايم ش��د يد  براي نهالس��تان ها جهت توليد  
نهال هاي عاري از بيماري، جرايم مالي س��نگين براي 
اف��راد ی ك��ه نه��ال ي��ا ميوه آلود ه مركبات را از ايالت هاي 

   محمد رضا اصغري/ د كتراي بيماري هاي گياهي، كارشناس خبره مسائل بين المللي بهد اشت گياهي سازمان حفظ نباتات  

بيماري هوالنگ بينگ )Huanglongbing( به زبان چيني بيماري اژد هاي زرد  به خاطر رنگ برگ هاي د رختان آلود ه كه توسط پاتوژن باكتريايي به نام 
Candidatus Liberibacter ازطريق حشره ناقل پسيل مركبات )citrus psyllids( هنگام مکيد ن شيره گياه از يك د رخت به د رخت د يگر پراكند ه مى شود  
و باعث توليد  ميوه هاي كوچك نامتقارن س�بز رنگ، ش�اخه هاي باريك، لکه هاي زرد  ابلقي د ر برگ ها و نهايتا مرگ د رخت مى ش�ود  را خطرناک ترين 
بيماري مركبات د ر جهان مى نامند . د ر مناطقي كه بيماري بومي شد ه د رختان آلود ه بعد  از 5 تا 8 سال كاما از بين مى روند  و طي اين مد ت نيز ميوه 

قابل استفاد ه اي توليد  نمي كنند . اين بيماري د ر كشور هاي آفريقاي جنوبي و برزيل بيماري ميوه سبز مركبات )Citrus Greening ( ناميد ه مى شود .

ویژگیبیماریمیوهسبزمرکبات

اژد هاي زرد  مرکبات

زی
ور

شا
ک

محصوالتی با برچسب »زيستی« به روش طبيعی يا زيستی 
توليد  می شوند  و روند  توليد  آنها كامال مشخص است. بيشتر 
افراد  گمان می كنند  »كش��اورزی زيس��تی« به اين معنی 
است كه د ر اين روش توليد ، از محصوالت شيميايی )كود  
و آفت كش ها( استفاد ه نشد ه اما اين تعريف چند ان د رست 
نيست. كشاورزی ارگانيك يا زيستی نوعی سيستم مد يريتی 
توليد ی است كه د ر آن سالمت اكوسيستم كشاورزی يعنی 
تنوع زيستی، چرخه های زيستی و فعاليت زيستيی خاك 
ارزشمند  تلقی می شود . د ر اين روش، اولويت بر استفاد ه 
از ش��يوه های مد يريتی اس��ت كه د ر آن كميت و كيفيت 
محصوالت از توليد  تا فراوری  و انتقال به مصرف كنند ه، 
س��المت خاك، گياه، حيوان، انس��ان، ميكروارگانيسم ها، 
زمي��ن، اص��ول اكولوژي��ك محيط زيس��ت، عد الت، روابط 
اجتماعی و اصول پايد اری زيستی مورد  توجه قرار گرفته 
است. د ر گذشته تعاريف متفاوتی از كشاورزی ارگانيك، 

زيستی يا زيستی وجود  د اشت اما امروزه به د ليل نيازهای 
بازار و طرفد اری بيشتر ملت ها و بسياری از سازمان های 
خصوصی از كشاورزی ارگانيك، يكنواختی بيشتر شد ه است. 

معيارهاى اساسى توليد ، ذخيره سازى و حمل و نقل 
ميوه و سبزى هاى آلى

يكی از عناصر ضروری تش��خيص كش��اورزی ارگانيك از 
د يگر اشكال كشاورزی پايد ار، وجود  استاند ارد های توليد  
و روش های صد ور گواهينامه است. تا چند ی پيش برای 
توليد  و فراوری ميوه ها و سبزی های آلی هيچ استاند ارد  
جهانی ای وجود  ند اشت و شركت های خصوصی هر يك 
برای خود  استاند ارد هايی را د ر نظر می گرفتند  و به اعضای 
خود  كه از اين استاند ارد ها تبعيت می كرد ند  اجازه استفاد ه 
از برچسب زيستی می د اد ند . فد راسيون بين المللی جنبش 
كشاورزی ارگانيك يا IFOAM، يك سازمان غيرد ولتی 

است كه كشاورزی ارگانيك بين المللی را ترويج می د هد . اين 
سازمان د ستورالعمل گسترد ه ای برای توليد  و فراوری مواد  
غذايی آلی تعيين كرد  و به تصويب رساند . اين د ستورالعمل ها 
به عنوان حد اقل استاند ارد ها د ر نظر گرفته شد ه و برحسب 
شرايط منطقه ای يا محلی جزئياتی به آن اضافه يا كسر 
می شود . از اوايل سال های د هه 1990، كشورهای اتحاد يه 
اروپا برای خود  استاند ارد های آلی مشخص كرد ند  كه د ر 
قانون به تصويب رس��يد . پس از آن كاناد ا، آمريكا و ژاپن 
استاند ارد ها و مقرراتی د ر اين زمينه به تصويب رساند ند . 
د ر س��ال 1999 كميته برچس��ب مواد  غذايی وابس��ته به 
كميسيون فائو و سازمان بهد اشت جهانی اصول راهنما 
برای توليد ، پرد ازش و بازاريابی غذاهای توليد شد ه به روش 

ارگانيك را به تصويب رساند .
تمام استاند ارد های آلی د ر سراسر جهان تقريبا مشابه هم 
هس��تند  چون از د س��تورالعمل IFOAM برای توليد ات 

معنی و مفهوم کشاورزی ارگانیک)زیستی( از منظر فائو
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آلود ه خارج كنند . از د يگر اقد امات قرنطينه اي جلوگيري 
از اشاعه بيشتر اين بيماري د ر آمريكاست.

د ر سال 1388 اولين گزارش رسمي و تاييد شد ه بيماري 
اژد هاي زرد  د ر باغات و پس��يل مركبات د ر اس��تان هاي 
سيستان و بلوچستان و هرمزگان اعالم شد . با وجود  اينكه 
6 سال از اولين گزارش آلود گي باغات مركبات 2 استان 
مركبات خيز جنوب كشور به اين بيماري العالج می گذرد  
نه تنها هيچ اقد امي د ر جهت مونيتورينگ، رد يابي، د امنه 
پراكند گي، جلوگيري از پراكند گي بيماري از استان هاي 
آلود ه به مناطق غيرآلود ه، مبارزه شيميايي با حشره ناقل 
عامل بيماري و مش��خص كرد ن مناطق جد يد  آلود گي 
از طرف س��ازمان حفظ نباتات وزارت جهاد  كش��اورزي، 
نهاد  مس��ئول حفاظت از منابع گياهي كش��ور د ر مقابل 
خسارات آفات گياهي انجام نگرفته، بلكه به فراموشي 
س��پرد ن كامل آلود گي باغات مركبات جنوب كش��ور به 
خطرناك ترين بيماري مركبات د ر جهان از طرف نهاد  
مس��ئول مبارزه و كنترل آن، می تواند  س��وال مبهمي 
براي هر ذينفعي از توليد كنند گان تا مسئوالن زيست 
امنيتي كشور مطرح كند  كه اگر گزارش علمي تحقيقي، 
فقيهي و همكاران از د انشكد ه كشاورزي د انشگاه شيراز 
ك��ه ب��ا روش ملوكول��ي باكت��ري عامل بيماري را هم د ر 
نمونه هاي DNA برگ مركبات و هم د ر حشره ناقل عامل 
 بيماري )پسيل مركبات( شناسايي كرد ه و د ر مجله معتبر
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2009,  چاپ كرد ه اند ، از نظر مس��ئوالن و د س��تگاه 
تحقيقاتي كشور موثق نيست! چرا د اليل تاييد  نشد ن 
آن را تاكنون منتش��ر نكرد ه اند ؟ و اگر صحت گزارش 
مذكور مورد  تاييد  اس��ت- كه صد د رصد  هس��ت- چرا 
مسئوالن با علم وجود  اين بيماري خطرناك د ر باغات 
مركبات جنوب كشور هيچ گونه اقد امي برای كنترل و 
اشاعه ند اد ن آن انجام نمي د هند  و نظاره گر انتشار آن 

به د يگر مناطق مركبات خيز كشور هستند ؟

شاورزی
ک

ارگانيك گرفته شد ه اند  و به طور كل د ر تمام قوانين مربوطه، 
به كارگيری روش هايی كه به حفظ يا بهبود  حاصلخيزی 
خاك كمك كند ، الزامی است. از سوی د يگر، تمام ورود ی ها 
بايد  طبيعی باشد  و استفاد ه از مواد  شيميايی ممنوع است! 
البته د ر اين زمينه هم استثنائاتی وجود  د ارد . مثال استفاد ه 
از مواد  طبيعی كه برای س��المت انس��ان يا محيط زيس��ت 
مضر است، ممنوع است. برعكس استفاد ه از برخی مواد  

شيميايی بی ضرر مجوز د ارد . 

 صد ور گواهينامه: گام ضرورى براى صاد رات ميوه ها 
و سبزى هاى آلى

توليد كنن��د گان و صاد ركنند گان��ی ك��ه ب��ه د نبال فروش 
محصوالت زيس��تی خود  د ر كش��ورهای توس��عه يافته 
هس��تند  بايد  به اس��تاند ارد های آلی و مقررات مربوطه 
د ر آن كش��ورها پايبند  باش��ند . د ر اياالت متحد ه، ژاپن و 

كش��ورهای اتحاد يه اروپا كه بزرگ ترين بازار محصوالت 
ارگانيك هستند ، استاند ارد های مربوط به توليد  محصوالت 
ارگانيك با استاند ارد های مربوط به وارد ات مشابه است. 
توليد كنند ه يا صاد ركنند ه ای كه می خواهد  ميوه و سبزيجات 
ارگانيك صاد ر كند  بايد  گواهينامه زيستی د اشته باشد . 
اين گواهينامه نشان می د هد  كه توليد كنند ه تا چه حد  
به فرايند  توليد  با استاند ارد های خاص پايبند  بود ه است. 
گرفتن اين گواهينامه كار ساد ه ای نيست و هزينه نسبتا 
بااليی د ارد . د ر ضمن هر كشور برچسب مخصوص به خود  

را د ارد  كه بايد  به اين نكته نيز توجه د اشت.

كش�اورزى زيس�تى، مرزه�اى جد ي�د  ب�ه س�وى 
كاپيتاليسم؟

موفقيت محصوالت و شيوه های كشاورزی ارگانيك د ر بازار 
سرمايه گذاری يك نتيجه مثبت است يا منطق تصميمات 

گرفته شد ه از كاپيتاليسم؟ از نظر بسياری از افراد  كشاورزی 
زيستی، نقطه ای مقابل كشاورزی صنعتی است اما واقعيت 
اين نيست. كشاورزی زيستی نيز با وجود  محد ود يت های 
اقتصاد ی تبد يل به يك انتخاب شد ه و بايد  سود د ه باشد . 
يك مرغد ار زيستی خود  جوجه ها را از تخم بيرون نمی آورد  
بلكه جوجه را از پرورش د هند گان معمولی خريد اری می كند  
چون اين كار از لحاظ اقتصاد ی به  صرفه نيست. د ر رابطه با 
كشاورزی هم همين طور است. قيمت محصوالت كشاورزی 
زيستی باالست و معموال برای محاسبه قيمت آن الزم است 
هزينه مربوط به توليد  محاس��به ش��ود  اما توليد كنند گان 
محصوالت زيستی اين كار را انجام نمی د هند  و معموال آنها 
را 30 د رصد  گران تر از محصوالت غيرزيستی می فروشند . 
شايد  از نظر بسياری افراد  اين قيمت گران به نظر برسد  
ام��ا حقيق��ت اين اس��ت كه ف��راوری اين محصوالت واقعا 

گران تمام می شود .

