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کار شما بسیار عالی، جالب و بهنگام بود
    

حضرت آی�ت اهلل خامن�ه ای رهبر معظم انقاب اس�امی ظهر یکش�نبه، چه�ارم بهمن با 
پاس�داران جوان نیروی دریایی سپاه پاس�داران انقاب اسامی که با ش�جاعت در مقابل 
ورود نظامیان امریکایی به آبهای جمهوری اس�امی ایران اقدام و متجاوزان را بازداش�ت 
کرده بودند، دیدار کردند و آنان را از نزدیک مورد تفقد ق�رار دادند. فرمانده معظم کل قوا 
همچنین در س�خنان کوتاهی، این اقدام س�تایش برانگیز نیروی دریایی سپاه پاسداران 
را ش�جاعانه و همراه با ایمان خواندند و خاطرنشان کردند: »کار ش�ما بسیار عالی، جالب و 
بهنگام بود و در واقع باید این حادثه را کار خدا دانس�ت که امریکاییها را به آبهای ما کشاند 

تا با اقدام بهنگام شما، آنگونه با دستهایی که بر سر گذاشته بودند، بازداشت شوند.«
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هشدار رهبرمعظم انقالب درباره 
پیچیدگی و ابعاد مختلف مقوله امنیت

حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقاب اس�امی پیش از ظهر چهارش�نبه چهاردهم بهمن در دیدار با امیر دریابان ش�مخانی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی و معاونان و کارشناسان دبیرخانه  شورا، به پیچیدگی و ابعاد مختلف مقوله  »امنیت« در دنیای امروز، پرداختند. ایشان 
اصول حاکم بر تصمیم سازی و تصمیم گیری هایی که برای ایجاد، حفظ و ارتقای امنیت الزم است، ترسیم فرمودند. با توجه به شمول این اصول 

در تامین امنیت زیستی کشور، سخنان معظم له را در ادامه می آوریم. 

تفکرصحیحوخالصانقالبیوحزباللهی

وظیفه  شورای عالی امنیت ملی، تصمیم گیری در چارچوب نگاه کالن و چندبُعدی به مقوله  

امنیت و وظیفه  مهم دبیرخانه »تصمیم سازی« برای ایجاد مسیر صحیح »تصمیم گیری« 

در شورای عالی امنیت ملی است. برای آنکه دبیرخانه نقش بسیار مهم تصمیم سازی را به 

 درس��تی و به  خوبی انجام دهد، باید فضای حاکم بر دبیرخانه  ش��ورای عالی امنیت ملی و 

جهت گیری های آن، کامال منطبق بر »تفکر صحیح و خالص انقالبی و حزب اللهی« باشد. 

امنیت یکی از حیاتی ترین نیازهای جامعه اس��ت و بر همین اس��اس در قرآن کریم بارها 

به آن اش��اره ش��ده اس��ت. امروز مقوله  امنیت از یک موضوع نظامی و امنیتی صرف خارج 

شده و دارای ابعاد اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روانی و اخالقی است.

نگاهصحیحوچندبُعدیبهمقوله
دبیرخانه  شورای عالی امنیت ملی تاثیرگذار شود، اگر جهت گیری های زاویه دار با انقالب اسالمی در »فضای صددرصد انقالبی« در این نهاد است زیرا نقش تصمیم سازی دبیرخانه منوط به حاکم بودن چندبُع��دی ب��ه مقوله امنیت باش��د. انجام صحیح عال��ی امنی��ت مل��ی در چارچ��وب ن��گاه صحیح و  گونه ای انجام دهد که تصمیم گیری های ش��ورای دبیرخانه  شورا باید وظیفه  مهم تصمیم سازی را به مقوله  امنیت و با در نظر گرفتن همه  ابعاد آن است. وظیفه  اصلی شورای عالی امنیت ملی، نگاه جامع به امنیتباشد

نتیجه  مطلوب به دست نخواهد آمد.

خطوطاساسیواصولانقالباسالمی

گرایش ه��ا و جهت گیری ه��ای انقالب��ی، واقعی و کامال روش��ن و 

واضح و مبتنی بر بیانات امام رحمهًْ ا... است. امام رحمهًْ ا...، »مظهر 

انقالب اس��المی« اس��ت و بر همین اس��اس، بیانات ایش��ان که در 

ده ها جلد کتاب مدون شده، »مبانی انقالب« است.

موارد تکرارش��ونده در بیانات امام رحمهًْ ا... »خطوط اساس��ی و 

اصول انقالب اسالمی« هستند. براساس سخنان امام رحمهًْ ا...، 

موضوع »مردم«، »استقالل کشور«، »تدین و پایبندی به مبانی 

اسالمی«، »مبارزه با استکبار و زورگویی«، »مساله  فلسطین«، 

»موضوع معیشت مردم« و »توجه به مستضعفان و رفع فقر«، 

خطوط اصلی انقالب اند که از ترکیب آنها »هندسه  انقالب« به 

 دس��ت می آید. بنابراین تصمیم های ش��ورای عالی امنیت ملی 

باید در چارچوب خطوط اصلی انقالب باشد و در شورای عالی 

امنیت ملی و دبیرخانه  این شورا، »تفکر انقالبی صحیح و خالص 
حزب اللهی« حاکم باشد.

با شیوه های پیچیده و جدید ضدامنیتی انجام دهد.«کارشناسی مبتنی بر تفکر انقالبی، تصمیم سازی صحیح را برای مقابله دبیرخانه  ش��ورا نیز باید با اندیش��ه  کارآمد و تالش خس��تگی ناپذیر و کار مختلف رس��یدگی و درباره آنها تصمیم گیری کند و بر همین اس��اس جامعه«، شورای عالی امنیت ملی باید به همه  این مسائل در بخش های با توجه به تاثیر آرام و بی سروصدای شیوه های جدید در »امنیت زیرپوستی این مبارزه سخت تر و حساس تر شده است.فضای سایبری و تاثیرات فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و ضدامنیتی آن، »البته امروز به  واسطه  شیوه های جدید و پیچیده  دشمن، همچون موضوع با تاکید بر اینکه در ۳۷ سال گذشته، همواره مبارزه وجود داشته، گفتند: استکبار نداشتند که باید در مقابل این جریان ایستاد. رهبر انقالب اسالمی نداشتند و برخی هم با اینکه داخل نظام بودند اما اعتقادی به مبارزه با از هم��ان ابت��دای پی��روزی انق��الب اس��المی، برخی تفکر انقالبی را قبول در»امنیتزیرپوستیجامعه«تاثیرآراموبیسروصدایشیوههایجدید
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اعالم مصوبات دومین جلسه شواری عالی سالمت 

ریل گذاری برای پدافند زیستی

دکتر هاشمی افزود: »در این جلسه، سند ملی پیشگیری 
و کنترل بیماری های غیرواگیر که عامل ۷5 درصد مرگ 
ایرانی هاست مصوب شد از جمله اینکه اعمال استانداردهای 
اجباری برای میزان نمک در نانوایی ها تا سقف 1 درصد را 
داشته باشیم بنابراین مصوبه میزان نمک پخت نان باید 
کاهش یابد.« وی گفت: »غنی سازی آرد با اسید فولیک 
و آهن برای کاهش بیماری های ناشی از فقر آهن از دیگر 
مصوبات این جلسه بود.« دکتر  هاشمی افزود: »همچنین 
وزارت جهاد کشاورزی موظف شد بر سقف واردات روغن 
پالم تا ۳0 درصد  نظارت کند که افزایش نداشته باشیم.«

رئیس جمهور دس��تور داد تا روند جایگزینی خودروهای 
فرسوده و موتورسیکلت و صنعت ریلی مترو سرعت بگیرد

وی گف��ت: »درب��اره کاه��ش آلودگ��ی ه��وا و اثرات آن به 
س��المت نیز در دومین جلس��ه ش��ورای عالی س��المت 
بحث شد و رئیس جمهور دستور داد تا روند جایگزینی 
خودروهای فرسوده و موتورسیکلت و صنعت ریلی مترو 
سرعت بگیرد و سازمان محیط زیست بر کاهش آالیندگی 
مراکز صنعتی نظارت جدی داش��ته باش��د.« وی افزود: 
»سازمان محیط زیست موظف شد که در شهرهای باالی 
۳00 ه��زار نف��ر حتم��ا پای��ش را از نظر میزان آلودگی هوا 
آنالین )برخط( در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار 
دهد.« وزیر بهداشت گفت: »درباره سالمت عمومی جامعه 

از روان تا جس��م و جان در این جلس��ه مقرر ش��د حداقل 
دولت برای کارمندان دستگاه های دولتی براساس شیوه  
نامه وزارت بهداشت ساالنه کارمندان را معاینه و در جهت 
توانمندسازی آنها تالش کنند و آموزش های الزم درباره 

سبک زندگی و برنامه های پیشگیرانه داشته باشند.« 
دستگاه ها و اعضای کارگروه کشوری کنترل و پیشگیری 
از اچ آی وی موظفند در مدت ۳ ماه برنامه عملیاتی خود را 
به سازمان متبوعشان در قالب اهداف راهبردی چهارمین 
برنامه اس��تراتژیک کش��وری کنترل ایدز که مورد تایید 

سازمان بهداشت جهانی نیز است، اجرا کنند.
دکتر هاشمی افزود: »موضوع ایدز از دیگر مباحث دومین 
جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذا بود که مقرر شد 
دستگاه ها و اعضای کارگروه کشوری کنترل و پیشگیری 
از اچ آی وی موظفند در مدت ۳ ماه برنامه عملیاتی خود را 
به سازمان متبوعشان در قالب اهداف راهبردی چهارمین 
برنامه اس��تراتژیک کش��وری کنترل ایدز که مورد تایید 
سازمان بهداشت جهانی نیز است، اجرا کنند و برنامه ها 

را در این خصوص مورد پایش و نظارت قرار دهند.« 
وی افزود: »وزارت بهداشت نیز موظف شد وسایل الزم را 
برای پیشگیری از ایدز به صورت رایگان در اختیار کسانی 
که در معرض خطر هستند، قرار دهد.« دکتر  هاشمی با 
اشاره به همکاری های بین بخشی میان وزارت بهداشت 
و سایر دستگاه ها گفت: » شورای عالی سالمت و امنیت 
غذا به صورت متناظر در استان ها به ریاست استانداران و 
در تهران به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.« وی 
افزود: »در این جلسه مصوب شد براساس شیوه نامه ای که 
حداکثر تا یک ماه ابالغ می شود در ارزشیابی استانداران 

و عملکرد فرمانداران، بخش��داران و ش��هروندان توجه به 
سالمت مردم و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی 
سالمت مدنظر قرار گرفته شود.« وزیر بهداشت با بیان 
اینکه ابالغ این مصوبات را رئیس جمهور انجام می دهد و 
دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذا که ریاست 
آن به عهده وزیر بهداشت است نظارت بر مصوبات را به 
عهده دارد افزود: »ما ادعا می کنیم که 80 درصد مصوبات 
نخستین جلسه شورای عالی سالمت را اجرا کرده ایم«. 
دکتر  هاش��می با تاکید بر اینکه جلس��ات ش��ورای عالی 
سالمت تزئینی نیست و با جدیت بر اجرای مصوبات آن 
نظارت می ش��ود گفت: »از جمله مصوبات جلس��ه قبل، 
کاه��ش واردات روغ��ن پال��م ب��ه میزان ۳0 درصد بود که 
بسیار حاشیه داشت اما اجرایی شد.« وی با بیان اینکه 
نظارت بر واردات و توزیع سموم در کاهش بار بیماری ها و 
به ویژه سرطان بسیار مهم است افزود: »وزارت کشاورزی 
در 2 سال گذشته در این زمینه بسیار تالش کرده است 
چراکه تقریبا بر مراکز عرضه س��موم هیچ نظارتی نبود 
ول��ی ه��م اکن��ون بی��ش از نیم��ی از آنها تحت نظارت قرار 
گرفته اند.« وزیر بهداشت درباره نظارت بر آب شرب نیز 
گفت: »آب از جمله مواردی بود که برخی دستگاه ها از 
جمله وزارت بهداش��ت وظیفه ش��ان را کامل انجام نداده 
بودند و قرار اس��ت همه آب های آش��امیدنی و معدنی از 
نظر مرغوبیت درجه بندی شوند و به اطالع مردم رسانده 
شود که از نظر سالمت از چه رتبه های از عالی تا خوب را 
ندارند و طبعا به آب های آشامیدنی نامناسب نیز مجوز 

توزیع داده نخواهد داشت.« 
منبع: خبرگزاری صدا و سیما

دومین جلسه شورای عالی سامت و امنیت 
غذایی با تصویب پروانه دار ش�دن و نظارت 
بر تمام مراکز فروش و توزیع س�موم تا یک 
سال آینده، تصویب سند ملی پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر و پایش آلودگی هوای 
شهرهای باالی 300 هزار نفر به پایان رسید. 
وزیر بهداشت درباره مصوبات این جلسه گفت: 
»دومین جلسه شورای عالی سامت و امنیت 
غذایی به ریاس�ت رئیس جمهور با مروری بر 
مصوبات جلسه قبلی و اینکه تا چه اندازه ای 
مصوبات اجرایی ش�ده و چرا برخی مصوبات 
اجرایی نش�ده اس�ت، برگزار شد.« وی گفت: 
»از جمله مصوبات جلسه قبل درباره سموم 
وزارت جهاد کشاورزی بود که 50 درصد مراکز 
فروش و توزیع سموم تحت نظارت قرار گرفتند 
و قرار شد 50 درصد باقیمانده تا یک سال آینده 
پروانه دار شوند و نظارت جدی بر سموم دفع 
آفات و نباتات و مرکبات صورت گیرد چون از 

مشکات مهم حوزه سامت است.«
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رسانه پایه تکنولوژیک تهدیدات مردم محور محسوب می شود

انگیزه جهادی؛ تسلط بر دانش

سردار جاللی تهدیدات را به 2 دسته طبیعی )با منشا 
طبیعت( و غیرطبیعی )با منش��ا انس��ان( تقس��یم نموده 
و گفت: »ویژگی اساس��ی تهدیدات طبیعی یکی این 
است که انسان در آن نقشی ندارد دوم اینکه منشا آن 
تحوالت درون طبیعت و اقلیم است، سوم؛ چون انسان 
در آن نقشی ندارد لذا انگیزه و اراده و دشمنی در آن 
نقش��ی نداش��ته و چهارم اینکه چون منش��ا آن طبیعت 
است لذا تغییرات آن کم است و امکان کنترل و اشراف 
از نظر علمی و اقدام از نظر عملی کامال میسر است.«

ویژگی تهدیدات انسان ساخت
س��ردار جاللی ویژگی های تهدیدات انس��ان س��اخت 
را ش��امل؛ 1- منش��ا انس��ان )انگیزه و اراده و دش��منی 
در آن وج��ود دارد( 2- عنص��ر تکنول��وژی و فن��اوری 
دانسته و گفت: »زمانی که عنصر تکنولوژی تغییر کند 
ماهیت، نوع و جنس تهدیدات عوض می شود و زمانی 
که تکنولوژی ثابت باش��د، اس��تراتژی و دکترین موثر 
واقع می ش��ود، برای مثال در دوران کاربرد س��الح های 

س��رد اس��تراتژی ها و تفکرات نظامی 
برتری ها را نشان می داد.«

تحول در تهدیدات انسان ساخت
دکتر جاللی گفت: »دانش مستتر در عنصر فناوری و 
تکنولوژی و تاثیرات آن بر تهدیدات موجب می ش��ود 
تا تحوالت دائمی در تهدیدات انسان ساخت به وجود 
آید لذا آن چیزی که در پدافند غیرعامل با آن مقابله 
می کنیم، عموما تهدیدات انسان ساخت است و زمانی 
که تکنولوژی و فناوری )که یک عنصر متغیر و پویاست( 
تغیی��ر کن��د تم��ام عرصه ه��ا، حوزه ها و الیه های تهدید 

را تغییر می دهد.

رویکردهای جدید پدافند غیرعامل
وی ادام��ه داد: مق��ام معظ��م رهبری فرمودند؛ »پدافند 
غیرعامل 2 ویژگی می خواهد یکی انگیزه جهادی، اراده 
و پشتکار و دیگری تسلط بر دانش و تکنولوژی ها«، لذا 
موضوع رویکردهای جدید پدافند غیر عامل یک موضوع 
کامال علمی و پویا که نتیجه تحول در تهدیدات است.

انتظار مقام معظم رهبری از پدافند غیر عامل
س��ردار جاللی افزود: انتظاری که مقام معظم رهبری 
از موضوع پدافند غیر عامل دارند این اس��ت که 
پدافند غیر عامل مثل مصون سازی بدن است، 
از درون م��ا را مص��ون می کن��د، مفه��وم ای��ن 
مصون س��ازی این اس��ت که اگر دش��من اقدام 
کند و تالش کند هچ اثری از آن نبیند یعنی 
حذف اثر تهدید و آسیب ناپذیری کشور در برابر 
تهدی��دات، همچنین می فرمایند 
»این ماموریت بایستی برای 
کل پیکره کشور و جامعه 
و دس��تگاه های اجرایی 

عملیاتی شود.«

 الزمه پاسخ به تهدید، شناخت تهدید
وی الزمه پاسخ به تهدیدات را شناخت آن ذکر کرده 
و گفت: از نظر پدافند غیرعامل یک دسته از تهدیدات، 
تهدیدات فناورانه است، بدین معنی که منشا و محور 
تهدی��دات فناوری ه��ا هس��تند، این فناوری ها برتری و 
توانمندی به صاحب فناوری داده و تهدیدی برای کسی 
ک��ه م��ورد پای��ش فناوری قرار می گیرد، ایجاد می کند، 
پس فناوری یک تیغ 2 لبه است که در جایی فرصت 

ایجاد می کند و در جای دیگر تهدید.

تهدیدات فناورانه
دکت��ر جالل��ی در ادام��ه اف��زود: در حالت کلی ۳ نگاه به 
فناوری وجود دارد؛ یک نگاه تهدیدمحور )یعنی فناوری 
فقط ایجاد تهدید می کند(، دوم نگاه فرصت محور )تنها 
ایجاد فرصت می کند( و س��وم نگاه هوش��مند )یعنی 
فناوری را بشناسیم، تهدیدات آن را کنترل کرده و از 

فرصت های آن استفاده کنیم(.

انواع تهدیدات
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: براساس 
فناوری ه��ا تهدی��دات عبارتن��د از؛ تهدیدات س��ایبری، 
بیولوژیک یا زیس��تی، ش��یمیایی، هس��ته ای یا پرتویی، 

سیگنالی و الکترومغناطیسی.

تهدیدات مردم محور
وی گفت: دومین دسته تهدیدات، تهدیدات مردم محور 
است، آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که در جنگ های 
جدید، مردم، محور جنگ بوده و برد و باخت کشورها 
به این بستگی دارد که آیا آن کشور توانسته مردمش را 
اداره کند، نیازمندی های آنان را تامین کرده و پشتیبانی 

مردم را جلب کند یا خیر؟

رسانه پایه تکنولوژیک تهدیدات مردم محور 
س��ردار جاللی با عنوان اینکه رس��انه پایه تکنولوژیک 
تهدیدات مردم محور محسوب می شود، گفت: »یکی از 

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با عنوان اینکه رسانه پایه تکنولوژیک تهدیدات مردم محور محسوب می شود، گفت: »یکی از استراتژی های 
آمریکایی ها توسعه رسانه خارج از کنترل دولت ها و عبور از مرزهای جغرافیایی و رسیدن مستقیم به ذهن مردم با استفاده از رسانه است به شکلی 
که بتوانند ذهن مردم را س�ازماندهی کنند.« به گزارش پایگاه اطاع رس�انی پایداری ملی، دکتر »غامرضا جالی« رئیس س�ازمان پدافند غیر عامل 
کشور در گردهمایي تخصصي معاونان عملیات فرماندهي انتظامي استان ها، رده هاي حوزه مرکزي و فرماندهان مستقل گفت: »مساله پدافند غیر 
عامل مساله ای است که طول عمر آن به اندازه طول عمر بشر است و با پدیده تهدیدات مواجه است لذا مساله جدیدی نیست و یک مساله جاری 

است، چیزی که پدافند غیر عامل را متمایز می کند، پرداختن به مساله تحوالت و تغییرات تهدیدات است.
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استراتژی های آمریکایی ها توسعه رسانه خارج از کنترل 
دولت ها و عبور از مرزهای جغرافیایی و رسیدن مستقیم 
به ذهن مردم با اس��تفاده از رس��انه اس��ت به ش��کلی که 
بتوانند ذهن مردم را سازماندهی کرده و شکل دهد.«

جنگ بی قاعده 
وی گفت: »رویکرد بعدی در تهدیدات مردم محور، این 
اس��ت که پتانس��یل نارضایتی را به مردم منتقل کرده 
عدم رضایت را تولید وآن را تقویت کرده تا به چالش 
تبدی��ل ش��ود و م��ردم را ب��ا حکوم��ت درگیر کنند، این 

می ش��ود ابزار اعمال فش��ار به حکومت که آمریکایی ها 
به آن »جنگ بی قاعده« می گویند و شامل حوزه های 
فرهنگی، الیه های امنیتی و الیه های اقتصادی است.«

توجه به ابزار رسانه
رئیس س��ازمان پدافند غیر عامل کش��ور گفت: »ابزار 
رسانه در اختیار دشمن امکان دسترسی دشمن را به 
ذهن و فکر و باورهای مردم می دهد، لذا نیروی انتظامی 
که ماموریت برقراری نظم و امنیت در حوزه های مردم 

را دارد، باید به این ابزار توجه شود.«

ابعاد شبکه های اجتماعی
وی ابعاد شبکه های اجتماعی را شامل؛ بعد فرهنگی، 
خدماتی و س��رویس دهی، امنیتی، جاسوس��ی، 
س��نجش فش��ارها و اوضاع و احوال مردم 
و بعد برانگیختگی جامعه دانس��ته و 
گفت: »هنگامی که همه این ابعاد در 
کنار هم قرار گیرند، دشمن می تواند 
بخش��ی از مردم را در حوزه هایی تحریک کرده 
س��ازماندهی و آماده کند تا رو در روی پلیس و نظام 

قرار گیرند.«

تهدیدات کالبدی یا زیرساختی
دکتر جاللی دسته سوم تهدیدات را کالبدی یا زیرساختی 
عنوان کرده و گفت: »کارکرد اکثر سالح ها و تجهیزات 
جدید علیه زیرساخت هاس��ت که دلیل آن این اس��ت 
که زیرساخت ها به مردم خدمت و سرویس می دهند، 
چنانچه زیرس��اخت ها از دس��ت حکومت خارج ش��ود، 

حکومت برای تامین نیازهای مردم ناتوان می شود.«

اصلی ترین ماموریت نیروی انتظامی
رئی��س س��ازمان پدافن��د غیر عامل کش��ور اصلی ترین 
ماموری��ت نی��روی انتظام��ی از بُع��د پدافند غیر عامل را 
تداوم برقراری امنیت برای کشور دانسته و گفت: »نیروی 
انتظامی باید بتواند در شرایط خاص و بحران که الیه های 

امنیتی تشدید می شوند امنیت را برقرار کند.«

ماموریت های دیگر نیروی انتظامی
وی ماموریت های دیگر این نیرو را امنیت زیرساخت ها 
)زیرساخت ها باید سالم باشند و سرویس دهی کنند(، 
ماموری��ت تس��هیل عب��ور و م��رور اضطراری و عملیاتی 
)نیروی انتظامی باید بتواند زیرساخت های عبور و مرور 
مانند پل ها را تحلیل، و حیاتی، حس��اس و مهم بودن 
آن را بررسی کرده، مصون سازی را انجام دهد(، کمک 
به اداره مردم در شرایط حساس) اداره مردم به عهده 
دولت است(، عملیات انتظامی پدافند تخصصی )یعنی 
برای مقابله با تهدیدات تخصصی باید یک عملیات خاص 
انتظامی اتفاق بیفتد( و ایجاد امنیت س��ایبری در بعد 

زندگی مردم عنوان کرد.

تهیه طرح پاسخ
دکتر جاللی در خاتمه گفت: »برای ایجاد آمادگی ها در 
نیروی انتظامی باید بتوانیم برای همه حوزه ها »طرح 
پاسخ« یا » طرح دفاعی« تهیه کرد سپس هماهنگی 
و تصویب طرح در مراجع مربوطه انجام ش��ود. بعد به 
س��راغ تجهی��زات و امکان��ات بروی��م و آنه��ا را در اختیار 
تیم های عملیاتی گذاش��ته، س��پس آموزش و در انتها 
تمرین و مانور صورت گیرد. و الزم است که مانورهای 
نیروی انتظامی با مانورهای سازمان پدافند غیر عامل 

هماهنگ شود.« 



امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 

8

یی
ذا

ت غ
نی

ام

اگر علمی و کارشناسی برخورد نکنیم تغییرات اقلیم سفره غذای مردم را می بلعد

تغییرات اقلیمی چالش جدید جهانی

افزای��ش گرم��ای ک��ره زمین بیش��تر به واس��طه افزایش 
غلظت گازهای گلخانه ای است. گازهای گلخانه ای شامل 
دی اکسید کربن )CO2(، متان )CH4(، اکسید نیتروژن 

)N2O( و کلرو فلورو کربن )CFCs( هستند. 
طبق پیش بینی تحلیلی IPCC اگر در 100 سال آتی 
دمای کره زمین بیش از 2 درجه سانتی گراد گرم شود، 
آث��ار منف��ی ای��ن گرمای��ش دامن تم��ام مناطق جهان را 
دربرخواهدگرفت و بیشترین تاثیر آن بر ارگانیسم های 
زنده از جمله انسان و گیاه خواهد بود. نیرو و جنبشی 
ک��ه در عقب��ه تغیی��رات مف��رط اقلیمی وجود دارد، حتی 
اگر گازهای گلخانه ای به طرز قابل توجهی کاهش یابند، 

غیر قابل کنترل است.

تاثیر تغییرات اقلیمی
تغییرات اقلیمی از قبیل افزایش نامطلوب دما، بارندگی های 
ش��دید و بی رویه، افزایش حداکثری رطوبت و گازهای 
اتمس��فر، خشکس��الی، باال آمدن س��طح آب های دریاها و 
اقیانوس ها، گرم ش��دن دمای آب اقیانوس ها، س��یل و 
توفان های بسیار شدید از راه های مختلف و با مکانیسم های 
متفاوت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر وجوه مختلف 
امنیت غذایی ضربه های شدید وارد می کنند به ویژه در 
بخش کش��اورزی که منبع اصلی درآمد و اش��تغال ۷0 
درصد مردم کم درآمد جهان در مناطق روستایی است 
و جان میلیون ها نفر از ساکنان کره زمین را در معرض 

خطر امنیت غذایی قرار می دهد.
بخش کشاورزی یا به عبارتی بخش مسئول تولید مواد 
اولیه غذای مردم جهان، آسیب پذیرترین بخش در مقابل 

تغییرات اقلیمی است. این بخش هم در افزایش گازهای 
گلخان��ه ای )ح��دود 12-10 درص��د از کل تولید گازهای 
گلخان��ه ای( و ه��م در تعدی��ل و تنظی��م تاثیرات مخرب 

تغییرات اقلیمی نقش و سهم مهمی دارد. 
در حال حاضر نه تنها س��هم و مقدار تاثیرات مس��تقیم 
تغییرات اقلیمی بر تولیدات کشاورزی در مناطق مختلف 
مش��خص نیس��ت، بلکه س��هم فعالیت های کشاورزی در 
اندازه افزایش انتش��ار گازهای گلخانه ای نیز نامش��خص 
اس��ت بنابراین مش��خص کردن دقیق س��هم و میزان هر 
یک در طرح سیاس��ت ها و اختصاص بودجه الزم برای 

مقابله با تغییرات اقلیمی الزامی است. 