 عالئم بیماري اژد هاي زرد  د ر برگ 
مرکبات

حشره ناقل عامل بیماري )پسیل مرکبات( هنگام 
مکید ن شیره گیاه

میوه کوچک نامتقارن سبز رنگ د رخت آلود ه

 قطع د رختان مرکبات آلود ه به بیماري اژد هاي زرد 
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    د كتر محمد حسين فاح/د امپزشك،اپيد ميولوژيست 

يکى از اجزاى اصلى براى هر سيس�تم پايش�ى جمع آورى د اد ه هاس�ت كه مى تواند  به صورت غيرفعال يا فعال انجام ش�ود . د ر روش فعال، د اد ه هاى 
يك تهد يد  يا بيمارى يا گروهى از بيمارى ها به طور منظم يا س�اختاريافته و با برنامه ريزى از قبل جمع آورى مى ش�ود . اين روش د ر مورد  تهد يد ات 
و بيمارى هاى شناخته شد ه كه از د يد گاه بهد اشت عمومى، اقتصاد ى و تجارت جهانى تاثير زياد ى د ارند ، انجام مى شود  و با توجه به ميزان اهميت، 
مناب�ع و امکان�ات موج�ود ، مح�د ود ه اج�را و اقد ام�ات متناس�ب تعري�ف مى ش�ود . د ر روش غيرفع�ال يا منفعل، د اد ه ه�اى مربوط به تهد يد ات و رخد اد  
بيمارى ها را متخصصان مراقبت هاى بهد اشتى، پرورش د هند گان، تکنيسين ها و... به سيستم د امپزشکى اعام مى  كنند . د ر د امپزشکى، جمع آورى 
منفعل د اد ه ها تحت تاثير ميزان د انش و آگاهى د امپزشکان و توليد كنند گان يا صاحبان د ام ها به اهميت گزارش بيمارى ها و به خصوص موارد  خاص 
به سيستم د امپزشکى است. اگر اين روش جمع آورى د اد ه ها به موقع انجام شود  تاثير و نقش بسزايى د ر جلوگيرى از گسترش بيمارى د ارد . عوامل 

متعد د ى د ر طراحى و اجراى برنامه هاى رصد  و پايش تهد يد ات و بيمارى ها د ر كشور نقش د ارند  كه د ر زير به طور مختصر شرح د اد ه مى شود :

اس�تراتژى كنترل:  اين بخش، هد ف اقد امات انجام 
گرفته عليه بيماری )برای مثال تالش ها، اند ازه گيری ها( را 
توصيف می كند  و آنها به صورت زير طبقه بند ی می شوند :

پيشگيرى: به اقد اماتی گفته می شود  كه برای مانع شد ن 
از ايجاد  بيماری د ر يك جمعيت غيربيمار طراحی می شوند .

كنترل: اقد امات مستقيمی كه انجام می گيرد  تا بيماری 
موج��ود  ب��ه ح��د ی كاه��ش يابد  ك��ه از نظر بيولوژيكی و 
اقتصاد ی توجيه پذير باشد  و به عبارت د يگر، پيامد  كوچكی 

د اشته باشد . 
ريشه كنى: به اقد اماتی گفته می شود  كه موجب حذف 
عامل مورد  نظر از جمعيت تعريف شد ه می شود . گونه های 
حيوانات، مكان و منطقه آنها، تعريف جمعيت ها هستند . 

)گله، منطقه، كشور(
راه��كار د يگ��ر، انج��ام ن��د اد ن هيچ اقد امی اس��ت، اما اين 
راهكار زمانی كاربرد ی است كه از نظر بيولوژی، سياسی، 
اقتصاد ی، فرهنگی و د اليل اجتماعی، تصميم گرفته شود  

كه اقد امی عليه يك بيماری خاص انجام نگيرد .

1. طبيعت بيمارى يا تهد يد 
يكی از مهم ترين مولفه های تاثيرگذار د ر طراحی برنامه های 

پايش بيماری، خصوصيات بيماری د ر جمعيت، راه های 
ورود  و گسترش بيماری و نحوه پيشگيری و كنترل از آن 
است. بر همين اساس، بيماری ها د سته بند ی و براساس 
ميزان اهميت، اولويت پايش بيماری ها تعيين و برنامه ها 

تهيه و اجرا می شود .

2. روش هاى تشخيصى
برنامه پايش نيازمند  آزمون های تشخيصی د قيق و كامل 
اس��ت و تس��ت های تش��خيصی سريع، كم هزينه و د قيق 
ترجيح د اد ه می ش��وند . نكته قابل توجه د ر اين خصوص 
اينكه عالوه بر وجود  روش های تشخيصی د قيق، وجود  
امكانات تشخيصی و پرسنل آموزش د يد ه د ر اين زمينه 

ضروری است. 

3. ماحظات اقتصاد ى
مالحظات اقتصاد ی د ر طراحی برنامه های پايش تاثيرگذار 
است. همه گروه های ذی نفع )د ولت ها، آزمايشگاه ها، صنايع 

د ام��ی، د ام��د اران و...( هزينه ه��ا و مزاي��ای خ��ود  را چه با 
تجزيه و تحليل اقتصاد ی مرسوم چه با د رك و تجربه آن 
د ر نظر خواهند  گرفت. اين مالحظات اقتصاد ی ش��امل 
اثربخشی هزينه د ر پايش، اثربخشی هزينه د ر مد اخالت، 
فوايد  و هزينه های كوتاه مد ت و بلند مد ت و آگاهی از اين 
است كه چه كسی متحمل هزينه شد ه و چه كسی منافع 

را به د ست می آورد .
با اينكه ممكن اس��ت تجزيه و تحليل اقتصاد ی قبل از 
تصميم گيری برای يك برنامه كنترلی و ريشه كنی انجام 
نشد ه باشد ، اما توجه به موضوعات فوق الذكر ضروری به نظر 

الزاماترصدوپایشتهدیداتزیستیدامیدرایران

6 رکن برای جمع آوری د اد ه ها 
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می رس��د . اگر هزينه صرف ش��د ه برای پايش و مد اخالت 
به اند ازه اثر تجربی و زيستی موثر نباشد ، برنامه كنترل 
و ريش��ه كنی بيماری كمترين ش��انس موفقيت را د ارد . 
بنابراين اجزای حساب شد ه و بررسی شد ه د ر يك برنامه 
كنترل و ريشه كنی می تواند  باعث تفاوت بين پيروزی و 

شكست د ر برنامه شود .

4. موضوعات سياسى
سياست ممكن است تصميم گيری  د ر رابطه با اجراسازی 
يا زمان يك برنامه كنترل/ريشه كنی بيماری را متاثر كند  
اما به ند رت بر تصميمات جزئی مرتبط با كل سيستم 

پايش تاثير می گذارد .
د ر صورتی كه بيماری به عنوان يك خطر برای سالمت 
انسان يا ايمنی مواد  غذايی د ر نظر گرفته شود ، مد اخله 
و د رگيری سياست مد اران و رسانه ها می تواند  بيشتر شود . 
هر چند  تصميمات منحصرا تحت تاثير كنترل بيماری های 
مشترك كه می توانند  برانگيزند ه توجه باشند ، نيست. اصل 
پيشگيری هنگامی توسط سياست مد اران به كار می رود  
كه آنها با يك خطر غيرقابل قبول، عد م قطعيت علمی و 
نگرانی های عموم مرد م مواجه می شوند . د ر فرآيند  كنترل 
بيماری، اصل پيشگيری می تواند  به عناوين زير معنی شود :
بيماری يك خطر جد ی برای سالمت انسان محسوب شود .

به د ليل اينكه پيامد های بيماری جد ی است، آثار اقتصاد ی 
زياد ی د اشته باشد .

قطعيت علمی وجود  ند اشته يا اطالعات محد ود  باشد .
هنگامی كه اصل پيشگيری به كار برد ه می شود ، ممكن است 
د ر تصميم  گرفته شد ه د رباره عملكرد  )انجام ند اد ن كاری، 
اجرای يك برنامه كنترلی يا اجرای يك برنامه ريشه كنی( 
تاثير بگذارد . اگر عملكرد ، الزم تلقی و يك برنامه 
كنترلی اجرا ش��ود ، بعيد  اس��ت برنامه ای كه 
ابتد ا طراحی شد ه، موثرترين و كارآمد ترين 
برنامه باشد . د ر پيشبرد  مستقيم يك 
برنامه به برنامه ريشه كنی، اگر شيوع 
باال باشد ، بيماری به سرعت گسترش 
می يابد  و اگر د انش نامناسب د رباره 

اثربخشی مقاد ير مد اخله وجود  د اشته باشد ، ممكن است 
بسيار پرهزينه د رآيد . 

5. عوامل فرهنگى و اجتماعى
عوامل فرهنگی و اجتماعی ممكن است روی تصميمات 
مرتبط با سيستم های پايش و مراقبت و د ر نتيجه برنامه های 

كنترلی يا ريشه كنی تاثير د اشته باشند .
د رخواست مصرف كنند ه برای مستند سازی ايمنی غذايی 
و كيفيت ممكن اس��ت بر وس��عت و اند ازه مراقبت تاثير 
بگذارد . برای مثال ممكن اس��ت د ر برخی كش��ورها مرغ 
عاری از سالمونال، بازار فروش د اشته باشد  يا استفاد ه از 
مواد  شيميايی مثل آنتی بيوتيك ها. ممكن است اين مساله 
از نظ��ر مصرف كنن��د ه به د لي��ل نگرانی د ر مورد  باقيماند ه 

د ارويی د ر غذا قابل قبول نباشد . 

6. زيرساخت
شركت كنند گان اصلى: يك سيستم پايش و مراقبت ملی 
يا منطقه ای 3 شركت كنند ه اصلی د ارد ؛ مقامات د امپزشكی، 
آزمايشگاه ها و صنايع د امی )شامل توليد كنند گان(. طراحی 
يك سيستم پايش و مراقبت به نقش ها و زيربنای اين 3 
شركت كنند ه بستگی د ارد . مقامات د امپزشكی )محلی، 
ملی و منطقه ای( و آزمايش��گاه ها )د ولتی و خصوصی( 
نقش های منحصربه فرد ی د ارند  كه تنها خود شان می توانند  

انجام د هند . 
سيس��تم های پايش و مراقبت مس��تقيما توليد  و ش��رايط 
بازار صنعت د ام )تشكيالت د امد اران، كشتارگاه ها، قطع 
گياهان، گاود اری های شيری و توليد كنند گان اوليه و...( 
را تحت تاثير قرار می د هند . بنابراين صنعت عالقه شد يد  
و نقش كليد ی برای اجرا د ارد  و از اين رو روی طراحی 

سيستم های پايش و مراقبت ملی اثرگذار است.

اركان زيرساخت: د ر يك سيستم پايش، اركان زيرساخت 
شامل حوزه قضايی )اختيار قانونی(، مشوق های اقتصاد ی، 
همكاری/رقابت، مهارت ]منابع انسانی[ و جمعيت است 
كه تاثير بالقوه ای بر سيستم پايش و مراقبت و برنامه های 

كنترل و ريشه كنی بيماری د ارد . 
تعريف واضح قوانين نقش بسزايی د ر حل مسائل د ارد . 
اگر مباحث قانونی ش��فاف تعريف نش��د ه  باش��ند ، ممكن 
است اجرای قانون و به طور متناوب اجرای برنامه كنترل 
و ريشه كنی بيماری با تاخير مواجه شود  كه اين مساله 
ممكن است هنگامی كه غرامت ، جريمه و مجازات تنها 
وس��يله ب��رای ح��ذف تع��د اد  محد ود  م��وارد  آخر بيماری 
اس��ت، زيان آورترين عامل د ر فاز آخر برنامه ريش��ه كنی 

يك بيماری باشد . 
مشوق های اقتصاد ی )يعنی روش هايی برای افزايش انگيزه( 
ممكن است زمانی كه طول می كشد  تا بيماری گزارش 
 شود  را تحت تاثير قرار د هند  و انگيزه ای برای موافقت با 
برنامه باشند . موفقيت نهايی برنامه ريشه كنی يك بيماری 
ممكن است به انگيزه های پولی بستگی د اشته باشد  و اين 
انگيزه تنها وس��يله برای تضمين بهره  برد اری از پوش��ش 
صد د رصد ی جمعيت و تطابق و اجرای صد د رصد ی شود .

همكاری و رقابت، عوامل كليد ی د ر تعيين عملی بود ن 
يك برنامه ملی هستند  چراكه اين پتانسيل را د ارند  كه د ر 
هر بخشی از طراحی نفوذ كنند . همكاری و رقابت ممكن 
است طراحی برنامه كنترل و ريشه كنی يك بيماری را 
همانند  مطابقت و پوشش برنامه تحت تاثير قرار د هند . 

ساير عوامل موثر د ر اين زيرساخت ها، تعد اد  آزمايشگاه های 
خصوص��ی و د ولت��ی و مناب��ع آنها، تعد اد  حيوانات، مزارع، 
كش��تارگاه ها، گاود اری ها، بازار كش��تار و موقعيت مكانی 

آنهاست.

اطاع�ات: د ر ش��رايط اي��د ه آل، تمام��ی حقايق د ر مورد  
بيماری، جمعيت مورد  عالقه، اقتصاد ، د يگر مسائل مربوط 
به مرد م و زيرساخت برای تصميم گيرند گان شناخته شد ه 
است و د ر نتيجه آنها می توانند  د ر طول فرآيند  كنترل 
بيماری، تصميمات بهينه بگيرند . با اين حال، معموال تنها 
هنگامی به د انش كامل نزد يك می شويم كه پايان برنامه 
ريشه كنی است يا زمان بين تشخيص بيماری تا اجرای 
برنامه كنترل به اند ازه ای طوالنی اس��ت كه زمان كافی 

برای به د ست آورد ن اين د انش وجود  د ارد . 
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قانون سازمان د امپزشکى
مش��تمل بر 21 ماد ه و يك تبصره مصوب س��ال 1350 
د ر مجلس شورای ملی است.  اين د ر حالی است كه از 
1800 پاتوژن انس��انی، بيش از 850 مورد آن از د ام به 
انس��ان منتقل می ش��ود. بيش از 75 د رصد بيماری های 

نوظهور ميان انسان و د ام مشترك هستند. 
بيش از د وسوم پاتوژن های شناخته شد ه انسان، ميان انسان 
و د ام مشترك هستند.  در سال 1393 در حوزه د امپزشكی 
سطح كشور 67 نوع عارضه و بيماری گزارش شد ه است. 
يك راس د ام آلود ه می تواند حد اقل 100 نفر را بيمار كند.

افزايش جمعيت كش��ور، حجم مصرف، وارد ات و تنوع 
نوع محصوالت نسبت به سال 50 صورت مساله را كامال 

تغيير د اد ه است.

قانون حفظ نباتات مصوب 1346
• ماد ه 4: مبارزه با آفات و بيماری های عمومی نباتات و 
آفات و بيماری های قرنطينه ای د اخلی به تشخيص شورای 
حفظ نباتات و تصويب وزارت كشاورزی به هزينه د ولت 

و به طور رايگان 
قانون ثبت س�موم د ر س�ال 1347 تصويب ش�د ه 
است. )سموم شامل: حشره كش، كنه كش، قارچ كش، 

علف كش و...(

مق��د ار علف ك��ش مصرف��ی از 5 ليت��ر د ر هكتار از د هه 40 
به يك ليتر د ر هكتار تا س��ال 1393 كاهش پيد ا كرده 
و د ر همي��ن زم��ان مي��زان LD50 از 2400 ب��ه 3500 
افزايش يافته است. به عبارت د يگر، اگرچه ميزان مصرف 
علف ك��ش ب��ه ازای ه��ر هكت��ار يك پنجم كاهش يافته اما 
ميزان LD50  بيش از 1000 واحد افزايش يافته است. 
روند ثبت علف كش ها د ر كش��ور باالس��ت. از س��ال 87 تا 
93 بيش از 25 مورد د ر كش��ور به طور متوس��ط س��االنه 

2500 تن آفت كش مصرف می شود.
فقط براى مقايسه با آمريکا كه كشور متخاصم د ر 
اين زمينه براى كشور محسوب مى شود بد نيست 

بد انيم كه:
• هزينه توس��عه يك علف كش حد ود 30 تا 50 ميليون 

د الر است.
• مسئول اصلی قوانين مربوط به توسعه علف كش اد اره 

حفظ محيط زيست است.
• د ر سطح د ولت مركزی قوانين حشره كش، قارچ كش و 
جوند ه كش و بخشی از قوانين غذايی، د ارويی و لوازم آرايشی 
و شرايط الزم برای ثبت سموم نباتی مشخص می شود.

• افراد ی كه آفت كش ها را به كار می برند بايد مد رك يا 
گواهی مربوطه د اشته باشند.

• استاند ارد ها و قوانين هر ايالت متفاوت است. 

امروزه تعميم مفهوم امنيت و ارتباط آن با منابع طبيعی 
و زيس��ت محيطی م��ورد پذي��رش جوام��ع بين المللی و 

زيرمجموعه سياسی و نظامی آنهاست.
چند آمار مهم در حوزه آب

• اس��تاند ارد س��رانه آب د ر جهان 1670 متر مكعب، د ر 
ايران د ر سال 2025 به حد ود 960 متر مكعب

• د ر حال حاضر حد ود 29 ميليارد متر مكعب از پساب های 
كشاورزی و فاضالب های شهری و صنعتی كنترل نشد ه 
خطر بالقوه كاهش كيفيت آب است. پيش بينی می شود اين 
ميزان تا سال 1400 به حد ود 40 ميليارد متر مكعب برسد.

• د رصد وابستگی ايران به منابع آب ورود ی از بعضی از 
كشورها 8 د رصد است.

 د كتر كوروش خالد ى، عضو هيات علمی د انشگاه 

هشتم دى ماه 1285 اولين قانون اساسى ايران به امضاى مظفرالدين شاه رسيد و در اين يکصد و اندى سال قوانين متعددى براى اداره كشور در مجلس به 
تصويب رسيده كه شايد مجموع آنها به صدها جلد كتاب برسد. قانون به معناى اعم هر قاعده يا دستور كلى است كه از طرف قوه حاكم كشور وضع مى شود 
و اطاعت از آن اجبارى است. اگرچه در ايران قانون به معناى اخص را قوه مقننه وضع مى كند اما مصوبات بعضى از نهادها و سازمان ها مانند شوراى عالى 
انقاب فرهنگى و... در حکم قانون و الزم  االجرا براى دستگاه هاى مربوطه است. انتظار مى رود كه قانون به عنوان مجموعه بايدها و نبايدها با تکيه بر قدرت 
اجتماعى نظام حکومتى و ظرفيت هاى بين المللى حداكثر امنيت و آرامش را در جامعه فراهم كند. نياز به قانون بسيار ضرورى است، اما امروزه پيچيدگى 
زندگى بشر در سايه رشد علوم و تکنولوژى و از سوى ديگر، محدوديت هاى منابع و... براى اداره جامعه، به روز بودن و ارتقاى كمى و كيفى قوانين براى 
پوشش كامل موضوعات، در بازه زمانى و كارآمدى آن بسيار مهم و تضمين كننده اقتدار و مصونيت است. جامع بودن، دقيق و عميق بودن، اجرايى بودن، 
قابليت ارزيابى و نظارت بر حسن انجام آن به همراه ضمانت اجرايى قوانين از مهم ترين ويژگى هاى قانون كارآمد است. قانون بايد فصل الخطاب همگان در 
اداره جامعه باشد و رعايت آن يك اصل است. اگر نظام حکومتى بخواهد امنيت داشته باشد، استقرار امنيت در گرو شجاعت و قاطعيت در اجراى قانون 
است. امنيت زيستى و ايجاد مصونيت در حوزه هاى مختلف زيستى نيز مانند موضوعات مختلف ديگر نياز به حمايت و پشتيبانى قانونى دارد و با توجه به 
تنوع موضوعات و همچنين نقش موثر و شتابان پيشرفت علوم در زمينه هاى مختلف آن، به روز بودن و بهره گيرى از دانش موضوعى و تخصصى در تدوين 
قوانين و ارتقاى قوانين موجود بسيار الزم و ضرورى به نظر مى رسد. از زمانى كه رويکرد پدافند زيستى به معنى شناسايى، رصد و پايش و مديريت نقش و 
برنامه هاى هدفمند و هوشمندانه دشمن در خلق و مديريت تهديدات متنوع زيستى در دستور كار سياست هاى كان نظام قرار گرفته، توجه به قوانين در 
2 سطح ملى و بين المللى از حساسيت بيشترى برخوردار شده است. واكاوى اجمالى بعضى از قوانين اساسى و مهم براى ارزيابى كارايى آنها در دستيابى 
به سياست ها، اهداف و راهبردهاى پدافند زيستى، بيانگر  ضعف جدى در پاسخگويى به نيازهاى مورد انتظار از منظر پدافند غيرعامل است. در اين بخش 
بعضى از سرفصل ها يا ماده واحده قوانين بسيار مهم در امنيت زيستى طرح موضوع شده و ارزيابى آن به خوانندگان و كارشناسان حوزه هاى تخصصى 
زيستى واگذار شده است. غرض از طرح اين موضوع تنها آشنايى اوليه است و بدون شك پرداختن به هر يك از موضوعات با ابعاد مختلف آن در شمارگان 

بعدى نشريه قابل طرح خواهد بود. بديهى است استفاده از نظرات متخصصان زيستى و كارشناسان حقوقى مى تواند به غناى اين مساله كمك كند.

واکاویقوانیندرحوزهپدافندزیستی

ناکارآمدی قوانین کشور در رسیدن به امنیت زیستی
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قوانین

• خروج آب های س��طحی از كش��ور س��اليانه حد ود 10 
ميليارد متر مكعب است. 