نقش گیاهان در مقابله با تغییرات اقلیمی
از آنجای��ی ک��ه گیاه��ان می توانن��د نقش مهمی در ایجاد 
یک بستر انطباقی با تغییرات اقلیمی داشته باشند و با 
افزایش دانش و درک ما از آثار تغییرات اقلیم بر کشاورزی، 
تنوع زیس��تی و کل اکوسیس��تم و اس��تفاده از این دانش 
در جه��ت تولی��د ارق��ام گیاه��ی ب��ا جهندگی و مقاومت 
بیشتر در مقابل خشکسالی، مصرف بهینه آب، افزایش 
مقاومت نس��بت به آفات و بیماری ها و تولید محصول 
فراوان می تواند خسارات ناشی از پدیده تغییرات اقلیمی 

را تعدیل و تنظیم کند.
مخاطرات و آثار منفي تغییرات اقلیمي بر سیستم هاي 
کشاورزی، دامپروري و شیالت در دهه هاي آتي افزایش 
می یابد و بیش��ترین صدمه و خس��ارت آن به کش��ورهاي 
کم درآمد که با کمبود زیرساخت ها و امکانات سازواري با 
تغییرات اقلیمي مواجه هستند، وارد می شود. ضربه های 

شدید این پدیده در بخش کشاورزي، هم امنیت غذایي 
و هم نقش محوري کش��اورزي را در معیش��ت و توس��عه 
بنیادي زندگي روستاییان با تهدید مواجه خواهد کرد.

تاثیر تغییرات اقلیمی در هر منطقه ای متفاوت اس��ت؛ 
در مناطق در حال توسعه تاثیر بسیار وخیم و شدیدی 
دارد، بهره وری و بازدهی کشاورزی دیم در این مناطق 
تا 50 درصد کاهش می یابد، سطح آب شیرین در بستر 
رودخانه ها روند نزولی خواهد داشت، سطح آب دریاها 
باال می رود و سیل در مسیر رودخانه ها افزایش می یابد. 
نهایتا امنیت غذایی در این مناطق با چالش شدید مواجه 

خواهد شد.

تاثیر تغییرات اقلیمی برکشاورزی
تغییرات اقلیمی بر فعالیت های کشاورزی هم تاثیر منفی 
و ه��م تاثی��ر مثب��ت دارد. از طرف��ی، چ��ون ه��ر 2 جهت 
منفی و مثبت تغییرات اقلیمی غیر قابل مهار هستند، 
هر چه سریع تر بتوان این تغییرات را باور کرد، سریع تر 
می توان موازین مناسب برای مقابله با تاثیرات منفی و 
بهره ب��رداری حداکث��ری از آث��ار مثب��ت آن تهیه و تدوین 
کرد. زمانی می توانیم درجهت متعادل کردن آثار منفی 
تغیی��رات اقلیم��ی اق��دام کنی��م که به اهمیت ضربه های 
ش��دید این تغییرات در بخش کش��اورزی آگاه باش��یم. 
آگاهی کامل و چگونگی مقابله با س��ناریوی جدید باید 
در اولویت سیاست های راهبردی بخش کشاورزی قرار 
گیرد. کشورهایی که به بهترین حالت با شرایط جدید 
منطبق شوند، سریع تر می توانند سیستم کشاورزی خود 

را پایدار و رقابتی کنند. 
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طبق ارزیابی س�ازمان خواروبار و کش�اورزی ملل متحد )فائو( برای س�ال 2050 میادی که جمعیت جهان به حدود 10 میلیارد نفر می رس�د، تولید 
جهانی محصوالت کش�اورزی باید 60 درصد نس�بت به تولید حال حاضر بیش�تر ش�ود تا امنیت غذایی این جمعیت کثیر با خطر مواجه نش�ود. از 
طرفی، بسیاری از منابع مورد نیاز برای امنیت غذایی پایدار تقریبا منبسط شده و چالش های امنیت غذایی خصوصا در کشورهای در حال توسعه 
رو به فزونی است. تغییرات اقلیمی نیز چالش جدید جهانی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله در کشور ما مورد بی توجهی 
مسئوالن و محققان مربوطه واقع شده است. تغییرات اقلیمی یا آب و هوایی ناشی از گرم شدن دمای کره زمین است. از تاریخ شروع ثبت دمای 
کره زمین تا امروز، گرم ترین زمان ثبت ش�ده بین دهه آخر قرن بیس�تم و دهه اول قرن بیس�ت و یکم بوده اس�ت. طبق گزارش س�ال 2001 میادی 
پانل بین دولتی تغییرات اقلیمی )IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change(  بیش�ترین افزایش دمای کره زمین در 50 س�ال گذش�ته 

ناشی از فعالیت های بشر بوده است.
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ت غذایی
امنی

چالش های بخش کشاورزی
چالش حال حاضر بخش کشاورزی همه کشورها تالش 
در جهت تعدیل و تنظیم آثار منفی تغییرات اقلیمی و 
استفاده حداکثری از آثار مثبت آن برای بیشترین تولید 
بدون ضربه به پایداری و توسعه کشاورزی و امنیت غذایی 
است. برای استحکام و بهینه سازی زیر ساخت هایی که 
برای انطباق با تغییرات اقلیمی الزم و ضروری اس��ت، 
سیس��تم های حال حاضر کش��ت و زراعت محصوالت و 
تولیدات کشاورزی باید متحمل دگرگونی و تغییر شکل 
اساسی شوند. این چالش به مراتب برای کشورهای در 
حال توسعه حادتر و سخت تر است چون عالوه بر اینکه 
بیش��تر در معرض آثار منفی تغییرات اقلیمی هس��تند، 

ساختار قانونی، مدیریتی و حقوقی ضعیفی نیز دارند.
دگرگونی سیستم های تولید کشاورزی به بودجه کالن 
نیاز دارد. بودجه حال حاضر مقابله با تهدیدات زیستی 
کشورهای جهان به هیچ وجه کافی نیست. در اجالس 
اخی��ر IPCC در ژانوی��ه 2016 در پاری��س اع��الم ش��د 

ساالنه به 100 میلیارد دالر برای کمک به کشورهای در 
حال توسعه برای دگرگونی سیستم های تولید کشاورزی 
جهت منطبق شدن و سازگاری با تغییرات اقلیمی پیش 

رو نیاز است. 

لزوم هوشیاری مسئوالن بخش کشاورزی
مسئوالن بخش کشاورزی کشور باید با آگاهی و هوشیاری 
در لح��اظ ک��ردن بخ��ش کش��اورزی در ردیف تخصیص 
بودجه های کالن و همچنین استفاده حداکثری از بودجه 
و برنام��ه کمک ه��ای فن��ی جهانی، ب��رای تغییر بنیادی 
سیس��تم های حال حاضر تولید محصوالت کش��اورزی 
به سیس��تم هایی که بدون ضربه زدن و تاثیر منفی در 
امنیت غذایی پایدار بتوانند با آثار شدید تغییرات اقلیمی 
مقابله کنند، کوتاهی و غفلت نکنند. در غیر این صورت، 
پیامد های وخیم و خطرناکی برای امنیت غذایی و توسعه 

پایدار کشاورزی کشور در پیش خواهد بود.  
 نقش و فعالیت وزارت جهاد کشاورزي در مجامع بین المللي 

مرتبط با پدیده تغییرات اقلیمي بسیار کمرنگ، کم اهمیت 
و ضعیف اس��ت و هیچ نش��انه اي از مدیریت و روحیه 
جهادي براي آمادگی و مقابله با مهم ترین چالش جهانی 
زیستي در این نهاد مشاهده نمی شود. در حالي که بخش 
کشاورزي نه تنها آسیب پذیرترین بخش تغییرات اقلیمي 
است، بلکه مهم ترین بخش براي مقابله با این پدیده و 

به حداقل رساندن آثار منفي آن نیز است. 
وزارت جهاد کشاورزي باید بدون اتالف وقت سیاست ها 
و برنامه هاي راهبردي منطبق کردن سیستم های تولید با 
پدیده تغییرات اقلیمي و به حداقل رساندن آثار منفي و 
استفاده حداکثري از جوانب مثبت این پدیده را به طور 

جدي تهیه و تدوین کند.
  همکاري و نقش کلیدي و محوري متخصصان و محققان 
باتجربه داخلي و خارجي و تخصیص بودجه کالن و حداکثر 
استفاده از منابع مالي بین المللي براي مدیریت درست 
بزرگ ترین تهدید زیستي امنیت غذایي و امنیت زیست 

محیطي کشور در آینده اي نه چندان دور الزامي است. 

تشکر ویژه از جناب آقاي مهندس بیژن اباذریان 
استاد گرانقدر که بدون راهنمایي هاي ارزشمند در 
انتخاب مطالب و زحمت ویرایش آنها  چاپ مطالب 
اینجانب در مجله پدافند زیستي امکان پذیر نبود.

• اص��الح و یکپارچگ��ی سیس��تم های پیش بین��ی و • تحلیل و بررسی و شناسایی نقاط حادمنفی آن در حوزه های زیر الزامی است:با تغییرات اقلیمی و تعدیل و کاهش آثار بالقوه ظرفیت سازی بخش کشاورزی برای مواجه شدن 
• سیستم های اعالم خطر و هشدار زودهنگام در شرایط پیش آگاهی آب و هوا

طبیعی و آمادگی کامل در برابر احتمال وقوع آنها و • بررس��ی مناس��ب احتمال خطر مصیبت و بالهای وخیم آب و هوایی
به کارگیری بهترین سیستم کشت و کار و استفاده کش��اورزی، آموزش و تش��ویق کش��اورزان در جهت • سرمایه گذاری در مناطق روستایی، بیمه محصوالت برنامه های کمک های اجتماعی

• اصالح و بهبود کمبود آب و سیستم های حفاظت از زمین های زراعی
• اصالح مدیریت زمین های کش��اورزی و جلوگیری • تغییر الگوی کشت برای محصوالت مختلف• افزایش میزان استفاده بهینه از منابع آب و آبیاری• جلوگیری از شوره زار شدن زمین های زراعی• استفاده مجدد از آب آبیاری مزارع و باغاتمنابع طبیعی

بیماری های گیاهی و پیش آگاهی از شیوع احتمالی آنها• اص��الح سیس��تم های ش��بکه مراقب��ت از آف��ات و از فرسایش خاک
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منابع طبیعی تجدیدشونده بستر رشد و توسعه کشور در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی هستند

منابع طبیعی؛ سرمایه پدافند زیستی

منابع طبیعی تجدیدش��ونده منابع و ذخایری هس��تند 
که انسان در پیدایش آنها هیچ گونه دخالتی ندارد واگر 
به طور درس��ت از آنها بهره برداری ش��ود هیچ وقت تمام 
یا غیر قابل بهره برداری نمی ش��وند. مراتع بخش��ی از 
منابع طبیعی هستند که به صورت اکوسیستم هایی از 
پوشش های گیاهی طبیعی کارکردهای بسیار مهمی در 

زندگی انسان ها و جوامع بشری دارند. اگر مساحت 
کش��ور را 160 میلی��ون هکت��ار در نظ��ر بگیریم 

طبق آخرین آمار س��ازمان جنگل ها و مراتع 
و آبخیزداری مساحت مراتع کشور بیش از 
80 میلیون هکتار است. به عبارت دیگر، 
بیش از 50 درصد مساحت کشور عزیزمان 
را اکوسیستم های مرتعی تشکیل می دهد 
که در صورت تخریب نکردن آنها و باقی 
ماندن به همان صورت طبیعی و خدادادی 
کارکردهای بسیار مهمی در زندگی انسان 

دارند. بخشی از این کارکردها عبارتند از: 

• افزایش نفوذپذیری خاک و در نتیجه ذخیره 
هر چه بیش��تر بارش های طبیعی داخل خاک و 

تغذیه هر چه بیشتر سفره های آب های زیرزمینی و 
جلوگیری از سیالب ها، در این زمینه نتایج تحقیقات 
متعدد نش��ان داده یک جامعه گیاهی طبیعی بدون 

تخری��ب حداکث��ر 10 درص��د از می��زان بارش ه��ا را به 
صورت س��یالب از خود عبور می دهد و بقیه بارش را 
در خاک نفوذ می دهد و سفره های آب های زیرزمینی را 
تغذیه می کند. در صورتی که اگر همین پوشش گیاهی 

تخریب شود حداقل بیش از ۳0 درصد بارش ها به صورت 
س��یالب در س��طح خاک حرکت می کند و از دس��ترس 
خارج می شود. آمارهای متعددی نشان می دهند تعداد 
سیالب ها در سال های اخیر به نحو چشمگیری افزایش 

پیدا کرده، چنانچه از 421 مورد س��یل اتفاق افتاده از 
س��ال 1۳۳0 تا س��ال 1۳80 نزدیک به ۷4 درصد آن 
تنها مربوط به 20 س��ال اخیر )1۳80-1۳60( اس��ت. 
همزمان باید توجه داش��ت مس��احت جنگل های شمال 

   دکتر علی اکبر تجلی/دانشیار دانشگاه 

منابع طبیعی تجدیدشونده بستر رشد و توسعه کشور در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی هستند و نقش مهمی در امنیت غذایی و سامت جامعه 
دارند. امروزه تخریب منابع طبیعی یکی از جدی ترین و مهم ترین چالش های برنامه های توس�عه در جهان اس�ت. این مس�اله عمدتا به دلیل نظام 
س�رمایه داری حاکم بر جهان اس�ت که فقط س�عی در بهره برداری هر چه بیش�تر از منابع و به دس�ت آوردن س�ودهای کان و آنی دارد. در این میان 
کشورهای در حال توسعه نیز صرفا با هدف رشد و پیشرفت بیشتر و بدون داشتن برنامه های توسعه پایدار و مدیریت درست و بی توجهی به خطرات 
ناشی از فشار بیش از حد به منابع طبیعی به این مساله دامن می زنند. در صورتی که باید توجه کرد منابع فعلی فقط مختص نسل حاضر نیست و 
به آیندگان نیز تعلق دارد. از طرفی، تخریب این منابع منجر به واکنش قهرآمیز طبیعت خواهد شد که نمونه آن را در افزایش سیاب های مخرب، 
کاهش حاصلخیزی خاک و به تبع آن اس�تفاده از کودهای ش�یمیایی و بروز انواع بیماری ها در انس�ان ها، فرس�ایش خاک و کاهش ذخایر آبی ش�اهد 
هستیم که عما این بحران ها آغاز شده و با آن مواجه شده ایم. در این مقاله سعی شده حتی االمکان به دور از اصطاحات تخصصی و به زبان ساده و 
مختصر به تعریف و مشخص کردن جایگاه و کارکردهای منابع طبیعی-مراتع بپردازیم و در مورد نقش این منابع در امنیت زیستی جامعه بحث کنیم.