• د ر مجلس د ر س��ال 1393 طرح بهينه س��ازی مصرف 
آب شرب مطرح می شود. قابليت و ضمانت اجرای طرح 

مبهم است.

سامت آب و منابع آبى در قانون مجازات اسامى
ماد ه 688- هر اقد امي كه تهد يد عليه بهد اشت عمومي 
شناخته شود از قبيل آلود ه كرد ن آب آشاميد ني يا توزيع 
آب آشاميد ني آلود ه، د فع غيربهد اشتي فضوالت انساني و 
د امي و مواد زائد، ريختن مواد مسموم كنند ه د ر رود خانه ها، 
زباله د ر خيابان ها و كشتار غيرمجاز د ام، استفاد ه غيرمجاز 
فاضالب خام يا پس  آب تصفيه خانه هاي فاضالب براي 
مصارف كشاورزي ممنوع است و مرتكبين چنانچه طبق 
قوانين خاص مشمول مجازات شد يد تري نباشند به حبس 

تا يك سال محكوم خواهند شد.
 ماد ه  13 قانون  مواد خورد ني ، آشاميد ني ، آرايشي  و 
بهد اشتي  مصوب  سال  1346 به  شرح  زير د ر سال 
1379 اصاح  مى شود:  تخلف  از مقررات  بهد اشتي  نظير 
عد م  رعايت  بهد اشت  فرد ي ، وضع  ساختماني ، وسايل كار 
ممنوع  است  و مستوجب  مجازات  است. مقررات  بهد اشتي  
مربوط به  مراكز تهيه  و توليد، نگهد اري ، توزيع ، فروش  و 
حمل  و نقل  مواد خورد ني ، آشاميد ني ، آرايشي  و بهد اشتي  و 
اماكن  عمومي  د ر آيين  نامه  اجرايي  اين  ماد ه  تعيين  خواهد 
ش��د. تخلف  از مقررات  مذكور مس��توجب  مجازات هاي  
بازد ارند ه  از 25 هزار )25000( تا 500 هزار )500000( 
ريال  جريمه  نقد ي  به ازای هر مورد نقض مقررات  بهد اشتي  
خواهد بود. ميزان  مجازات هاي  ياد شد ه  براساس  نرخ  تورم  
)هر 3  سال  يك  بار( بنا به  اعالم  بانك  مركزي  جمهوري  

اسالمي  ايران  و تاييد هيات  وزيران  قابل  افزايش است. 

قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني 
مصوب سال 1367

ماد ه 36: شركت هاي پخش، فروشگاه ها، سوپرماركت ها، 
تعاوني ها و س��اير اماكن كه حق فروش يا توزيع كاالي 
خورد ني، آش��اميد ني، آرايش��ي و بهد اش��تي را د ارند مجاز 
به عرضه و فروش آن د س��ته از كاالهاي مش��مول قانون 
مواد خورد ني، آش��اميد ني، آرايش��ي و بهد اش��تي هستند 
كه د اراي پروانه س��اخت معتبر يا مجوز ورود از وزارت 
بهداشت، د رمان و آموزش باشند تخلف از اين امر جرم 
است و متخلف اگر شركت باشد بار اول به اخطار و ضبط 
كاال، بار د وم عالوه بر محكوميت بار اول، جريمه نقد ي تا 
يك ميليون ريال و بار سوم عالوه بر محكومت بار د وم، 
مد يرعامل شركت نيز به زند ان از 1 تا 6 ماه محكوم خواهد 

شد و اگر فروشگاه و سوپرماركت و ساير اماكن باشد بار 
اول ب��ه اخط��ار و ضب��ط كاال ب��ه نف��ع د ولت، بار د وم عالوه 
بر محكوميت بار اول، جريمه نقد ي تا يكصد هزار ريال 
و بار سوم عالوه بر مجازات مرتبه اول، جريمه نقدي تا 
500 هزار ريال و د ر صورت تكرار به تعطيلی محل از 1 

تا 6 ماه محكوم خواهد شد.
ماد ه 37: فروشگاه ها، سوپرماركت ها، تعاوني ها و ساير 
اماكن بايد از عرضه و تحويل كاالي غيربهد اشتي خود د اري 
 نماين��د، عرض��ه و تحوي��ل كاال ب��ا علم به غيربهد اش��تي 
بود ن آن تخلف محسوب شد ه و متخلف به مجازات هاي 

زير محكوم مي شود.
–  بار اول اخطار كتبي و ضبط كاال به نفع د ولت 

–  بار د وم عالوه بر مجازات هاي مرتبه اول، جريمه نقدي 
تا مبلغ يك ميليون ريال 

–  ب��ار س��وم ع��الوه ب��ر مجازات هاي مرتبه د وم، تعطيلی 
واحد از 1 تا 6 ماه

ماد ه 39: متصد يان و مسؤلين كارخانجات و كارگاه ها و 
مراكز تهيه و توزيع مواد خورد ني، آشاميد ني، آرايشي و 
بهد اشتي، اماكن عمومي، مراكز بهد اشتي د رماني، مراكز 
آموزش��ي و پرورش��ي، محل هاي نگهد اري و پرورش د ام 
و طيور و كش��تارگاه ها ملزم به رعايت ضوابط و مقررات 
بهد اشت محيطي د ر محل فعاليت خود هستند. متخلفان 
از مف��اد اي��ن م��اد ه ب��ه ازاي ه��ر مورد نقص بهد اش��تي به 

مجازات هاي زير محكوم مي شوند.
مرتبه اول – جريمه نقد ي از مبلغ 1 هزار تا 50 هزار ريال
مرتبه د وم – جريمه نقد ي از مبلغ 2 هزار تا 100 هزار ريال
مرتبه سوم – جريمه نقد ي از مبلغ 4 هزار تا 200 هزار ريال

مرتبه چهارم – عالوه بر مجازات هاي مرتبه سوم، زند ان 
از 1 تا 6 ماه

تبصره – د ر صورت عد م رفع نقائص بهد اشتي د ر پايان 
مهلت مقرر، با لغو پروانه كسب متصد ي يا مسؤالن محل 
تعطيل خواهد شد و اد امه كار منوط به اخذ پروانه جد يد 

و رفع نقص است.
م�اد ه 40: د ر كلي��ه مراح��ل مرب��وط به مواد اين قانون د ر 
صورتي كه تخلف د ر بخش غيرخصوصي صورت گرفته 
باشد حسب مورد مقام مجاز د ستورد هند ه يا مباشر يا هر 
د و متخلف محسوب و به مجازات هاي زير محكوم می شوند.

مرتب��ه اول- اخط��ار كتب��ي و جريم��ه نقد ي تا مبلغ يك 
ميليون ريال

مرتبه د وم – جريمه نقد ي تا مبلغ 5 ميليون ريال
مرتبه سوم – تعليق از خد مت به مد ت 3 تا 6 ماه

مرتبه چهارم – زند ان از 1 تا 6 ماه

قانون مديريت پسماندها مصوب سال 1383
پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز )غير از فاضالب( گفته 
مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت 

انسان است و از نظر توليد كنند ه زائد تلقي مي شود.
پس�ماند هاي پزش�کي )بيمارس�تاني(: ب��ه كلي��ه 
پس��مان هاي عفوني و زيان آور ناش��ي از بيمارس��تان ها، 
مراكز بهد اشتي، د رماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي 
و س��اير مراكز مش��ابه گفته مي ش��ود. س��اير پسمان هاي 

خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است. 
پسماند هاي ويژه: به كليه پسمان هايي گفته مي شود 
كه به د ليل باال بود ن حد اقل و يكي از خواص خطرناك 
از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، 
خورند گي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز د اشته باشد و آن 
د سته از پسماند هاي پزشكي و نيز بخشي از پسماند هاي 
عاد ي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مد يريت خاص د ارند 

جزء پسماند هاي ويژه محسوب مي شوند.
ماد ه 13- مخلوط كرد ن پس��ماندهاي پزش��كي با س��اير 
پس��ماند ها و تخلي��ه و پخ��ش آنه��ا د ر محي��ط يا فروش، 

استفاد ه و بازيافت اين نوع پسماند ها ممنوع است. 
م��اد ه 16- متخلف��ان از حك��م م��اد ه )13( به جزاي نقد ي 
از 2 ميلي��ون )2000000( ري��ال ت��ا يكص��د ميلي��ون 
)100000000( ريال و درصورت تكرار به 2 برابر حد اكثر 
مجازات و در صورت تكرار مجد د هر بار به 2 برابر مجازات 

بار قبل محكوم مي شوند. 
م��اد ه 20- خود روه��اي تخليه كنند ه پس��ماند  د ر اماكن 
غيرمجاز، عالوه بر مجازات هاي مذكور، به 1 تا 10 هفته 

توقيف محكوم خواهند شد.

قانون امور گمركى
اص��وال طب��ق م��ا د ه 47 قانون امور گمركی كاالهای وارد ه 

به كشور را می توان برای منظورهای زير استفاد ه كرد:
ورود قطع�ى: كاال ب��رای مص��رف ب��ه قلمرو گمركی وارد 

می شود و به آن حقوق ورود ی تعلق می گيرد.
ورود موقت: كاال برای منظور خاصی وارد كشور می شود 
و پس از مد تی كه منظور فوق تامين ش��د از كش��ور 

خارج می شود. 
كاالى مرجوعى: كااليی كه وارد كش��ور می ش��ود بنا 
به  د اليلی بايد از كش��ور خارج ش��ود، مانند كاالی مازاد 

همراه مسافر
ترانزيت خارجى: كاالی خارجی به منظور عبور از خاك 
ايران از يك نقطه مرزی وارد و از مرز د يگری خارج می شود. 
ترانزيت د اخلى: كاالی گمرك نشد ه از يك گمرك خانه 
به گمرك خانه د يگری د اخل كشور حمل و تحويل شود.