عی
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م
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طی ۳0 س��ال گذش��ته 22 درصد کاهش یافته که 1۷ 
درصد آن مربوط به 20 سال اخیر )1۳80-1۳60( است.

• جلوگی�ری از کاه�ش حاصلخی�زی خ�اک و در 
نتیجه کاهش استفاده از کودهای شیمیایی: نتایج 
مطالعات متعدد نشان داده در یک اکوسیستم طبیعی 
و تخریب نش��ده میزان شس��ته ش��دن عناصر نیتروژن، 
پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد به ترتیب 2/9، 85/۷، 
414/8، 94/6 و 126/6 کیلوگرم، در هکتار در س��ال 
اس��ت، در صورتی که تخریب پوش��ش گیاهی منجر به 
شس��ته ش��دن و ه��در رفت��ن ای��ن عناصر ب��ه ترتیب به 
می��زان ۷9، 99/8، 640، 118/8 و 150/9 کیلوگ��رم 
در هکتار در سال است. واضح است کاهش این عناصر 
س��بب فقر و کاهش حاصلخیزی خاک می ش��ود و به 
تبع آن کش��اورز مجبور به اس��تفاده هر چه بیش��تر از 
کودهای ش��یمیایی می ش��ود که این عناصر غیرطبیعی 
شیمیایی توسط محصوالت کشاورزی تولید شده وارد 
بدن انسان می شود و به دلیل دفع نشدن و تجمع در بدن 
انواع بیماری های کشنده را در انسان ایجاد می کند. در 
این میان واژه سونامی سرطان که این روزها به گوش 

می خورد قابل تامل است. 
• جلوگی�ری از فرس�ایش و ه�در رفت�ن خ�اک: 
وجود پوش��ش گیاهی طبیعی در س��طح خاک از حمل 
و فرسایش خاک چه با آب و چه با باد جلوگیری می کند. 
مطالعات نشان داده اند در شرایط طبیعی و تخریب نشده 
اکوسیستم های مرتعی میزان خاک فرسایش یافته 85 
درصد تن در هکتار در سال است و این رقم در مراتع 

تخریب شده توسط انسان و بدون پوشش گیاهی حدود 
100 تن در هکتار در سال است. در این مورد وجود گرد 
و غبارهای مکرر در سال های اخیر در کشور که منشاء 
داخلی دارند باید بسیار مورد توجه قرار گیرد که ناشی از 
تخریب پوشش گیاهی مراتع است. همچنین باید توجه 
داشت میزان فرسایش خاک در ایران یکی از باالترین 
ارقام است-حدود 2 میلیارد تن در سال- و از آنجایی که 
به ازای هر تن فرسایش خاک 28 دالر خسارت برآورد 
می کنند 56 میلیارد دالر در س��ال خس��ارت به کش��ور 
وارد می شود. همچنین ذکر این نکته ضروری است که 
خاک حاصلخیز و قابل زراعت حدود 20 سانتی متری 
اول خاک است که با از بین رفتن آن با آب یا باد عمال 
خاک زراعی این س��رمایه خدادادی را با دس��ت خود از 
بین برده ایم. س��رمایه و نعمتی که کش��ورهای بس��یاری 
دنبال آن هستند و حتی حاضرند آن را خریداری کنند.

این اکوسیستم ها –مراتع- همچنین کارکردهای بسیار 
بیشتری مانند یک بانک ژنتیک بی نظیر، گیاهان دارویی 
و صنعتی، اکوتوریسم، زیستگاه حیات وحش و... را دارند 

که انشاا... بعدا به آنها پرداخته خواهد شد.

چالش ها
همان گونه که اش��اره ش��د طبق آخرین آمار س��ازمان 
جنگل ها و مراتع و آبخیزداری )س��ال 1۳8۳( س��طح 
مراتع کشور در حال حاضر 86/1 میلیون هکتار است. 
در صورتی که طبق آمار همین سازمان در سال 1۳46، 
س��طح مراتع بالغ بر 100 میلیون هکتار )19 میلیون 
هکتار مراتع با وضعیت خوب، 25 میلیون هکتار مراتع 

با وضعیت متوسط، 56 میلیون هکتار مراتع با وضعیت 
فقیر تا خیلی فقیر( بوده و در سال 1۳۷4 سطح مراتع 
90 میلیون هکتار )9/۳ میلیون هکتار مراتع با وضعیت 
خوب، ۳۷/۳ میلیون هکتار مراتع با وضعیت متوس��ط 
تا فقیر و 4۳/۳ میلیون هکتار مراتع با وضعیت فقیر تا 
خیلی فقیر( بوده است. این آمار نشان می دهد در یک 
دوره ۳۷ ساله )1۳8۳-1۳46( 14 میلیون هکتار یعنی 
حداقل ساالنه حدود ۳۷0 هزار هکتار یا به عبارت دیگر 
هر ۳ س��ال بیش از یک میلیون هکتار از مراتع از بین 
رفته است. همچنین کیفیت مراتع نیز به شدت از مراتع 
با وضعیت خوب به س��مت مراتع با وضعیت متوس��ط و 
ضعی��ف گرای��ش پی��دا کرده که کارکردهای حیاتی این 

اکوسیستم ها را که به آنها اشاره شده متاثر می کند.
وجود تعداد زیاد دام مازاد بر ظرفیت مراتع یکی دیگر 
از چالش ها و مش��کالت این اکوسیستم هاس��ت. طبق 
آمار س��ازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، از س��ال 
1۳60 تا سال 1۳۷۷ جمعیت دام سبک کشور تقریبا 
2 برابر ش��ده اس��ت. )در س��ال 1۳60 حدود 4۳ میلیون 
و در سال 1۳۷۷ حدود 81 میلیون واحد دامی( اگرچه 
سرانه مصرف گوشت قرمز اندکی نیز کاهش یافته است. 
)البته در این مورد باید به افزایش جمعیت کش��ور نیز 
توجه شود.( این آمار نشان مي دهد میزان فشار دام بر 
مراتع طی 1۷ س��ال 2 برابر ش��ده در صورتی که مراتع 
طی این سال ها هیچ گونه توسعه ای نیافته اند و در برابر 
این تخریب و فشار تاثیر مثبتی در مصرف گوشت قرمز 
کش��ور نداش��ته اند. در حقیقت، با افزایش جمعیت دام 
کیفیت دام ها از نظر وزن الش��ه پایین آمده که مس��اله 
بسیار مهمی در تخریب مراتع و جنگل هاست. از مشکالت 
و چالش ه��ای دیگ��ری ک��ه در تخری��ب منابع طبیعی و 
مرات��ع نق��ش دارن��د می توان ب��ه بهره برداری بی رویه از 
گیاهان دارویی و صنعتی، جنگل زدایی، فعالیت های 
کشاورزی غیراصولی و توسعه  صنعتی نام برد 
که همگی در جای خود حائز اهمیت هستند.

وظایف
با توجه به نقش منابع طبیعی در سالمت 
و امنیت زیس��تی کش��ور و وظیفه پدافند 
زیس��تی مبنی بر حفاظت و مصون س��ازی 
مناب��ع مل��ی در براب��ر تهدیدات زیس��تی و 
مدیریت بحران های زیستی و کاهش آثار و 
عواقب آن، الزم است آحاد جامعه به طور عام از 
نقش و اهمیت این منابع آگاه شوند و آموزش های 
الزم برای حفظ و نگهداری منابع طبیعی در سطوح 
مختلف جامعه از طریق رسانه های مختلف، آموزش و 
پرورش و دانشگاه ها داده شود. همچنین پایش و رصد 
دقیقی از نتایج برنامه های توسعه ای دستگاه های ذی ربط 
در جهت میزان توس��عه منابع طبیعی یا جلوگیری از 
تخریب آن انجام گیرد و نقاط قوت و ضعف برنامه های 
توس��عه ای آش��کار ش��ود و در صورت ضرورت اصالحات 

الزم انجام گیرد.

منابع طبیعی

باید توجه داش��ت میزان فرس��ایش 
خ��اک در ای��ران یک��ی از باالتری��ن 
ارقام است-حدود 2 میلیارد تن در 
س��ال- و از آنجایی که به ازای هر 
تن فرسایش خاک 28 دالر خسارت 
برآورد می کنند 56 میلیارد دالر در 
سال خسارت به کشور وارد می شود
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مخزن بیماري، پرندگان آبزي مهاجر از جمله اردک سانان 
و پرندگان س��احل زي هس��تند و س��ایر طیور از جمله 
ماکیان به عنوان میزبان نقش مهمي در بقا و گسترش 
بیماري دارند. دوره کمون بیماري از چند ساعت تا ۳ 
روز در سطح انفرادي و تا 14 روز در سطح گله است.

وی��روس بق��اي خ��ود را ب��ا انتقال موفق از میزبان آلوده 
به میزبان حس��اس حفظ مي کند و ش��رایط محیطي 
نقش بسیار مهمي در این انتقال و بقاي ویروس دارد. 
وضعیت هاي مرطوب و سرد بهترین شرایط براي بقاي 
عامل بیماري هستند و در موفوع، شرایط دمایی مناسب 

و رطوبت باال تا 105 روز زنده مي ماند.
 راه ورود ویروس به بدن پرندگان، تنفس است و بعد 
از تکثیر ویروس در بدن پرنده از بیني، دهان، ملتحمه، 
کلواک، اپیدرم )پره فولیکول هاي پر و غدد عرق( پرنده 
مبتال دفع می شود. ویروس از ترشحات بیني و مدفوع 
پرنده مبتال که به عنوان منبع اصلي ویروسي بوده، دفع 
می ش��ود و ویروس موجود در این مواد بقاي بیش��تري 
در محی��ط دارد. وی��روس در تجهی��زات مرغداري تا ۷2 

ساعت زنده مي ماند. 
اصلي ترین روش انتقال بیماري به مزارع، از راه مدفوع 
آلوده است و انتقال بیماری از یک پرنده به پرنده دیگر 
از طریق تماس مستقیم پرنده آلوده با پرنده حساس، یا 
تماس غیرمستقیم از طریق ریز قطره ها، وسایل آلوده، 

لباس و کفش افراد است.
مهم ترین منابع انتقال بیماري به فارم ها و طیور بومي، 
از طری��ق پرن��دگان مهاج��ر آبزي، پرندگان آبزي بومي، 
طیور آلوده بومي، انتقال توس��ط انس��ان، وس��ایل نقلیه، 
تجهیزات، جوندگان، مگس ها، پشه ها، پرندگان آزادپرواز 

و در غلظ��ت ب��االي وی��روس از طری��ق ب��اد ) حداکثر تا 
km 1( است.

مهم ترین راه هاي گسترش بیماري بین کشورها جابجایي 
پرندگان مهاجر، جابجایي پرندگان آلوده و محصوالت 
آنها بین کش��ورها و انتقال پرندگان وحش��ي شکارش��ده 
است اما در اکثر موارد تشخیص راه دقیق ورود بیماري 
به کشورها به علت وجود پرندگان مهاجر، حمل و نقل 
غیرقانون��ي پرن��دگان، تاخی��ر در گزارش کانون ها و عدم 

شناسایي اولین طغیان هاي بیماري وجود ندارد.
نش��انه های بیماري نیز بس��یار متنوع هس��تند و به گونه 
پرن��ده مبت��ال، س��ن، عوام��ل محیطي، جنس ویروس و 
عفونت هاي همزمان و سایر عوامل بستگی دارد. نشانه ها 
ممکن است باعث بروز عوارض در دستگاه هاي تنفس، 
گوارش، تولیدمثل یا سیس��تم عصبي ش��ود. مهم ترین 
نشانه هاي بیماري شامل سیانوزه شدن تاج و ریش پرنده 
و خونریزی ساق پاست. در مواردي نیز بیماري بسیار 
حاد و ناگهاني اس��ت و پرندگان بدون بروز نش��انه هاي 
قبلي مي میرند در حالي که در پرندگان آبزی و مخصوصا 
اردک های بالغ که مخزن اصلی بیماری هستند، ممکن 
اس��ت هیچ نش��اني آش��کاري مش��اهده نشود. در طیور 
بومی و صنعتی بیماری تا صددرصد موجب مرگ ومیر 

پرندگان می شود.
نکت��ه مه��م و قابل توج��ه در خص��وص این بیماری این 
اس��ت که در صورت بروز بیماری در یک کش��ور، برای 
کنترل بیماری باید کلیه پرندگان مبتال و پرندگانی که 
در معرض خطر قرار دارند، معدوم شوند تا از گسترش 
بیم��اری جلوگی��ری ش��ود که ای��ن کار هزینه زیادی را 
به کشورهای درگیر تحمیل خواهد کرد، ضمن اینکه 

آث��ار منف��ی زی��ادی ب��ر تجارت طیور و فرآورده های آنها 
خواهد داشت.

اهمیت بیماری در کشور
کشور ما یکی از بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده گوشت 
مرغ در دنیاست و این صنعت به عنوان یکی از مهم ترین 
صنایع بخش کشاورزی از نظر سرمایه گذاری و اشتغال 
مطرح است. از طرفی، کشور ما ضمن اینکه در مسیر 
مهاجرت پرندگان مهاجر قرار دارد، هر س��اله پذیرای 
میلیون ه��ا قطع��ه از ای��ن پرندگان مهاجر به خصوص در 
اس��تان های ش��مالی کشور است. در استان های شمالی 
بیش��ترین واحدهای صنعتی طیور کش��ور قرار دارند و 
به خصوص استان مازندران در این زمینه اهمیت ویژه ای 
دارد چراکه از طرفی بیشترین مزارع پرورش طیور کشور 
در این استان قرار دارد و همچنین پرورش طیور بومی 
و به خصوص اردک و غاز که مخازن اصلی این بیماری 
نیز هستند در این استان رونق ویژه ای دارد. عالوه بر 
این، بیش��تر حجم ورود پرندگان مهاجر به کش��ور نیز 
وارد این اس��تان و به خصوص شهرس��تان فریدونکنار 
می ش��ود. صید و ش��کار پرندگان مهاجر و عرضه آنها 
نیز یکی از منابع درآمد مردم این اس��تان اس��ت که 
ای��ن پرن��دگان در بازاره��ای فروش پرندگان زنده عرضه 
می شوند و از آنجا به سایر مناطق استان و حتی سایر 
اس��تان های کش��ور منتقل خواهند ش��د. تعدد بازارهای 
فروش پرندگان در این استان و تماس مستقیم پرندگان 
صیدش��ده با طیور بومی عرضه ش��ده و به خصوص انواع 
اردک سانان بومی در این بازارها موجب انتقال آلودگی 
احتمالی از پرندگان مهاجر صیدشده به آنها می شود و 

آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان، مهم ترین تهدید صنعت طیور در سراسر دنیا

اپیدمیولوژي بیماري آنفلوانزا

   دکتر محمدحسین فاح/دامپزشک،اپیدمیولوژیست 

آنفلوانزای پرندگان، یک بیماری ویروسی جدی و بسیار عفونی ماکیان، بوقلمون ها و بسیاری دیگر از پرندگان است که توسط تیپ های مختلف ویروس 
آنفلوانزای نوع A ایجاد می شود. عفونت ناشی از این ویروس ها ممکن است به پستانداران و به خصوص انسان ها گسترش یابد. عامل بیماري ویروسي 
از خانواده ارتومیکسوویریده، داراي 9 تحت تیپ H و 16 تحت تیپ  N است. ویروس های آنفلوانزا به 2 گروه دارای بیماری زایی پایین )LPAI( و بسیار 
بیماری زا  )HPAI( تقسیم بندی می شوند و تاکنون تمامی موارد آنفلوانزای فوق حاد در دنیا در اثر ویروس های دارای بیماری زایی باال و از 2 تحت تیپ  
H5 و H7 ایجاد شده اند. آنفلوانزای فوق حاد به دلیل مرگ و میر باال در پرندگان، هزینه های کنترل بیماری، اهمیت بیماری از جنبه بهداشت عمومی 
و آثار منفی بر تجارت )توقف صادرات در صورت بروز بیماری( یکی از مهم ترین بیماری های صنعت طیور اس�ت و در صورت بروز بیماری و تش�دید 
همه گیري و عدم کنترل، امنیت غذایي جامعه را نیز به چالش می کشد و خسارت هاي زیاد و جبران ناپذیری به صنعت طیور کشورها وارد می کند. این 

بیماری از جمله بیماری های مشترک است که در صورت انتقال انسان به انسان نیز موجب مرگ و میر باال در مبتایان می شود.
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س��بب گس��ترش عفونت و بیماری خواهد ش��د بنابراین 
ای��ن بازاره��ا نق��ش مهمی در گس��ترش و اپیدمیولوژی 

این بیماری در کشور دارند.
در مورد طیور صنعتی نیز در تمام دنیا مزارع پرورش 
بوقلمون و طیور تخمگذار بیش��ترین گزارش بیماری 
را داش��ته اند. ب��ا توج��ه به اینک��ه مزارع طیور تخمگذار 
در کشور ما توسعه زیادی دارد و سطح بهداشتی این 
مزارع از نظر بهداش��تی در درجه پایینی اس��ت، این 

گروه از طیور در معرض بیشترین تهدید قرار دارند.
در س��ال های 2015 و 2016 حدود 55 کش��ور این 
 )OIE( بیماری را به س��ازمان بهداش��ت جهانی دام
گزارش کرده اند که کش��ور ما هم بیماری را در طیور 

بومی یک روستا در مازندران گزارش کرده است.

پیشگیری و کنترل بیماری
مهم تری��ن راه کنت��رل بیم��اری، معدوم س��ازی و اعمال 
شرایط قرنطینه ای )ممنوعیت حمل و نقل طیور زنده( 
اس��ت. ب��ه همی��ن دلیل اولی��ن قدم در کنترل بیماری، 
گزارش دهی سریع و به موقع آن است. به بیان دیگر، 
کنت��رل موف��ق بیم��اری در گرو تش��خیص اولین موارد 
بیماری اس��ت تا با انجام اقدامات مناس��ب )از جمله 
معدوم کردن جمعیت مبتال و در معرض خطر، اعمال 
ضوابط قرنطینه ای و انجام مراقبت فعال در محدوده های 
بیماری( بتوان از گسترش بیماری جلوگیری کرد. در 
این خصوص نقش پرورش دهندگان و کلینیسین های 
بخش خصوصی که در تماس با پرورش دهندگان هستند 
و گزارش ه��ای بیم��اری ب��رای درمان به آنها ارجاع داده 

می شود، در اطالع رسانی این گروه به مسئوالن اهمیت 
وی��ژه ای دارد بنابرای��ن آم��وزش و توجیه این گروه تاثیر 
بسزایی در هشدار سریع و اطالع رسانی به  موقع بیماری 

خواهد داشت.
از طرفی، گزارش اولین کانون بیماري به تعیین منشاء 
بیماري کمک زیادي می کند به طوري که اگر اطالعات 
دقیق و درستی از اولین مورد بیماري به مسئوالن برسد، 
با ردیابي عوامل موثر در انتقال بیماري می توان منشاء 
آن را شناخت و بیماری را به سرعت کنترل کرد.  
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یک تب خفیف، سردرد و درد مفاصل آغاز مي شود. در مورد عالئم بیماري باید یادآور شد که ابتدا با این امر خطر آلودگي مرغداران را افزایش مي دهد. بدون بروز بیماري و عالئم ظاهري آن آلوده کند. بدل شود. همچنین این ویروس توانسته اردک ها را آنفوالنزاي مرغي مي تواند در میان گربه ها نیز رد و بررس��ي اخیر آزمایش��گاهي نش��ان داد که ویروس را از جمله پلنگ ها و ببرها را آغاز کرده است. یک اینست که آنفوالنزاي مرغي آلوده کردن پستانداران است.  آنچه نگراني ها را در این اواخر بیشتر کرده مي پیوندند و آخرین دوره آن در س��ال 1968 بوده همه گیري آنفوالنزا در سیکل هاي 25 ساله به وقوع به این نقطه خواهیم رسید، چرا که به نظر مي رسد هستیم، اما بسیاري از دانشمندان مي گویند که ما چقدر به زمان این اپیدمي احتمالي جهاني نزدیک به همه مناطق جهان برسد. هیچ کس نمي داند ما داشت. در حالي که این ویروس مي تواند ظرف 6 ماه طور طبیعي در برابر ویروس جدید مصونیت نخواهد عالم گیر ش��ایع خواهد ش��د.  تقریبا هیچ فردي به به فرد دیگر منتقل شود و در نتیجه یک آنفوالنزاي با یکدیگر ترکیب ش��وند ویروس مي تواند از فردي که ژن هاي ویروس هاي مرغي و انساني در این شرایط به بیماري آنفوالنزاي انساني مبتالست.  در صورتي که ویروس مرغي بتواند فردي را آلوده کند که همزمان گسترده خواهد شد. خطرناکتر از این وضعیت آنست منتقل شود.  در نتیجه این امر، شیوع بیماري بسیار و تغییر رفتار شود که بتواند از انساني به انسان دیگر اینست که ویروس آن به شکلي دچار جهش ژنتیکي آنچه این بیماري را براي انس��ان خطرناک مي کند، چند نکته درباره آنفلوآنزاي مرغي
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? منظور از پسماندهای بیمارستانی چیست؟
پسماندهای بیمارستانی در معنای وسیع تر آن، به تمامی 
زباله هایی گفته می ش��ود که در بیمارس��تان ها، مراکز 
بهداش��تی-درمانی از جمله درمانگاه ها و حتی مطب ها، 
آزمایشگاه های پزشکی و مراکزی از این قبیل تولید می شود.

? اهمیت پسماندهای بیمارستانی در چیست؟
این پسماندها عالوه بر زباله های معمولی، حاوی مواد عفونی، 
مواد شیمیایی، مواد زائد پاتولوژیک، مواد زائد رادیواکتیو، 
ته مانده داروها، و... است، در نتیجه زیان آور و خطرناک 

هستند. شیوه جمع آوری و دفع این نوع پسماند با 
پسماندهای شهری و خانگی تفاوت 
زیادی دارد و رعایت نکردن اصول 
استاندارد در این زمینه باعث ازدیاد 
و شیوع انواع بیماری های خطرناک 
و مسری می شود و تهدیدی جدی 
برای سالمت انسان و محیط زیست 

است.

? آماره�ای جهان�ی و ای�ران 
در زمینه تولید این پس�ماندها 

چگونه است؟

طبق گزارش س��ازمان بهداش��ت جهانی )WHO(، تولید 
روزانه زباله بیمارستانی خطرناک به ازای هر تخت بستری 
در کشورهای توسعه یافته 500 گرم و در کشورهای فقیر 
در اصل 200 گرم است ولی با توجه به اینکه در کشورهای 
فقیر زباله های خطرناک و غیرخطرناک درست تفکیک 
نمی شوند، این میزان عمال بسیار باالتر می رود. در ایران 
آمارها برحس��ب نوع بیمارس��تان و نوع بخش ها متفاوت 
اس��ت ولی کل تولید روزانه زباله بیمارس��تانی در کش��ور 
500-۳00 تن تخمین زده شده که از این میزان 50-100 

تن عفونی و خطرناک برآورد شده است.

پس�ماندهای  ب�ا  برخ�ورد  نح�وه   ?
بیمارستانی چگونه باید باشد؟

درس��ت  دف��ع  و  جم��ع آوری 
پسماند های بیمارستانی فرایندی 
اس��ت که در محدود کردن و 
کنت��رل انتش��ار م��واد مضر و 
عفونت های بیمارس��تانی، هم 
داخل بیمارستان و هم بیرون 
از آن و در سطح جامعه بسیار 

موثر است.
ب��ا  برخ��ورد  درس��ت  ش��یوه 

پس��ماندهای بیمارس��تانی در اس��تانداردهای ناظ��ر ب��ر 
بهداش��ت محی��ط و حفاظ��ت محیط  زیس��ت از قبی��ل 
)EPA( Environmental Protection Agency استاندارد 
جهان��ی بهداش��ت  س��ازمان  دس��تورالعمل های  و    

 )CDC ( Centers for Disease Control and Prevention و 
ارائه شده است. همچنین در کشور ما دستورالعمل های 
الزم توسط وزارت بهداشت و همچنین آیین نامه مدیریت 
زباله های بیمارستانی توسط شهرداری تدوین و پیاده سازی 

شده است.

? چه چالش هایی در این زمینه مطرح است؟
سازمان های مدیریت پسماند گاهی از تفکیک پسماند های 
عفونی از عادی اطمینان ندارند و ناچار همه پسماند های 
بیمارس��تانی را عفون��ی تلق��ی می کنن��د، در حالی که در 
صورت تفکیک مناسب پسماندهای بیمارستانی حدودا 80 
درصد پسماندها عادی است )به عنوان مثال پسماندهای 
حاصل از قسمت های اداری و آشپزخانه( و فقط 15 درصد 
پس��ماندها عفونی و بیماری زا اس��ت. 5 درصد باقیمانده 
نیز اجس��ام تیز، پس��ماندهای ش��یمیایی و دارویی، مواد 
رادیواکتیو، فلزات س��نگین و... اس��ت. در مراکز درمانی 
که طرح مدیریت تفکیک اجزای پس��ماند در آنها اجرا 
می ش��ود، میزان پس��ماندهای خطرناک نس��بت به مراکز 

گفت وگو با دکتر آرش سیفی، عضو هیات علمی گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 خطرات پسماندهای بیمارستانی 

اشرفخالقی/ کارشناس وزارت آموزش و پرورش  

مدیریت دفع زباله های عفونی و بیمارس�تانی از مهمترین معضات شهرنش�ینی اس�ت که اگر درس�ت و اصولی انجام نش�ود تبدیل به تهدیدی جدی 
برای سامت عمومی خواهد شد. طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیمارستانهای کشور به عنوان یکی از بزرگترین منابع تولید 
پسمانده�ای بیمارستان�ی روزان�ه 400 ت�ن پسمان�د تولی�د م�ی کنن�د.  به استناد ماده 11 »قانون مدیریت پسماند« تمام مراکز تولیدکننده پسمانده�ای 
ویژه و زباله های عفوني پزشکي باید نسبت به جداسازی پسماند های عفوني پرخطر از زباله های عادی اقدام کنند. برای بررسی چالش ها و  اهمیت 

پسماندهای بیمارستانی از دیدگاه پدافند غیرعامل با دکتر آرش سیفی، گفت وگو کرده ایم.