بطور قطع گمرك كشور آيين نامه و مقرراتی جهت كاالهای 
وارداتی به كشور دارد. گمرك ايران فعاليت هايی را جهت 
تدوين آموزش مقررات و دس��تورالعمل های خود جهت  
بازرگانان، كاالهای وارده به كشور ومسافران وبار همراه 
آنان به عمل آورده اس��ت.  عناوين ذكر ش��ده در باال در 
تعاريف مقرارت گمركی كشور مورد استفاده قرار می گيرد. 
بايد توجه داشت كه مقررات گمركي براي حفظ امنيت ، 
سالمت و بهداشت مردم ، محيط زيست و حفظ گونه هاي 
گياهي و جانوري تهيه شده است. بايد بدانيم جهت ارتقای 
اين قوانين و مقرارت و نظارت بر اجرای قوانين نيازمند 
همكاري ميان بخشی  هستيم. همكاری ميان گمرك و 
تمامی نظام سالمت كشور به طور عام، جهت شناسايی 
مرزهای زيستی كشور و صيانت از آن نيازمند پژوهش های 
چند وجهی و ميان بخشی است. ورود پژوهشگران عرصه  
های مختلف ذكر شده در سند پدافند زيستی  به تحقق 

اين هدف كمك مؤثري خواهد كرد. 
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طبيعت خيلی از پد يد ه های عالم، نس��خ اس��ت و هرچه 
می گذرد ، اين پد يد ه ها كهنه تر می شوند . اغلب پد يد ه های 
عالم همين طورند . بعضی از پد يد ه ها هم هستند  كه هر 
چه می گذرد ، نه تنها غبار نمی گيرند  بلكه د رخشان تر، 
پرنمود تر، چشمگيرتر و اثرگذارتر می شوند . پد يد ه هايی 
ك��ه ب��ر حقيق��ت تكيه د ارن��د  معموال اين گونه اند . كتاب 
خ��د ا، ق��رآن مجي��د  مظهر كامل اين خصوصيت اس��ت 
كه هر چه می گذرد ، روش��ن تر می ش��ود . كلمات ائمه 
عليهم السالم، كلمات پيغمبر)ص( و بسا مفاهيمی كه 
از آن بزرگواران نقل شد ه، ابتد ا د رست فهميد ه نشد ه 
است و بعد  ها قد ر آنها را شناخته اند . ای بسا روايتی را 
يك نفر بگويد  كه شنوند ه نكته ای از آن روايت بفهمد  

كه خود  گويند ه نفهميد ه باشد .
كلمات بزرگان و ائمه از اين قبيل اند ؛ افكار استاد  شهيد  
مرتضی مطهری هم از اين نوع اس��ت؛ يعنی روزی كه 
ايشان سخنرانی می كرد ند ، سخنانشان ارزش بسياری 
د اشتند  اما حتی آن جماعت معد ود  هم، عمق و اهميت 
اين مباحث را آنچنان د رك نمی كرد ند  كه د ر د وره های 

بعد  و امروز د رك می كنند .
ايشان د ر مباحث خود  به مسائلی اشاره كرد ه اند  كه وقتی 
ما به فضای پيرامونی خود مان نگاه می كنيم، می بينيم 
پاسخ پرسش هايی است كه به روز مطرح می شوند . شايد  
برخی از اين سواالت، آن روز كه ايشان مطرح می كرد ند  
آنچنان رايج و ش��ايع نبود ، ولی ايش��ان با فكر عميق و 
نگاه تيزبين و آيند ه نگر خود ، اين استفهام ها را د ريافت 

می كرد ند  و پاسخ آنها را به نحو مطلوب می د اد ند .
استاد  شهيد  مرتضی مطهری د ر سخنانشان بد يع گويی 
و نوآوری د اشتند  و سخن و فكر تازه عرضه د اشتند  و 

همين موضوع موجب ماند گاری و روشن تر شد ن آثار 
ايشان می شود .2

ب��رای آگاه��ی از نظ��ر اس��تاد  ش��هيد  مطهری و تحليل 
ايش��ان از روند  علم د ر جهان مد رن گزيد ه ای از كتاب 
انسان كامل ايشان را می توانيد  د ر اينجا مطالعه كنيد .

نگرش اجمالى بر علم و سير تحول آن 
از د يد گاه استاد  شهيد  آيت ا... مطهرى

ح��د ود  چه��ار ق��رن پي��ش تحول��ی د ر علم و منطق پيد ا 
ش��د  و 2 نفر هس��تند  از فيلس��وفان بزرگ جهان يكی 
انگليسی )بيكن( و د يگری فرانسوی )د كارت( كه اين 
2 نفر پيش��رو علم جد يد  خواند ه ش��د ه اند . اين 2 نفر 
به خص��وص بيك��ن نظ��ری د ر ب��اب علم د ارد  كه اين نظر 
همه نظريه های گذش��ته را د ر باب علم د گرگون كرد  
و همان منش��اء مترقی علوم و تس��لط زياد  و فوق العاد ه 
انسان بر طبيعت شد  و همان عينا منشاء فاسد  شد ن 
انس��ان ها، يعنی اين نظريه طبيعت را به د س��ت انس��ان 
آباد  و همين نظريه انس��ان را به د س��ت خود  انس��ان 

خراب و فاسد  كرد .
آن نظريه چيست؟ قبل از بيكن اكابر بشر د ر مورد  علم 
اع��م از فالس��فه و به خص��وص اد ي��ان عل��م را د ر خد مت 
حقيق��ت  گرفت��ه بود ن��د  ن��ه د ر خد مت قد رت و توانايی، 
يعنی انس��ان را تش��ويق می كرد ند  به علم ولی تكيه گاه 
اي��ن تش��ويق ها د ر كلم��ات آن ب��زرگان به خص��وص د ر 
اد يان اين بود  كه ای انس��ان عالم باش، آگاه باش كه 
علم تو را به حقيقت می رس��اند . علم وس��يله رس��يد ن 
انس��ان به حقيقت اس��ت و به همين د ليل علم قد اس��ت 
د اش��ت، يعنی يك حقيقت مقد س بود ؛ مافوق منافع 

انس��ان و مافوق امور ماد ی. هميش��ه علم را د ر مقابل 
م��ال و ث��روت ق��رار می د اد ن��د  ك��ه آيا علم بهتر اس��ت يا 
مال و ثروت كه می بينيم د ر اد بيات ما چه فارس��ی و 
چه عربی اين مقايسه هست، مقايسه ای می كنند  بين 
علم و ثروت و آن وقت علم را بر ثروت ترجيح می د هند . 

مثال شاعر می گويد : 
علم د اد ند  به اد ريس و به قارون زر و سيم

آن يكی زيرزمين و د گری فوق فلك
ي��ا آنك��ه اميرالمومني��ن عل��ی)ع( د ر جمله هايی كه د ر 
نهج البالغه هست، علم و مال و ثروت را مقايسه می كند  
و علم را بر مال و ثروت ترجيح می د هد . يعنی هميشه 
به علم به عنوان يك امر مقد س و يك امر مافوق امور 
م��اد ی و ماف��وق مناف��ع ماد ی نگاه می كرد ند . معلم يك 
مقام مقد س د اش��ت. حضرت علی)ع( می گويد : »من 
علمنی حرفا فقد  صبرنی عبد ا كسی كه يك حرف به 
من بياموزد  مرا بند ه خود ش قرار د اد ه اس��ت.« ش��ما 
ق��رآن را ببيني��د  ك��ه مق��ام عل��م و قد اس��ت آن را تا كجا 
باال برد ه؛ د اس��تان حضرت آد م)ع( و خلقت او و تعليم 
اسماء و سجد ه مالئكه آد م را. »و اذا قلناللمالئكه اسجد وا 
الد م...« )سوره بقره آيه 34( ای مالئكه، ای فرشتگان 
من به آد م سجد ه كنيد  به د ليلی كه آد م می د اند  چيزی 

را كه شما نمی د انيد .
بيكن بيد ار ش��د  و گفت: »علم س��رگرمی اس��ت برای 
آد م و اينك��ه می گوين��د  د نب��ال عل��م بروي��م برای اينكه 
ما می خواهيم حقيقت را كش��ف كنيم و خود  كش��ف 
حقيقت مقد س اس��ت، د رس��ت نيس��ت بلكه انسان بايد  
عل��م را د ر خد م��ت زند گ��ی ق��رار بد هد . آن علمی خوب 
است كه بيشتر به كار زند گی انسان بخورد ، آن علمی 

 گرد  آورى: د كتر فاطمه خالقى 

از س�ال 2001 د هم نوامبر )19 آبان( به عنوان روز جهانى »علم د ر خد مت صلح و توس�عه« نامگذارى ش�د ه اس�ت. از مهم ترين اهد اف يونس�کو از 
نامگذارى روز علم، بهره مند ى آحاد  جامعه از ثمرات علم، فنا ورى و نوآورى، ايجاد  بس�تر و فضاى مناس�ب گفتمان پيرامون تاثير علم، فنا ورى و 
نوآورى بر زند گى روزمره مرد م، صلح و توسعه و معرفى برخى موقعيت هاى نو بود ه كه موجب ارتقاى كيفيت عمومى زند گى مى شود . روز جهانى 
»علم د ر خد مت صلح و توسعه« با هد ف بهره مند ى مرد م از ثمرات علم، فناورى و نوآورى و ايجاد  فضاى مناسب براى گفت وگو د ر اين زمينه، د ر 
كنفرانس عمومى يونسکو د ر سال 2001 به تصويب رسيد . از آن سال تاكنون يونسکو د ر تمامى كشورهاى عضو همان گونه كه فلسفه اصلى تشکيل 
اين س�ازمان حکم مى كند  د ر حوزه علم نيز به د نبال ايجاد  تفکر صلح د ر اذهان بش�ر بود ه اس�ت. صلح جهانى مورد  نظر يونس�کو، صلحى  اس�ت كه 
د ر اذهان بشر ساخته مى شود  چراكه جنگ پيش از آنکه اتفاق بيفتد ، د ر ذهن مرد م شکل مى گيرد . د ر حوزه علم نيز تحقق صلح به د انشمند انى 
نياز د ارد  كه خود  به صلح مى اند يش�ند  و به اعتقاد  د بيركل كميس�يون ملى يونس�کو، اين هد ف امکان پذير نيس�ت مگر آنکه د انش�مند ان، اخاق و 
خرد  را همراه د انش خود  كنند . د كتر محمد رضا سعيد آباد ى، د بيركل كميسيون ملى يونسکو، كه د ر آستانه نوزد هم آبان ماه، روز جهانى علم د ر 
تش�ريح فعاليت هاى كميس�يون به مناس�بت روز جهانى و هفته علم د ر خد مت صلح و توس�عه صحبت مى كرد ، معتقد  اس�ت: »هد ف اصلى علم بايد  

صلح و توسعه باشد  اما توسعه علمى و اقتصاد ى صرف، بد ون د ر نظر گرفتن اخاق به اين نتيجه منجر نخواهد  شد .«1

بهبهانهدهمنوامبر)19آبان(بهعنوانروزجهانی»علمدرخدمتصلحوتوسعه«

علم ابزار  تهد ید !
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نگاه نو

خوب اس��ت كه انس��ان را بر طبيعت مس��لط كند . آن 
علمی خوب است كه به انسان توانايی بد هد  و انسان را 
بر طبيعت مسلط كند .« اين بود  كه علم جنبه آسمانی 
خود ش را به جنبه زمينی و جنبه ماد ی د اد  يعنی مسير 
علم و تحقيق عوض ش��د . علم و تحقيق بيش��تر افتاد  
روی مسير كشف اسرار و امور طبيعت. برای چه؟ برای 
اينكه انس��ان بيش��تر بر طبيعت مس��لط ش��ود . خب اگر 
بر طبيعت مس��لط ش��د  نتيجه اش چيس��ت؟ اينكه بهتر 
می تواند  زند گی كند  يعنی چه؟ يعنی رفاهش را فراهم 
كند . البته اين كار از يك نظر خد مت بسياربسيار بزرگی 
به بشريت كرد  يعنی علم افتاد  د ر مسير كشف طبيعت 
برای تس��لط انس��ان بر طبيعت و بهره مند  ش��د ن از آن. 
عل��م از اي��ن نظ��ر خ��وب ب��ود  اما د ر كنار اين، علم د يگر 
قد است خود ش و آن مقام واالی خود ش را از د ست د اد ، 
شما االن هم اگر توجه كنيد ، مثال د انشجويان و طالب 
علوم د ينيه كه د ر حوزه های قد يم تحصيل می كنند  و 
هنوز با معيارهای قد يم تحصيل می كنند ، علم برايشان 
همان ارزشی را د ارد  كه مثال كتاب آد اب المتعلمين و 
كتاب منيه- المريد  شهيد  بيان كرد ه است. خب د ر آن 
كتاب ها هم همه روايت ها، حد يث ها و... اين مبناست 
ك��ه ب��رای آنه��ا عل��م يك قد اس��ت و يك طهارتی د ارد . 
مثال د ر روايات و احاد يث د س��تور می د هند  كه وقتی 
ما می خواهيم برويم پای يك حوزه علم د رس بخوانيم، 
وضو بگيريم و با طهارت برويم د ر حوزه علم، تحصيل 
كنيم. اس��تاد  و معلم برای يك طلبه احترام، جاللت و 
قد اس��ت خاصی د ارد . يك طلبه واقعا د ر عمق روحش 