 شاهیننوشین/ کارشناس بهداشت محیط

زباله هاي بیمارس��تاني از لحاظ کلي در دس��ته مواد زائد 
جامد خطرناک قرار می گیرند چراکه درون زباله ها حاوي 
انواع مواد زائد خطرناک بیولوژیکي، شیمیایي،  رادیواکتیو 
و حتي مواد قابل اشتعال و انفجار )به مقدار اندک( است. 
از مهم ترین منابع تولید این نوع زباله ها، بخش هاي مختلف 

درماني اعم از دیالیز، ش��یمي درماني، جراحي قطع اعضا 
و نیز انجام بسیاري از آزمایشات تشخیص طبي هستند.

به علت احتمال خطرزایي مواد زائد مخاطره آمیز تعیین 
و شناخت این مواد در بیمارستان در مقایسه با مواد زائد 
خانگي بس��یار مهم اس��ت. زیان هاي بهداش��تي زباله هاي 
بیمارستاني ممکن است ناشی از تماس هاي شغلي مثل 
تماس کارکنان و کارگران خدمات بیمارستاني با زباله ها 

باش��د. زباله هایي از قبیل کیس��ه هاي محتوي خون آلوده 
به ویروس هاي B و ایدز، سرنگ ها، گاز و وسایل پانسمان، 
سوند و لوله هاي مصرف شده در آزمایشات داخل بدن و 
وسایل بخور، میزان باالي باکتري ها،  انگل ها، مواد سمي 
و خطرناک و در اصل کلیه موادي که زباله هاي عفوني را 
تشکیل می دهند، باعث بروز مخاطرات انساني و آلودگي 
زیس��ت محیطي می ش��وند. در مورد وجود ویروس ها در 

برنامه عملیاتي پسماندهای عفونی استان گلستان

پدافند غیرعامل 
حالت پیشگیرانه دارد 
و در این حوزه، حفاظت 
مردم در مقابل تهاجم 
از جمله بیماری های 
میکروبی، مواد زیان آور 
شیمیایی و رادیواکتیو را 
برعهده دارد
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درمانی که تفکیک پسماندها انجام نمی شود، بسیار کمتر 
است. همچنین قوانین و ضوابط جدی که برای بیمارستان ها 
و سایر مراکز در مورد پسماندهای بیمارستانی وضع شده 
بیش از هر چیز هزینه های باالیی را در پی دارد و سبب 
ش��ده مدیران این مراکز کاهش تولید زباله و تفکیک را 
به عنوان اولین راهکار موثر در کاهش تولید پسماندهای 
بیمارستانی و در نتیجه کاهش هزینه های مدیریت پسماند 
مورد توجه ویژه قرار دهند. عناوین بحث های کنونی در 
زمینه پسماندهای بیمارستانی شامل به حداقل رساندن 
ایج��اد م��واد زائ��د، مدیریت آن در مبدا، نحوه جمع آوری، 
حمل، تفکیک مناسب، تصفیه مقدماتی )به منظور کاهش 
خطرزایی(، نگهداری موقت، بسته بندی و برچسب گذاری، 

بی خطرسازی، جابجایی و دفع نهایی است.

? پسماندهای بیمارستانی در حال حاضر چگونه 
دفع می شوند؟

در حال حاضر در مورد دفع پسماندهای بیمارستانی توصیه 
یه استفاده از روش بی خطر کردن و استریل کردن است 
و این شیوه جایگزین دفع کردن پسماندهای بیمارستانی 
از طریق پالسما و دستگاه زباله سوز شده است. همان طور 
که می دانید زباله سوز به دلیل آلودگی هایی که همراه دارد 
دیگر به عنوان روشی برای تمامی زباله ها توصیه نمی شود. 
اگر بخواهیم با جزئیات بیشتر صحبت کنیم، زباله های 

معمول��ی به ط��ور روزان��ه از طریق ش��هرداری جمع آوری 
می شود؛ زباله های عفونی یا نوک تیز نیز معموال پس از 
بی خطر کردن )مثال استریل کردن یا گندزدایی( تحویل 
ش��هرداری می ش��ود؛ با زباله های رادیواکتیو طبق ضوابط 
س��ازمان انرژی اتمی ایران برخورد می ش��ود. در هر حال 
بهترین راه حل مساله پسماندهای بیمارستانی از نظر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بی خطرسازی زباله ها با 

استفاده از فناوری های غیرسوز در مبدا است.

? نقش مدیران خصوصا مدیران بیمارستان ها در 
این زمینه چیست؟

واضح است که مدیریت پسماند بیمارستان تحت سرپرستی 
ایشان انجام می شود و باید تالش کنند تا کار مطابق اصول 
و دستورالعمل های جاری انجام شود. حمایت و تشویق 
برنامه ها در این زمینه نیز از اقدامات مهم مدیران محسوب 
می شود. اجرای برنامه های آموزشی مستمر و هدفمند برای 
کارکنان مسئول هم می تواند از اولویت های مدیران باشد. 
از س��ایر اقداماتی که در حوزه مدیریت قابل انجام اس��ت 
می توان این موارد را نام برد؛ طرح خط مش��ی ها و ایجاد 
روش های علمی اس��تاندارد، جمع آوری اطالعات مانند 
میزان و مشخصات پسماندهای بیمارستانی و ارائه گزارش 
ادواری، تشکیل کمیته مدیریت پسماندهای بیمارستانی 
و پیگیری وظایف و مسئولیت های اعضای این کمیته و 

پاسخگویی در برابر مقامات باالتر.

? چ�ه پیش�نهادی ب�رای مدیری�ت پسماندهای 
بیمارستانی دارید؟

تولید همه روزه صدها تن پس��ماند در مناطق مختلف 
کش��ور با آلودگی های متنوعی که دارند مس��اله ای اس��ت 
که با توجه به افزایش جمعیت و توسعه مراکز بهداشتی 
باید در اولویت برنامه های بهداشت و محیط زیست کشور 
قرار داشته باشد. در صورتی که پسماندهای بیمارستان ها 
بدون بی خطرسازی و همان طور به شکل آلوده با زباله های 
ش��هری امحا ش��ود، قطعا بر بهداش��ت و س��المت مردم اثر 

منفی جدی خواهد داشت.
مدیریت پسماندها با توجه به مشکالت خاص خود بیانگر 
وضعی��ت فرهنگ��ی، اجتماع��ی، اقتصادی و مدیریتی یک 
کشور است و به طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی دقیق 
نیاز دارد. توجه خاص مدیران در سازمان های مربوطه به 
این مس��اله مهم و حمایت کامل از برنامه های مدیریت 
پس��ماند نقش بس��یار موثری در توفیق و بهبود وضعیت 

در این بخش خواهد داشت.

به عن�وان آخری�ن سوال، اهمی�ت پسماندهای  ?
بیمارستان�ی از دیدگ�اه پدافن�د غیرعام�ل ت�ا چه 

اندازه است؟
همان ط��ور ک��ه خودت��ان بهتر می دانید، پدافند غیرعامل 
حالت پیشگیرانه دارد و در این حوزه، حفاظت مردم در 
مقابل تهاجم از جمله بیماری های میکروبی، مواد زیان آور 
شیمیایی و رادیواکتیو را برعهده دارد. یکی از منابع این 
تهدیدات، پسماندهای بیمارستانی است. مدیریت درست 
در کنترل و دفع مناس��ب این پس��ماندها قطعا بهتر از 
برخورد و درمان عوارض و بیماری های ایجادشده به دلیل 
دفع غیربهداش��تی این پس��ماندها در جامعه خواهد بود، 
هر چند برخی عوارض شاید اصال قابل درمان هم نباشد.

باید توجه داش��ت دش��من از هر تاکتیک و تکنیکی که 
بتواند، اهداف مورد نظر خود را دنبال می کند و یکی از 
راه ها می تواند وارد کردن سموم و میکروب ها در فضاهای 
بهداشتی-درمانی و پخش آن در جامعه از طریق پسماندهای 
بیمارستانی باشد، البته در صورتی که در مدیریت و کنترل 
این پسماندها نقص و بی توجهی وجود داشته باشد، که با 

عنایت الهی این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.

زباله هاي بیمارستاني گفته مي شود مواد تشکیل دهنده 
زباله هاي بیمارستاني قادرند کلیه ویروس ها را با خود منتقل 
کنند. مدت فعالیت ویروس ها در زباله بیمارستاني معموال 
5 تا 8 روز برآورد شده است. میان بیماري هاي ویروسي 
موجود در زباله هاي بیمارستاني می توان به ویروس هاي 
خطرناکي مانند ویروس ایدز، هپاتیت B و... اش��اره کرد 
که برخی از آنها براي انسان خطرناک و کشنده هستند.

وضعیت برنامه در استان 
در شرایط کنونی در کشورمان بی خطرسازی پسماندها 
به روش غیرسوز به عنوان بهترین گزینه جهت امحای 
پسماندهای عفونی معرفی شده و در استان ما نیز در حال 
حاضر تنها در 4 بیمارستان سیستم های بی خطرسازی 
پسماندهای عفونی راه اندازی شده و حمل و دفع نهایی 
پسماندهای تولیدی در سایر بیمارستان ها و همچنین 

مراک��ز ارائ��ه خدمات بهداش��تی-درمانی از طریق عقد 
قرارداد به بخش های دولتی یا خصوصی واگذار ش��ده 
اس��ت. مش��کل عمده در مدیریت پس��ماندهای عفونی 
اس��تان جمع آوری و دفع این پس��ماندها بدون انجام 
مرحله بی خطرسازی است که در نهایت در محل سایت 
سازمان پسماندهای شهری استان در ترانشه های ویژه 

به صورت جداگانه دفن می شوند.
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:)TSS(1-کاهشموادمعلقآب
2 نوع فیلتر در بازار وجود دارد که یکی از آنها صرفا 

مواد معلق آب را جدا می کند. اغلب پارچ و کتری هایی که 

مدعی هستند چای خوش رنگ تر و آب خوشمزه تری را در اختیار 

مصرف کننده قرار می دهند، از این قبیل فیلترها اس��تفاده می کنند. 

جامدات معلق در آب ممکن اس��ت ش��امل ذرات معدنی یا آلی یا مایعات 

مخلوط شونده در آب باشند. این مواد در آب از جنبه زیبایی شناختی ناخوشایند 

هس��تند و از طرفی، محلی برای جذب س��طحی مواد ش��یمیایی و بیولوژیکی 

فراهم می کنند. مواد معلق آلی نیز ممکن است به طریق بیولوژیکی تجزیه و 

به مواد نامطلوب دیگری تبدیل شوند. در صورتی که در شبکه های آبرسانی 

تحت پوشش شرکت آب و فاضالب اکثر این مواد قبال حتی اگر ساده ترین 

روش ها برای تصفیه آب به کار رفته باش��د، حذف ش��ده بنابراین گرچه 

جداسازی مواد معلق آب می تواند چای خوش رنگ تر و آب صاف تری 

را در اختیار قرار دهد، ولی این کار تاثیر چندانی در سالم تر کردن 

آب نخواهد داشت و خریداران این گونه فیلترها، صرفا هزینه 
زیباتر شدن چای و آب مصرفی خود را می پردازند.

مهندسهمایونسلحشورفرد،کارشناس بهداشت محیط اداره بهداشت و درمان دانشجویی دانشگاه شاهد

این روزها در مورد استفاده از دستگاه های تصفیه آب جهت مصرف اماکن مسکونی و اداری تبلیغات 
فراوان�ی می ش�ود ام�ا مسئ�والن آبرسان�ی و کنت�رل کیفی شرکت آب و فاضاب همواره بر سامت آب 
لوله کشی تحت نظارت این شرکت و عدم نیاز به کاربرد این دستگاه ها تاکید دارند. بنابراین در این 

مقاله به بررسی برخی کارایی ها، انتظارات و آثار این دستگاه ها می پردازیم.

آیا استفاده از فیلترهای آب شیرین کن ضرورت دارد؟

نکاتی درباره آب سالم
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3-کاهشجامدات
:)TDS(1500 اس��ت. البته بررس��ی ها نش��ان که اس��تاندارد ملی ایران برای حداکثر مجاز جامدات محلول توجه به شرایط در کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد آب را مشخص می کنند. استاندارد مقادیر این ناخالصی ها با خالص برای نوشیدن مطبوع نیست بلکه ناخالصی ها طعم محلول حالت تعادلی دارد. در واقع، آب به صورت کامال بی مزه ای دارد. در ضمن آب با در نظر گرفتن اجزای به عن��وان نمون��ه آب تقریب��ا خال��ص مقطر طعم همه مواد محلول در آب، نامطلوب نیس��تند. محلولدرآبmg/l رقم )TDS( ب��ه زی��ر 500 میلی گ��رم در لیت��ر در کاهش در آب TDS بسیار کارآمد هستند.خواهد داشت که دستگاه های تصفیه آب با روش اسمز معکوس طعم شوری آب موثر است و رضایت مصرف کنندگان را همراه داده کاه��ش TDS در زدایش )RO(

4-کاهشاسیدیته)pH(آب:

فیلترهایی که براساس تبادل یونی و اسمز معکوس 

کار می کنند معموال منجر به کاهش pH و اسیدی 

شدن آب می شوند که البته میزان این کاهش به کیفیت 

آب ورودی به دستگاه آب شیرین کن در هر منطقه بستگی 

دارد. اگرچه pH معموال بدون اثر مس��تقیم بهداش��تی 

روی مصرف کنندگان اس��ت اما یکی از عوامل مهم کیفی 

آب از دیدگاه بهره برداری است و باید مقادیر آن برای حداقل 

خوردگی و رسوب گذاری کنترل شود. در استانداردهای فیزیک 

و شیمیایی آب، سازمان بهداشت جهانی )WHO( عدد کمتر 

یا مس��اوی 8 را برای pH اعالم کرده اس��ت. در اس��تاندارد 

ای��ران ح��د مطل��وب، 8/5-۷ و حداکث��ر مجاز 6/5-9 
ذکر شده است.

2-کاهشسختیآب:

نوع دوم فیلترها با انجام واکنش های شیمیایی خاص، مقدار کلسیم 

آب را که موجب س��خت ش��دن و بدمزه ش��دن آب می ش��ود، جدا می کنند. 

به طور معمول این کار از طریق جابجا کردن سدیم با کلسیم با روش های مختلف 

س��تفاده از رزین های صنعتی انجام می ش��ود. در این ش��رایط، کلس��یم موجود 
و از جمله ا

در آب که برای سالمت مصرف کننده نه تنها مضر نیست، بلکه مفید نیز هست جدا شده و 

به جای آن سدیم در آب وارد می شود که موجب افزایش فشار خون و لطمه به سیستم قلب و 

عروق می شود. در واقع، مقبولیت عمومی برای میزان سختی آب به طور قابل مالحظه ای از جامعه ای 

به جامعه دیگر و با توجه به ش��رایط محلی تغییر می کند. س��ازمان بهداش��ت جهانی)WHO( نیز 

از دیدگاه بهداش��ت حدی برای س��ختی آب توصیه نکرده و حد 500 میلی گرم در لیتر از نظر فنی، 

مهندسی و اقتصادی است چراکه سختی )به ویژه سختی کلسیم( نه تنها مشکلی برای سالمت ایجاد 

نمی کند بلکه آب سخت برای دستگاه گردش خون انسان مفید است. بنابراین درباره کاهش سختی 

آب توسط فیلترهای آب شیرین کن نکته ای که باید مدنظر داشت این است که وجود غلظت مناسب 

س��ختی در آب آش��امیدنی که همان غلظت امالح کلس��یم و منیزیم اس��ت در کاهش بیماری های 

قلبی-عروقی تاثیر دارد و ارتباط بین سختی و کاهش بیماری های قلبی-عروقی به اثبات رسیده 

است. آب بدون سختی یا با سختی کم اگرچه برای مصارف صنعتی بسیار مناسب است ولی 

برای آشامیدن مناسب نیست. به همین دلیل در آب خروجی دستگاه های آب شیرین کن، 

غلظت سختی باید در محدوده 150-100 میلی گرم در لیتر باشد. الزم به ذکر است 

هدف اولیه ساخت این گونه فیلترها، جلوگیری از رسوب کلسیم )گچ( در دیواره 

لوله ها و مخازن آب گرم است، ولی با توجه به استقبال مصرف کنندگان از آبی 

ی دارد، تبلیغات و فروش این گونه دستگاه ها به عنوان 
که سختی کمتر

فیلتر مناسب برای تصفیه آب افزایش یافته است.

:)TSS(1-کاهشموادمعلقآب
2 نوع فیلتر در بازار وجود دارد که یکی از آنها صرفا 

مواد معلق آب را جدا می کند. اغلب پارچ و کتری هایی که 

مدعی هستند چای خوش رنگ تر و آب خوشمزه تری را در اختیار 

مصرف کننده قرار می دهند، از این قبیل فیلترها اس��تفاده می کنند. 

جامدات معلق در آب ممکن اس��ت ش��امل ذرات معدنی یا آلی یا مایعات 

مخلوط شونده در آب باشند. این مواد در آب از جنبه زیبایی شناختی ناخوشایند 

هس��تند و از طرفی، محلی برای جذب س��طحی مواد ش��یمیایی و بیولوژیکی 

فراهم می کنند. مواد معلق آلی نیز ممکن است به طریق بیولوژیکی تجزیه و 

به مواد نامطلوب دیگری تبدیل شوند. در صورتی که در شبکه های آبرسانی 

تحت پوشش شرکت آب و فاضالب اکثر این مواد قبال حتی اگر ساده ترین 

روش ها برای تصفیه آب به کار رفته باش��د، حذف ش��ده بنابراین گرچه 

جداسازی مواد معلق آب می تواند چای خوش رنگ تر و آب صاف تری 

را در اختیار قرار دهد، ولی این کار تاثیر چندانی در سالم تر کردن 

آب نخواهد داشت و خریداران این گونه فیلترها، صرفا هزینه 
زیباتر شدن چای و آب مصرفی خود را می پردازند.

فلوئورآب:
5-کاهش

میان پارامترهایی که با این فیلترها کاهش 

ور نیز حائز اهمیت است چراکه یکی 
می یابد، فلوئ

از معای��ب ای��ن دس��تگاه ها کاه��ش غلظت فلوراید به 

پایین تر از حد مناسب است. وجود غلظت مناسب فلوراید 

در آب آشامیدنی از نظر بهداشت و سالمت دندان ها اهمیت 

دارد، زیرا نقش آن در رشد و استحکام دندان ها و استخوان ها 

ص در کودکان در حال رشد به اثبات رسیده و یکی 
به خصو

از راه های ورود این ماده به بدن مصرف آب آش��امیدنی 

حاوی فلوراید است. حداقل مقدار الزم برای فلوراید 

در آب آشامیدنی 0/5 و حداکثر مجاز آن 1/5 

 در لیتر اعالم شده است.
میلی گرم
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امنیت غذایی و نقش آن در کشاورزی 

قرنطینه؛ سد نفوذ

اج��الس جهان��ی غ��ذا در س��ال 1996 امنیت غذایی را 
این گونه تعریف می کند؛ »زمانی که همه مردم در تمام 
اوقات، مواد غذایی کافی، س��الم و در دس��ترس برای 
حفظ یک زندگی س��الم و فعال را در اختیار داش��ته 
باش��ند«. امنیت غذایی یک مس��اله پیچیده در توس��عه 
پایدار اس��ت که اس��تقالل، امنیت و ثبات اجتماعی و 

سیاسی کشور ارتباط تنگاتنگی با آن دارد. 
ورود انواع میوه هاي تازه، س��بزیجات و همچنین س��ایر 
محصوالت کشاورزي طی دهه گذشته باعث افزایش خطر 
انتقال غیرعمدي آفات قرنطینه اي به کشور شده است. 
در این بین حداقل 5 عامل خسارت زای مهم کشاورزی 
طی واردات در دهه گذشته وارد کشور شده است. از این 
عوامل می توان به ورود شب پره آمریکایی درختان در سال 
1۳81 اشاره کرد که در بین موجودات زنده با داشتن 
بیش از 600 میزبان گیاهی رکورددار اس��ت. این آفت 
طی واردات گردبینه و چوب از کشورهای آسیای میانه 
و روس��یه وارد کش��ور ش��د و طی 2 س��ال اول ورود خود 
بخش عظیمی از جنگل ها و درختان حاشیه جاده ها و 
محیط شهری را بی برگ کرد. مگس میوه زیتون در سال 
1۳8۳ وارد کشور شد و اهداف وزارت جهاد کشاورزی 

در امر تولید و خودکفایی روغن را 
که قرار بود با افزایش س��طح زیر 
کش��ت زیتون حاصل آید، با ش��ک 
و تردی��د روب��رو ک��رد. مگس میوه 
مدیترانه ای در سال 1۳85 به کشور 
وارد ش��د. این آفت در حقیقت 
یکی از مخاطرات جهانی اس��ت 
ک��ه ص��ادرات و تولید میوه را در 
بسیاری از کشورهای آلوده جهان 
تحت الشعاع خود قرار داده و با ورود 

آن به کشور در حال حاضر بسیاری 
از مناطق میوه خیز کشور )اگرچه در 

آلودگی اندک( به این آفت آلوده هستند. این آفت عالوه 
بر آسیب شدید به میوه، صادرات مرکبات و انار کشور را 
به خطر انداخته اس��ت. ورود نماتد طالیی س��یب زمینی 

نیز طی واردات سیب زمینی از پاکستان بخشی از 
بهترین زمین های تولید سیب زمینی کشور را 
در استان همدان تهدید کرده و در شهرستان 
بهار به واسطه آلودگی به این نماتد و در راستای 
کنترل آن ممنوعیت کشت سیب زمینی اعمال 
شده است. ورود شب پره مینوز گوجه فرنگی 

طی س��ال های 1۳88 و 1۳89 به کش��ور 
باعث شده طی اوایل دهه 1۳90، به غیر 
از استان گیالن کلیه مزارع و گلخانه های 
کش��ور به این آفت آلوده ش��وند. آلودگی 
در بسیاری از مزارع تا صددرصد خسارت 
به کشاورزان وارد آورد. بیماری گرینیگ 
مرکبات نیز که از بیماری های بسیار مخرب 
این محصول در دنیاست، در سال 1۳90 از 
کشور گزارش شد. الزم به ذکر است از 2 
آفت مگس میوه مدیترانه ای و نماتد طالیی 

سیب زمینی در کشاورزی دنیا به عنوان 
فاجع��ه )disaster( نام 

برده می شود. 

وليالهرضایي،دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی/سیدجوادنوروزیان،معاون دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات

افزایش واردات و صادرات محصوالت کشاورزی در آینده ای نزدیک با حذف کامل تحریم ها دور از ذهن نیست. همچنین دشمني هاي آشکار و پنهان 
جهان غرب با توسعه کشور، به خصوص استقال و تولید ملي نیز بر کسي پوشیده نیست، بنابراین آنچه ما را در گیر و دار هجوم همه جانبه صادرات 
به کشور می تواند از ورود آفات، بیماري ها و سایر عوامل خسارت زا مصون کند، همانا ارزش قائل شدن براي قرنطینه و هماهنگي بین نهادهاي مرتبط 
با واردات محموله هاي وارداتي به کشور است.  عوامل مستقیم و غیرمستقیمی کشاورزی کشور را تهدید می کند. از جمله این تهدیدات می توان به 
آفات، عوامل بیماري زاي گیاهي، علف هاي هرز و احتماال گیاهان تراریخته، واردات محصوالت همسان بومي کشور با قیمت، کیفیت یا طعم مناسب تر 

)مانند برنج هندي و پاکستاني( و واردات پرتقال آفریقاي جنوبي با ظاهری فریبنده اشاره کرد. 

بیماری گرینیگ 
مرکبات نیز که از بیماری های 
بسیار مخرب این محصول 
در دنیاست، در سال 1390 از 
کشور گزارش شد. الزم به 
ذکر است از 2 آفت مگس میوه 
مدیترانه ای و نماتد طایی 
سیب زمینی در کشاورزی دنیا 
 )disaster( به عنوان فاجعه
نام برده می شود
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مقابله با تهدیدات کشاورزی
1- اقدامات پیشگیرانه

1-1- شناخ�ت عوام�ل خس�ارت زای دارای خطر 
احتمال�ی ب�رای کش�ور: تجزی��ه و تحلیل خطر آفات 
خارجی و تعیین فهرس��تی از عوامل بالقوه خطرناک 
از وظایف قرنطینه در هر کش��وری اس��ت که طي آن 
احتمال ورود، استقرار و ایجاد خسارت اقتصادي توسط 
یک آفت خاص ارزیابي می شود و راه هاي کاهش این 
خس��ارت م��ورد توج��ه ق��رار می گیرد. این کار به ایجاد 
اطمینان در تصمیم گیري ها و کنترل واردات و صادرات 

کمک می کند. 
1-2- بازدارندگ�ی و پیش�گیری:  پیش��گیری و 
بازدارندگ��ی اولی��ه در مقابل��ه ب��ا آف��ات و بیماری های 
خارجی شامل اجرای دقیق معاهدات و استانداردهای 
بین المللی )مانند کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات، 
موافقت نامه ها و همکاری های دوجانبه و چندجانبه میان 
کش��ورها( در رابطه با تجارت محصوالت کش��اورزی، 
بازرس��ی قرنطینه ای، آلودگی زدایی و اقدامات پس از 
واردات محصوالت کشاورزی است. فعالیت هایی مانند 
بازرس��ی های قرنطینه ای در مبدا و مبادی ورودی، از 
این گروه نظارت های توصیه ش��ده هس��تند. ایجاد 
سرویس های آموزشی و اطالعاتی برای آگاه 
کردن بخش های مرتبط با کش��اورزی نیز 

ضروری است. 

1-3- استفاده از بازرس قرنطینه: بازرس قرنطینه 
فردی است که افراد، کانتینرها، وسیله نقلیه وارداتی یا 
عبوري از کشور و همچنین زمین یا محلي که امکان 
وجود آفات گیاهي غیربومی در آن محتمل باش��د را 
بازدید و نمونه برداری می کند. در نهایت با توجه به نوع 
آلودگي کشف شده، اقداماتی از قبیل جداسازی و حذف 
بخش های آلوده )س��ورت کردن محموله(، تغییر نوع 
مصرف، توقیف، امحا یا ارجاع محموله انجام می شود. 
1-4- تخصصي کردن کلینیک هاي گیاه پزشکي: 
کلینیک هاي گیاه پزشکي برحسب وظیفه اي که برعهده 
دارند، اقداماتي مانند پایش عوامل خسارت زاي گیاهي 
از جمل��ه آف��ات و بیماري ه��اي قرنطین��ه ای )داخلي و 
خارجي( را انجام می دهند. کلینیک هاي گیاه پزش��کي 
هر منطقه از کش��ور مطابق با امکانات و آموزش هایي 
که از طرف س��ازمان حفظ نباتات در اختیار آنها قرار 
می گیرد، اقدام به ردیابي و گزارش موارد جدید می کنند. 
1-5- تشخیص و واکنش سریع:  تشخیص سریع و 
دقیق یک آفت صرف نظر از اینکه انتشار آن عمدي یا 
غیرعمدي باش��د، اولین مرحله حیاتي در مدیریت هر 
طغیان محسوب می شود. از این رو، توانایي تشخیص 
سریع عامل طغیان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. در 
شیوع و خسارت یک آفت، میزان آسیب وارده به شدت 
و سرعت شناسایی عامل آلودگی بستگی دارد. بنابراین 
توس��عه و گس��ترش ابزارها و امکانات تش��خیص س��ریع 
و همچنین وجود آزمایشگاه های مرجع، الزامی است. 