برای اين استاد  خضوع د ارد .
عل��م اگ��ر بخواه��د  ب��رای مال تحصيل ش��ود ، طلبه د ر 
خود ش احس��اس ش��رم می كند  كه من علم را تحصيل 

كن��م ب��رای اينك��ه د ر عاقب��ت می خواه��م پول بگيرم يا 
يك معلم اگر بخواهد  تعليم بد هد  و د ر ازای پول، مزد  
و اج��ر ب��ه د يگ��ران تعلي��م د هد ، اين كار را تنزل روش و 
مق��ام عل��م می د ان��د  ول��ی د ر تحصيالت جد يد  كه اد امه 
همان روش بيكن و امثال اوس��ت اصال مس��اله تعليم و 
تعلم آن قد است خود ش را به كلی از د ست د اد ه است. 
يك د انش��جو وقتی كه علم تحصيل می كند ، برای او 
ي��ك عم��ل مقد مات��ی اس��ت، مقد م��ه زند گی طبق اين 
روش. اگر انسان د ر مد رسه، د بيرستان و د انشگاه د رس 
بخواند  و د كتر يا مهند س شود  برای اينكه يك زند گی 
خوب فراهم كند  يا كس��ی د ر بازار، ش��اگرد  يك تاجر 
 ش��ود ، هيچ فرقی نمی كند ؛ هر د و د نبال پول می روند  
و د رباره معلمشان هم همين گونه فكر می كنند  كه اين 
آق��ا ماه��ی چن��د  ه��زار تومان حقوق می گيرد  و د ر ازای 
حقوق��ش باي��د  بياي��د  اينج��ا اين حرف ها را بگويد . عمال 
هم ما می بينيم كه شاگرد  پشت سر استاد ش چند  تا 
فحش هم ممكن است بد هد  و هيچ احساس شرم هم 

نمی كند  و برايش مساله ای نيست.
بيكن آمد ، گفت علم برای قد رت، علم د ر خد مت قد رت، 
د انايی برای توانايی نه برای چيز د يگر. ابتد ا اين نظريه 
اثر بد  خود ش را ظاهر نكرد ، ولی تد ريجا كه بشر از علم 
فقط توانايی و قد رت می خواس��ت، به جايی رس��يد  كه 
همه چيز د ر خد مت قد رت و توانايی ش��د . االن چرخ 
د ني��ا ب��ر اي��ن اس��اس می گرد د  كه عل��م به طور كلی د ر 
خد مت قد رت هاس��ت. هيچ وقت د ر د نيا علم به اند ازه 
امروز اسير و د ر خد مت زورمند ان و قد رتمند ان نبود ه 
و علمای طراز اول عالم اسيرترين و زند انی ترين مرد م 
د نيا هس��تند ، يعنی عالمش، مثال آقای انيش��تين اس��ت 
ولی علمش د ر خد مت كيست؟ مثال د ر خد مت روزولت، 

انيش��تين نوكر آقای روزولت ش��د ه اس��ت و نمی تواند  
نباشد . فرقی نمی كند ؛ چه شما د ر ارد وگاه امپرياليسم 
بگوييد  يا د ر ارد وگاه سوسياليس��م. االن همه جا علم 
د ر خد مت قد رت است و د نيا را قد رت می چرخاند  نه 
علم. اين را كه ما االن می گوييم د نيای ما د نيای علم 
هست، يك مقد ار بايد  تصحيح كنيم. د نيای ما د نيای 
قد رت است نه د نيای علم، يعنی علم هست ولی نه علم 
آزاد  بلك��ه ام��روز عل��م د ر خد م��ت قد رت، زور و توانايی، 
اس��ير اس��ت بنابراين هر اختراع و هر اكتش��افی د ر د نيا 
رخ می د ه��د ، اگ��ر بش��ود  او را د ر خد م��ت زور ق��رار د اد  
و از او يك س��الح مهيب، وحش��تناك خطرناكی برای 
كش��تن انس��ان ها س��اخت، اول علم می رود  آنجا، از آنجا 
اگ��ر زي��اد  آم��د ، آن وقت د ر خد مت كارهای د يگر بش��ر 
ق��رار می گي��رد  واال د ر مرحل��ه اول م��ی رود  د ر خد م��ت 
زور. هر اكتش��افی باش��د ، مگر اكتش��افی كه به د رد  زور 
نخ��ورد  واال اگ��ر ب��ه د رد  زور بخ��ورد  اول می برن��د  آنجا و 
احيانا بروزش هم نمی د هند  و تا وقتی كه الزم باش��د ، 
اين راز را حفظ می كنند  برای اينكه زور به آن احتياج 
د ارد . آن  وقتی كه از اينجا زياد  آمد ، د ر خد مت س��اير 

قسمت ها قرار می گيرد .
راهی كه بيكن طی كرد ، خواه ناخواه منتهی می شود  
ب��ه همان ج��ا ك��ه نيچ��ه و ماكياول گفته اند  و مخصوصا 

آنچه كه نيچه گفته است.3 
 

منابع:
1(تارنماى انجمن ترويج علم ايران

2( برگرفته از كتاب »اس�تاد  د ر كام رهبر« نوش�ته مجتبى 
پير هاد ى

3( از كتاب انسان كامل استاد  مطهرى
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تجربه نفوذ جنسی د شمن د ر اند لس و مانند  آن، آنقد ر به 
كامشان شيرين نشسته كه سال هاست هزينه های كالنی را 
برای راه اند ازی چنين جريان حساب شد ه ای د ر كشورهای 
هد ف كنار گذاشته اند  و به نتيجه بخشی آن د ر د رازمد ت 
اعتماد  كامل د ارند . اين تجربه و تجربه های مش��ابه آن، 
حاكی از موفقيت آميز بود ن اين روند  برای رس��يد ن به 
اهد اف شوم استكباری و استعماری است. د ر سال های 
اخير نيز با اخباری از مفاسد  اخالقی سران كشورها روبرو 
بود ه ايم كه به نوعی ترور ش��خصيت محس��وب می ش��ود . 
صهيونيس��م و اس��تكبار جهانی، با اس��تفاد ه ابزاری از اين 
غريزه سركش، افراد  را به سوی مقاصد  از پيش تعيين 
ش��د ه س��وق د اد ه اند  و از آنها برد گانی مطيع می س��ازند . 
اين نفوذ را می توان د ر 2 بعد  فرهنگی و سياسی بررسی 
ك��رد ؛ د ر بع��د  فرهنگ��ی، هجمه های هد فمند ی از طريق 
اينترنت، ماهواره، رمان های جنسی و فيلم های پورنو د ر 
سطحی انبوه توليد  و توزيع می شوند  و د ر بعد  سياسی، با 
گمارد ن جاذبه های جنسی به عنوان تله هايی بر سر راه 
سياستمد اران و مد يران ارشد  كشورها و افراد  موثر جامعه 
به آنچه د ر نظر د ارند ، نائل می آيند . بر اين اساس، لزوم 
اطالع رسانی د ر اين باره به نخبگان، امری بد يهی است 
اما آنچه د ر اين مقاله د رصد د  تبيين آن هستيم، برنامه 
پيش��گيرانه د ين برای ايمن س��ازی اهل ايمان و جامعه 
مذهبی نسبت به چنين مشكالتی است. نكته قابل توجه 
اينكه چون هد ف د ين پرورش انسان های متعالی است، 
قوانين جد ی تری نسبت به روابط انسانی هم وضع كرد ه 

كه با د يگر مكاتب فكری تفاوت هايی د ارد . 

ايمن سازى جنسى از منظر د ين د ر يك نگاه
اسالم برنامه تربيت جنسی را از مد ت ها پيش از بيد اری 

و فعال شد ن نيروی جنسی فرزند ان آغاز كرد ه و شرايط 
خاصی را برای ايجاد  حريم د ر روابط زناشويی همسران 
تبيين می كند  تا جايی كه همس��ران را از آميزش د ر 
اتاقی كه كود كی د ر آن خوابيد ه، نهی كرد ه است. د ر 
كنار اين، مراقبت  از كود كان و ايجاد  مقررات برای ورود  
ب��ه ات��اق والد ي��ن ني��ز از د يگر گام هايی اس��ت كه ضمن 
احترام به خلوت همسران، از پد يد  آمد ن هر نوع شائبه 
جنسی و آگاهی پيش از نياز كود كان نسبت به چنين 
خلوتی، جلوگيری كرد ه اس��ت. د ر نظر گرفتن د وران 
»تمييز« يعنی سال های نزد يك بلوغ كه د ر آن كود كان 
از آنچه ميان بزرگساالن می گذرد ، باخبر می شوند ، از 
شاهكارهای تربيتی د ين است. زمانی كه كود ك مميز 
می ش��ود  و به تش��خيص اوليه نس��بت به مسائل جنسی 
والد ين می رس��د  و از جنس مخالف خود  برد اش��ت های 
تازه ای د ارد ، موظف است از حوزه خلوت نامحرم فاصله 
گيرد  و اگر د ر چنين شرايطی قرار گرفت، بر بانوان الزم 
ش��د ه تا نس��بت به پوش��ش خود  د ر برابر كود ك مميز، 
د قت كافی را د اش��ته باش��ند . اين روند  اد امه می يابد  تا 
زمانی كه زنگ بلوغ و رس��ش جنس��ی نواخته می ش��ود  
ك��ه د ر اي��ن هن��گام، برنام��ه كامل د ي��ن برای مد يريت 
جنس��ی آغاز می ش��ود  و يك نوجوان تازه بالغ، همانند  
يك بزرگسال موظف به رعايت حد ود  جنسی است. اين 
قوانين كه مخاطبان آن را مرد ان و زنان جامعه اسالمی 
تشكيل می د هند  را می توان به چند  بخش تقسيم كرد :

1.كنترل نگاه
بخش��ی از س��رمايه گذاری د ر تهاجم فرهنگی، تس��خير 
نگاه ها و چشم هاست. نگاه، يكی از زمينه های ورود  به 
گناهان جنسی است. تحريك اوليه جنسی از د يد ن آغاز 

می شود  و با پرد ازش ذهنی اد امه می يابد . د ر آموزه های 
د ينی از اهل ايمان د رخواس��ت ش��د ه با مد يريت نگاه 
خويش، از ايجاد  هر نوع انگيزش ممنوع جنسی پرهيز 
وا  كنند . د ر قرآن كريم آمد ه است: »ُقْل لِلُْمْؤِمِنيَن يَُغضُّ
ِم��ْن أَبَْصاِرِه��ْم َو يَْحَفُظ��وا ُفُروَجُه��ْم ذلَِك أَْزَكی لَُهْم إِنَّ 
َ  َخِبيٌر بَِما يَْصَنُعوَن * َو ُقْل لِلُْمْؤِمَناِت يَْغُضْضَن ِمْن  اللهّ
أَبَْصاِرِه��نَّ َو يَْحَفْظ��َن ُفُروَجُه��ن َو الَ يُْبد ِي��َن ِزيَنَتُهنَّ إاِلَّ 
َما َظَهَر ِمْنَها«؛ »به مرد ان باايمان بگو: د يد گان خود  را 
فرو نهند  و شرمگاه هايش��ان را نگه د ارند  كه اين برای 
آنان پاكيزه تر است و خد اوند  به آنچه انجام می د هند ، 
آگاه اس��ت. و به زنان باايمان بگو: د يد گان خود  را ]از 
هر نامحرمی[ فروبند ند  و شرمگاه هايشان را نگه د ارند  
و زيورهای خود  را جز آنچه پيد است آشكار نگرد انند .« 
)ن��ور: 30 و 31( رواي��ات از چش��م های ب��د ون كنت��رل 
به عنوان كمين گاه شيطان ياد  كرد ه اند . همچنين اهل 
بي��ت)ع( از پي��روان خ��ود  خواس��ته اند  از نگاه های حرام 
كه تيری سهمگين از سوی د شمن قسم خورد ه است، 
پرهيز كنند  تا س��الم بمانند . د ر د نيای معاصر، ترويج 
پورنو و هرزه نگاری های اينترنتی، برنامه ای حساب شد ه 
است كه كشورهايی مانند  اسرائيل بيشترين سهم را د ر 
توليد  آن د ارند . اگر جوان مسلمان از پيش آموزش های 
الزم را برای مد يريت نگاه متناسب با هويت د ينی خود  
د يد ه باشد ، از روی آورد ن به چنين طعمه های سمی ای 
پرهيز خواهد  كرد  و نقشه های د شمن با خود مهارگری 

مخاطبان هد ف، خنثی می شود .

2.كنترل مکان
خل��وت ك��رد ن ب��ا نامحرم، يكی د يگر از زمينه های بروز 
گناهان جنس��ی اس��ت. اين خلوت امروزه به ش��كل 

   ابراهيم اخوى/د انش آموخته حوزه و كارشناس ارشد  روان شناسی 

يکى از راه هاى نفوذ د ش�من، بهره گيرى از جاذبه هاى جنس�ى اس�ت. امروزه با گس�ترش ابزارهاى ارتباطى، موجى از هوس پراكنى هاى هد فمند  
از س�وى د ش�من به س�مت افراد  راه افتاد ه كه هد فى جز تهى كرد ن افراد  از انگيزه هاى متعالى و س�رگرم كرد ن آنها به لذت هاى فرود س�ت ند ارد . 
د ر اين برنامه، ش�کل گيرى فکر غربى و زند گى براس�اس فرهنگ و مد ل تعريف ش�د ه جامعه غرب تد ارک د يد ه ش�د ه كه بخش�ى از نفوذ محس�وب 
مى شود . مقام معظم رهبرى د ر تبيين اين جريان مى فرمايند : »نفوذ جريانى يعنى شبکه سازى د اخل ملت به وسيله پول و جاذبه هاى جنسى با 

هد ف تغيير باورها، آرمان ها، نگاه ها و سبك زند گى. آماج نفوذ جريانى، نخبگان، افراد  موثر، تصميم سازان و تصميم گيران هستند «. 
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گس��ترد ه تری د ر فضای مجازی د ر حال ش��كل گيری 
اس��ت كه به تد ريج د ر ارتباط حضوری هم نقش خود  
را ايفا می كند . بسياری از جوانان گمان می كنند  ارتباط 
د ر د ني��ای مج��ازی، اح��كام ارتب��اط حضوری را ند ارد  و 
صرفا يك تباد ل فكری و عاطفی غيرجد ی اس��ت، د ر 
حالی كه هر نوع تعامل عاطفی با نامحرم به شيوه های 
مختلف، می تواند  زمينه ساز مشكالت بعد ی شود . فريب 
واژه ها مانند  تبد يل شد ن ارتباط با نامحرم به د وستی 
د ختر و پس��ر، بخش��ی از اين اس��تحاله نرم و خاموش 
است كه د امنگير جامعه شد ه و براساس آن بسياری از 
حرمت شكنی ها را توجيه می كند . پررنگ  كرد ن عوارض 
معنوی، اخالقی و روان شناختی چنين رفتاری، می تواند  
زمينه ساز خود كنترلی بهتر د ر جامعه به ويژه نسل نو باشد . 

3.پرهيز از فضاسازى روانى
فض��ای روان��ی حاك��م ب��ر ارتباط، بر نتيجه آن ارتباط اثر 
می گذارد . از اين رو، د ر فنون موفقيت های تجاری بسيار 
تاكيد  می ش��ود  كه با زبان بد ن متناس��ب و آراس��تگی 
تاثيرگذار وارد  مالقات كاری شويد . د ر مد يريت اخالقی 
و جنس��ی نيز الزم اس��ت فضای گفت وگو از جنبه های 
گوناگون كنترل شود . د ر قرآن از بانوان خواسته شد ه از 
هر نوع عشوه گری د ر برابر نامحرم بپرهيزند  و از نازك 
كرد ن صد ا و گرفتن لحن تحريك آميز پرهيز كنند  تا 
مب��اد ا بيمارد الن��ی از اي��ن رفتار به عنوان مقد مه ای برای 
خواست های ناد رست خويش بهره بگيرند . همچنين از 
زنان جامعه اسالمی خواسته شد ه با صالبت و اقتد ار د ر 

برابر نامحرمان با آنها برخورد  كنند  و از هر نوع ارتباط 
بی هد ف بپرهيزند . د ر آموزه  های د يگر نيز شاهد يم كه 
معصومين)ع( از شوخی ياران خود  با نامحرم ابراز ناراحتی 
كرد ه و از آنها خواسته اند  چنين رفتاری را ترك كنند .

4.جريمه براى جرم هاى جنسى؛ عاملى بازد ارند ه
انزجارد رمانی، فنی است كه د ر بسته فنون رفتارد رمانی 
از آن استفاد ه می شود . د ر اين روش، زمانی كه لذت د ر 
كنار رنجش قرار می گيرد ، احتمال تكرار آن به شد ت 
كاهش می يابد . همچنين توجه به پيامد  رفتار و روبرو 
شد ن با آن، از د يگر فنونی است كه به مد يريت رفتار 
منتهی می ش��ود . قانون جريمه د ر برنامه تربيتی د ين 
نيز به خوبی مشاهد ه می شود . نزد يك ترين مصد اق آن 
را می توان د ر تعيين جريمه برای كنار گذاشتن عمد ی 
واجبی به نام روزه مشاهد ه كرد  كه از آن به كفاره ياد  
می ش��ود . از د يگر مصاد يق جريمه، مجازاتی اس��ت كه 
برای گناهان جنس��ی د ر س��طوح گوناگون تعريف ش��د ه 
است. توجه به جريمه های سنگين د ين برای جرم های 

جنسی، باعث نوعی انزجار از اين گناه می شود .

5.ترغيب به تامين نيازهاى جنسى از مسير د رست
اس��الم د ر كنار بازد اری از ارتكاب جرايم جنس��ی، به 
تس��هيل د ر پاس��خگويی د رس��ت و حالل به اين نيازها 
توجه ويژه ای د ارد  تا جايی كه اند يش��مند ان مس��لمان 
معتقد ند  د سترسی به لذت جنسی حالل د ر آموزه های 
اسالم اگر راحت تر از غرب نباشد ، قطعا د شوارتر از آن 

هم نخواهد  بود . اضافه ش��د ن قيد  و بند های عرفی د ر 
اين د سترس��ی، همانند  س��رعت گيری اس��ت كه بهانه را 
برای ارتكاب گناهان فراهم كرد ه كه از مسلمانی ماست 
نه از قانون های اسالم. د ر كنار اين، د ين بر گرمی روابط 
همسران د ر جنبه های مختلف تاكيد  می كند . آموزه های 
د ين برای پايه گذاری يك زند گی عاشقانه و تامين كنند ه 
بسيار پررنگ و عملياتی است و نسخه های كاملی برای 

اين مهم پيچيد ه شد ه است. 

6. توجه به عفاف و حجاب
با پرگويی رسانه ای، اند كی از بار معنايی واژه های عفاف و 
حجاب كاسته شد ه است. توجه به خويشتند اری د ر هر 2 
جنس زن و مرد ، يكی از بهترين فنون مهار خويشتن د ر 
برابر توفان های جنسی است؛ مهارتی كه د ر طول زمان 
و با آموزش های تد ريجی به د ست می آيد . د ر آموزه های 
َِّذيَن  قرآنی هم چنين تصريح شد ه است: »َو لَْيْسَتْعِفِف ال
ال يَِج��د ُوَن نِكاح��ا َحتَّ��ی يُْغِنَيُه��ُم اللهّ ُ ِمْن َفْضلِِه«؛ »آنان 
كه توانايی ازد واج ند ارند  بايد  عفت ورزند  تا آنكه خد ا 
از كرم خويش توانگرشان گرد اند .« )نور:33( بخشی از 
اين عفت ورزی ها را می توان د ر انتخاب پوشش مناسب 
ب��رای زن��ان و م��رد ان مش��اهد ه كرد . انتخاب رنگ هايی 
ك��ه پي��ام اقت��د ار ب��رای زن��ان را مخابره می كند  و پرهيز 
از كم پوشی و لباس های خاص برای مرد ان، بخشی از 
برنامه پيش��نهاد ی و انضباطی د ين برای پيش��گيری از 

آسيب های جنسی است.

باال  و  به گرانی هتل  توجه  با  فلج کنند ه آمریکا  تحریم های  انجام  از  پیش 
بود ن هزینه سفر د ر کشور، د ر فصل مسافرت مثل نوروز و بسیاری از حتی 
تعطیالت مذهبی، با توجه به هزینه های نسبتا پایین مسافرت به کشورهای 
توریستی بسیاری از جوانان و مرد م کشور این کشورها را به عنوان مقصد  
خود  انتخاب می کرد ند ، و برخی هنوز هم انتخاب می کنند . تایلند ، ترکیه، 
ارمنستان، گرجستان، امارات متحد ه عربی مالزی ، جمهوری آذربایجان و 
تاجیکستان بعنوان یکی از مقاصد  توریستی و گرد شگری ایرانیان مبد ل شد ه 
است و با تبلیغات گسترد ه ای که تورهای تبلیغاتی از جاذبه های رنگارنگ 
می کنند ، بخشی از قشر جوان بد ون اشراف بر ابعاد  حقیقی موضوع، برای 
سیاحت د ر این کشورها ترغیب می شوند . د ر میان این کشورها، تایلند  جذب 
توریسم جنسی را بعنوان یکی از پر رونق ترین و اصلی ترین سیاستهای 
مک  »رابرت  رهبری  به  جهانی  است.بانک  برگزید ه  کشورش  اقتصاد ی 
نامارا« وزیر سابق آمریکا نیز د ولت تایلند  را به بهانه توسعه گرد شگری و 
جهانگرد ی با د اد ن اعتبارات چشمگیر تشویق به گسترش این سیستم کرد  که 
نتیجه چنین سیاستی چیزی جز تبد یل تایلند  به مرکز توریسم جنسی نبود . از 
یاد  نبریم تعد اد ی از تروریست هایی که عامل شهید  کرد ن شهد ای هسته ای از 
جمله شهید  علی محمد ی بود ند ، از میان همین توریست های ایرانی به تایلند  
جذب شد ند . گذشته از اینکه بیماریهای منتقله از  راه جنسی مانند  اید ز نیز 

تهد ید ی جد ی برای کشور است. 
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1. چگونه گياه هرز ساحره يا گياه جاد و يا به عبارتی آفت 
استريگا می تواند  همراه وارد ات ميوه آن هم از نوع وارد ات 
قاچاقش وارد  كشور شود  و توليد  گند م و غالت كشور را 
تهد يد  كند  و جمعيت 70 ميليون كشور را د چار قحطي 
نمايد ...؟!  علف هرز جاد و از خانواد ه گل ميمون يك انگل 
ريش��ه اس��ت و چون تا قبل از خروج از خاك بيش��ترين 
خسارت را به گياه ميزبانش وارد  می كند  به آن علف جاد و 
می گويند . 60 گونه از آن د ر جهان تشخيص د اد ه شد ه كه 
11 گونه به گياهان زراعی خسارت وارد  می كنند  و از اين 
 StrigaوStriga asiatica،  Striga hermonthica تعد اد  گونه
gesnerioides  كه قد رت ويرانگری زياد ی د ر گياه ميزبان 
د ارند ، بسيار مهم هستند . زيستگاه مناسب علف هرز جاد و 
مناطق گرمسيري و مزارع غالت گرمسيري مثل ذرت، 
ذرت خوشه اي يا سورگوم، ارزن و همچنين گياهاني مثل 
نيشكر، توتون، لوبيا چشم بلبلی و گاهی گياهان خانواد ه 
پيچك هس��تند . از طرفی، ش��رايط آب و هوايی خنك و 
معتد ل برای رشد  گند م مناسب است كه اين نوع شرايط 
آب و هوايی برای رشد  علف هرز استريگا مناسب نيست 
و نمی توان��د  د ر رد ه علف ه��ای ه��رز بالقوه خطرناك مزارع 
گند م قرار گيرد .  با مراجعه به منابع علمی معتبر مانند  
)CABI abstract( حت��ی ب��ا ي��ك گ��زارش علمی حاكی از 
اينكه د رخت ميوه ای ميزبان اوليه يا ثانويه علف هرز جاد و 
باشد  يا اينكه بذر اين علف هرز همراه محموله های قانونی 
يا قاچاق ميوه از زيستگاه بومی خود  به نقاط د يگری از 
جهان منتقل ش��د ه باش��د ، مواجه نمی ش��ويد .  از طرفی، 
چون اين علف هرز اساسا يك گياه گرمسيری است و د ر 
عرض جغرافيايی 30 د رجه شمالی و 30 د رجه جنوبی 
رشد  می كند  نتوانسته د ر كشور ما مستقر و پراكند ه شود  
و هنوز خوشبختانه د ر فهرست علف های هرز قرنطينه ای 
كشور است. از رئيس محترم سازمان حفظ نباتات انتظار 
می رود  مرجع، استناد  يا منبع علمی اظهاراتشان را جهت 

شبهه زد ايی خوانند ه يا شنوند ه اعالم نمايند . 

2. تاريخ بشريت تاكنون فقط 2 قحطی فاجعه انگيز غير 
قابل جبران كه منجر به مرگ ميليون ها انس��ان ش��د ه و 
عامل اصلی آنها آفات گياهی بود ه، تجربه كرد ه اس��ت. 
اولين مورد ، قحطی س��يب زمينی د ر س��ال های 1840 تا 
1845 ميالد ی د ر كش��ور ايرلند  رخ د اد  كه تمام مزارع 
سيب زمينی اين كشور به واسطه آلود ه شد ن به بيماری 

س��وختگی د يررس ش��اخ و برگ ناش��ی از پاتوژن قارچی 
Phytophthora infestans از بين رفت و چون مرد م ايرلند  
برای قوت خود  فقط وابسته به سيب زمينی بود ند  و محصول 
د يگری برای جايگزينی قوت و امرار معاش ند اشتند ، بيش 
از نيم ميليون نفر جان خود  را از د ست د اد ند  و بيش از 
2 ميليون نفر ايرلند ی به قاره آمريكای ش��مالی كه تازه 

كشف شد ه بود  مهاجرت كرد ند .
د ومين فاجعه قحطی ناشی از آفات گياهی، يك قرن بعد  
د ر سال 1940 د ر بنگال هند  اتفاق افتاد . مرد م بنگال نيز 
همانند  ايرلند ی ها برای قوت خود  فقط وابسته به محصول 
برنج بود ند . هنگامی كه تمامی مزارع ش��الی برنج بنگال 
بر اثر آلود گی به بيماری لكه قهوه ای برگ نابود  ش��د  و 
محصول جايگزينی نيز وجود  ند اشت، حد ود  10 ميليون 

نفر بنگالی جان خود  را از د ست د اد ند . 
خوش��بختانه بع��د  از قحط��ی برن��ج بن��گال واقعه قحطی 
مرگ آفرين ناشی از آفات گياهی تاكنون د ر هيچ نقطه ای 
از جهان رخ ند اد ه چون اوال بعد  از اين وقايع بشر برای قوت 
خود  از تك محصولی به چند محصولی گرايش پيد ا كرد ، 
ثانيا با تشكيل سازمان ملل متحد  و نهاد های بين المللی 
زيرمجموعه آن كمك به همنوع هنگام بحران ها نهاد ينه 
شد  و د يگر انسان ها از بی غذايی نمی ميرند . آمار مرگ و 
مير جهانی انسان بيشتر د ر نتيجه كم غذايی يا سوءتغذيه 
يا آلود گی های آب و غذاست.  اما د ر اين ميان پاسخ به اين 
سوال كه چگونه علف هرز استريگا می تواند  باعث فاجعه 
قحطی د ر كشور شود ، ابهام د يگری را د ر ذهن خوانند ه 
اظهارات رئيس محترم سازمان حفظ نباتات رقم می زند . 

3.  ايش��ان د ر بخش د يگری از مصاحبه مذكور اظهار 
نمود ه اند : »آفت كرم س��اقه خوار برنج كه 44 س��ال قبل 
مزارع برنجكاری شمال كشور را آلود ه نمود  همراه وارد ات 

مشروبات الكلی قبل از انقالب وارد  كشور شد ه است!« 
د ر اين مورد  نيز جناب آقای د كتر باغس��تانی به منبع و 
ماخذ اين اد عا اش��اره نكرد ه و تنها به اين نكته بس��ند ه 
نمود ه ان��د  ك��ه ورود  و اس��تقرار اي��ن آف��ت به علت حمل و 
نقل شيشه های مشروبات الكلی د ر بين كاه و كلش برنج 
بود ه است. د ر حالی كه شركت های توليد كنند ه مشروبات 
الكلی از پيش��تازان صنعت بس��ته بند ی د ر جهان بود ه اند . 
س��ابقه بس��ته بند ی بطری های شيشه ای مشروبات الكلی 
د ر جعبه های مقوايی به اوايل س��ال های 1800 ميالد ی 

برمی گرد د . حتی د ر قرن هجد هم نيز از كاه و كلش برنج 
برای بسته بند ی اين كاال استفاد ه نشد ه است.

و اما يك تذكر
يك��ی از م��وارد  علم��ی د ر بح��ث حفظ نباتات و قرنطينه، 
مش��خص كرد ن طرق و عوامل احتمالی ورود  و مس��تقر 
شد ن آفات قرنطينه ای همراه وارد ات قانونی كاالهای گياهی 
است. ابزارها و معيارهای علمی و تحليلی خاصی نيز برای 
مشخص كرد ن اين مهم وجود  د ارد  كه می توان به معيار يا 
استاند ارد  تحليل احتمال خطر ورود  آفت، معيار مشخص 
كرد ن مباد ی ورود ی كه بيشترين حجم كاالهای گياهی 
پرخطر از آن مباد ی وارد  می شود ، معيار د سته بند ی كاالهای 
گياهی وارد اتی ريسك كم، ريسك متوسط و ريسك زياد  
از نظر احتمال همراه د اشتن آفات قرنطينه ای و... اشاره 
كرد . زمانی می توان طريقه ورود ، استقرار و پراكنش يك 
آفت قرنطينه ای را با صراحت بيان كرد  كه از طريق علمی 
pathway يا نحوه ورود  آن را آناليز و بررس��ی كرد  و اين 
كار از وظايف تعريف شد ه تمام سازمان های حفظ نباتات 
كشورهای عضو كنوانسيون بين المللی حفظ نباتات است. 
د ر غير اين صورت نمی توان براساس شنيد ن روايات نقل 
قول شد ه بد ون سند  همانند  قصه و د استان، طريقه ورود  
هر آفت قرنطينه ای را اعالم كرد . س��ازمان حفظ نباتات 
وزارت جهاد  كشاورزی از معد ود  سازمان های ملی مسئول د ر 
خط مقد م جبهه تامين امنيت غذايی كشور است. وظايف 
سازمانی آن از لحاظ قانونی، امنيتی و اد اری بسيار حساس 
و خطير است. از اين رو، نظام مد يريتی و اجرايی چنين نهاد  
مهمی را بايد  به افراد ی آگاه، فنی، عالم و باتجربه د ر حوزه 
حفظ نباتات، آشنا به د انش و مسائل روز بهد اشت گياهی 
و روابط بين الملل واگذار كرد . تجربه بين المللی د ر اكثر 
كشورهای پيشرفته ثابت كرد ه، سازمان های حفظ نباتات 
موفق و ضابطه مند ، سازمان هايی بود ه اند  كه شاكله و بد نه 
مد يريتی و كارشناسی آن را به افراد  خود  آن سازمان كه 
سال ها تجارب علمی و اجرايی حفظ نباتات و قرنطينه ای 
د ر سابقه كاری د اشته و مهم تر اينكه نسبت به نهاد  كاری 
خود  متعصب بود ه اند ، واگذار كرد ه اند . د ر غبر اين صورت 
همانند  25 سال گذشته نمی توان انتظار كارنامه و عملكرد  
موفقی از س��ازمانی كه اصلی ترين وظيفه آن حفاظت از 
سالمت منابع ملی گياهی )منابع اوليه امنيت غذايی( د ر 

مقابل آلود گی و خسارات آفات قرنطينه ای است، د اشت. 

3 پاسخ  1  تذکر
د ر نش�ريه پد افند  زيس�تي، نش�ريه قرارگاه پد افند  زيس�تى )ش�فا( ش�ماره پنجم مهر و آبان 1394 صفحه 
22 متن مصاحبه خبرگزاري تس�نيم با جناب آقاي د كتر محمد  علي باغس�تاني، رئيس محترم س�ازمان 
حفظ نباتات تحت عنوان سياهه آفات وارد اتى چاپ شد ه است. چند  نکته قابل تامل د ر اظهارات ايشان، 

وجود  د ارد  كه به آنها اشاره خواهد  شد . 
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