2- مدیریت طغیان:
اصوال اعمال اقدامات الزم در مدیریت 
یک طغیان عمدي یا غیرعمدي، 
مش��ابه اس��ت. این اقدامات با 
توجه به نوع آفت و ماهیت 
آن متف��اوت خواهد بود. 
حذف  آلودگي زدایي، 
م��واد آل��وده و بقایاي 
همچنی��ن  و  آنه��ا 
محدودسازي تجارت 
نمونه های��ی از این 
اقدامات هستند. 
1-2- اق�دام 
ي  ر ا ضط�ر ا
در زم�ان 
ن  طغیا

بیماري هاي گیاهي: س��ازمان حفظ نباتات مس��ئول 
کنترل بیماري هاي گیاهي و ریش��ه کني آنهاس��ت. این 
مس��ئولیت ش��امل حفاظت علیه آفات و بیماري هاي 
خارج��ي و همچنی��ن ناق��الن ای��ن عوامل اس��ت. موارد 
زیر وقایعي است که هنگام یک طغیان پیش می آید:

• کشاورز با مشکلي در محصول خود مواجه می شود و 
اغلب آن را براي تشخیص به کارشناسان حفظ نباتات 
محل زندگي خود نشان می دهد. در اکثر موارد نمونه 
قابل شناس��ایي س��اده اس��ت و روش کنترل آن توصیه 

مي شود.
• در صورت عدم شناسایي در وهله اول، نمونه براي 
آزمایشگاه هاي تشخیص آفات ارسال می شود تا نسبت 

به شناسایی آن اقدام شود.
• در صورتي که بیماري قبال شناس��ایی ش��ده باش��د، 
س��ریعا اقدام��ات کنترل��ي انج��ام می گیرد اما وقتی که 
بیماري جدیدی تش��خیص داده ش��ود، مورد ارزیابي و 
تجزیه و تحلیل خطر قرار می گیرد و س��پس به اقدام 

اضطراري منجر خواهد شد. 

3- مراقبت و هوشیاري
زماني که مساله یک آفت مشخص و ارزیابي مخاطرات 
آن کامل شد، اقدامات کنترلي سریعي باید انجام شود. 
ردیاب��ی آف��ات گیاه��ي یکي از مس��ئولیت هاي کلیدي 
س��ازمان هاي حفظ نباتات ملي کشور هاس��ت. )ماده 4 
کنوانسیون بین المللي حفظ نباتات( از نظر ملي مراقبت 
از طریق ش��بکه هاي رس��مي و غیررس��مي )کشاورزان، 
مش��اوران خصوصي و آزمایش��گاه هاي تشخیص آفات( 
انج��ام می گی��رد. آموزش بازرس��ان قرنطینه ای و دیگر 
پرس��نل دخیل در امر مراقبت محصوالت کش��اورزي، 
از مهم ترین مس��ائل حوزه قرنطینه محس��وب می ش��ود. 
آنها باید قادر باش��ند نه تنها آفات را بشناس��ند بلکه به 
آف��ات جدی��د و مس��ائل غیرمعم��ول نی��ز توجه ویژه ای 
داش��ته باش��ند. س��ازمان هاي بین المللي منطقه ای نیز 
می توانند نقشي اساسي در این نوع همکاری و راهنمایي 

کشورهای عضو ایفا کنند. 

4- مدیریت بازیابی 
فعالیت ه��ای متع��ددی ب��رای مه��ار طغیان آفت وجود 
دارد اما انجام اقدامات مدیریتی و فاز بازیابی ادامه این 
فعالیت ها محس��وب می ش��ود. بهبود وضعیت اقتصادی 
خس��ارت دیدگان، توصیه و کش��ت گیاهان جایگزین، 
اس��تفاده از ارق��ام مق��اوم، ایج��اد دوباره اعتماد به نفس 
عمومی در بازارهای داخلی و به دس��ت آوردن س��هم 

بازار بین المللی، از جمله این اقدامات است. 
بخش قابل توجهی از مش��کالت و مس��ائل حال حاضر 
کشور در حوزه کشاورزی به آفات و بیماری های غیربومی 
مربوط است بنابراین باید توان بالقوه ورود، استقرار و 
گسترش آفات و بیماری ها، در مدیریت کالن کشاورزی 

کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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در این خبر که به نقل از رئیس کل دادگستری هرمزگان 
در رسانه ها منتشر شده بود، تاریخ  مصرف برنج ها به علت 
نبودن سیلوی مناسب و شرایط بد نگهداری، گذشته و 
به سم خطرناک فسفید آمونیوم آلوده  شده بودند که با 
استناد به قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی و 
به  منظور صیانت از بهداش��ت و س��المت عمومی جامعه 

دستور معدوم شدن آنها صادر شد.
وی یادآور شد: »براساس آزمایش های )اولیه( برنج های 
)دولتی( توس��ط س��ازمان غذا و دارو، 80 درصد برنج ها 
مش��کلی نداش��ته اند، اما برای س��ایر برنج ها هنوز جواب 
نهای��ی ب��ه م��ا نداده ان��د و ج��واب آنه��ا عرض 1 تا 2 هفته 

آینده اعالم می شود.«
احتماال از این مقدار بالغ بر 1200 تن همان برنج هایی 
اس��ت که س��ی ام آذرماه دس��تور معدوم سازی آن از سوی 
رئیس کل دادگس��تری اس��تان هرمزگان صادر ش��د ولی 
هنوز منتظر نتیجه آزمایش های سازمان غذا و دارو است.

حسین قاسمی، معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان در گفت وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر نظارت بر 
انبارهای مواد غذایی استان گفت: »برنج های مورد اشاره 
در س��ال های 2012 و 201۳ به  صورت کامال قانونی و 
توسط شرکت بازرگانی مادر تخصصی وارد شده بود و با 
هدف تنظیم بازار نگهداری می ش��د اما س��وال اینجاس��ت 

که چرا تا قبل از انقضای تاریخ وارد بازار نشده است.«
وی با اشاره به روند کشف و صدور دستور قضایی توقیف 

و معدوم سازی این برنج ها افزود: »برنج های مکشوفه ۳ 
برند آمریکایی، اروگوئه ای و تایلندی داش��تند. مدیریت 
شرکت واردکننده، مجوز خروج برنج را از تهران دریافت 
کرده بود اما دانش��گاه علوم پزش��کی هرمزگان از صدور 
مج��وز خ��ودداری ک��رد و ب��ا تحقیقات��ی که از مرکز انجام 
ش��د مش��خص ش��د این مجوز صرفا برای انبارهای تهران 
صادر ش��ده بود.« قاس��می ادامه داد: »متاس��فانه سازمان 
غل��ه هم��کاری الزم را در خص��وص بازدی��د از انب��ار انجام 
نداد و ناگزیر با حکم قضایی و همراهی حراست، اماکن 
و کارشناسان حقوقی از انبار بازدید شد و در نمونه برداری 
مش��خص ش��د برنج های موجود مصرف انس��انی ندارد و 

بنابراین مجوز خروج برنج صادر نشد.«
وی خاطرنش��ان کرد: »مدیرعامل ش��رکت واردکننده 
با اعتراض به نتیجه بررس��ی های دانش��گاه علوم پزش��کی 
هرمزگان خواستار بررسی مجدد شد که کارشناسان وزارت 
بهداشت ضمن تایید نظر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 
برنج های موجود را غیرقابل مصرف اعالم کردند. باالخره 
ش��رایط انبارهای تهران با بندرعباس و اس��تان هرمزگان 
متفاوت است و باید شیوه نگهداری هم مطابق شرایط این 
استان باشد.« قاسمی در خصوص استفاده از قرص برنج 
برای جلوگیری از ش��پش غالت افزود: »براس��اس قانون، 
استفاده از قرص برنج برای نگهداری غالت ممنوع است. 
ورود این قرص ممنوع و قاچاق محس��وب می ش��ود ولی 
به دلیل شرایط نگهداری غیراستاندارد و وضعیت نامطلوب 

انبار، از این قرص بهره گرفته شد.«
وی تاکید کرد: »مدیریت ش��رکت واردکننده در تالش 
است مجوز الزم را اخذ کند و در این راستا منتظر نظر 
کتبی سازمان غذا و دارو هستیم. البته این احتمال وجود 
دارد که پس از بررسی نتایج آزمایش ها با بوجاری کردن 
برنج، امکان مصرف انسانی آن فراهم شود. باز هم تاکید 

می کنم نتایج آزمایش ها باید رسما ابالغ شود.«
پرویز ترابی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص 
مکانیسم ارائه مجوز به محصوالت کشاورزی وارداتی از 
مبادی ورودی قانونی کشور بیان داشت: »گمرک پس از 
ورود محموله صاحبان کاال را برای گرفتن مجوزهای ورودی 
از دستگاه های متولی برای ترخیص کاال باخبر می کند.«

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عنوان 
کرد: »جهاد کشاورزی در حوزه بیماری ها و آفات مرتبط با 
گیاهان مجوزهای الزم را برای محصوالت کشاورزی وارداتی 
صادر می کند که در این فرآیند صاحب کاال موظف است 
گواهی بهداشت گیاهی محصول از کشور مبدأ را به عنوان 

یکی از مدارک به سازمان جهاد کشاورزی ارائه دهد.«
وی اف��زود: »کااله��ای واردات��ی وارد قرنطینه های گیاهی 
مس��تقر در گمرک می ش��وند و پس از نمونه برداری و 
آزمایش های مورد نیاز و ارائه مجوزهای بهداشتی آماده 

ترخیص هستند.«
وی در پاسخ به این سوال که نظارت پس از ترخیص کاال 
برعهده چه سازمانی است، ابراز داشت: »جهاد کشاورزی 

برنج های وارداتی قبل از توزیع در بازار توسط معاونت غذا و دارو و دادگستری هرمزگان کشف و دستور معدوم شدن آنها صادر شد اما با گذشت 
بیش از یک ماه این برنج ها معدوم نشده اند و احتمال ورود به بازار می رود. احتمال ورود برنج های وارداتی آلوده به بازار، آیا پای وزرای بهداشت 
و کشاورزی به مجلس باز می شود؟! باز هم کشف 730 تن برنج تاریخ گذشته در شورآباد موجب شد پیگیر حکم رئیس کل دادگستری هرمزگان 
مبن�ی ب�ر معدوم س�ازی 1200 ی�ا 1250 ت�ن برن�ج تاری�خ گذشت�ه و آل�وده ب�ه سم فسفید آمونیوم باشیم. برنج هایی که گویا هنوز در انبار منتظر دستور 
جدیدی هستند و بعید نیست به جای معدوم سازی سر از بازار درآورند. البته این اتفاق منوط به نتیجه بررسی های سازمان غذا و داروی کشور است.

احتمال ورود برنج     های وارداتی آلوده به بازار

برنج هایی که مصرف انسانی ندارند!

ذا
غ

دباغمق�دم/  آراس�ب دکت�ر  
متخصص بهداشت مواد غذایی، نایب 
رئیس کمیسیون بهداشت مواد غذایی 

سازمان نظام دامپزشکی

برنج یکی از کاالهای پرمصرف در کشور و سفره غذایی 
ماس��ت که متاس��فانه کار چندانی در زمینه ایمنی و 

سالمت آن در کشور انجام نشده و نمی شود.
 اغلب خریداران برنج در ایران عمدتا به مسائل و مقتضیات 
ظاهری آن توجه می کنند و اهمیت چندانی به سالمت 
و بهداشت این کاالی پرمصرف نمی دهند؛ مثال هنگام 
خری��د برن��ج فق��ط ب��ه پخ��ت آن، ری کردنش و عطر و 
طعمش توجه می کنند و نمی دانند مس��ائل مهم تری 
مانند وجود آفالتوکسین، باقیمانده سموم کشاورزی یا 

فلزات س��نگین در آن هم وجود دارد. متاس��فانه بیش��تر 
کش��اورزان ما هم به چنین مس��ائلی اهمیت نمی دهند 
و نتیجه اش این می شود که بیشتر برنج های موجود در 

بازار، سالمت و ایمنی غذایی کافی ندارند. 
به طور کلی، میزان س��موم و فلزات س��نگین باقیمانده 
در برنج های س��نتی ما اندازه گیری نمی ش��ود و تنها ۳ 
کارخان��ه تولی��د برن��ج در ای��ران، اقدام به تولید و عرضه 

اوضاع برنج بحرانی است!
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تنها متولی ارائه مجوزهای ورود محصوالت از لحاظ بیماری 
و آفات گیاهی است اما اگر گزارشی در خصوص محصول 
واردات��ی قاچ��اق ی��ا حت��ی قانونی در بازار یا انبار نگهداری 
در مورد اشاعه بیماری گیاهی است نسبت به آزمایش و 

معدوم کردن محصول اقدام می کنیم.«
سازمان غذا و دارو در قالب اطالعیه ای تاکید کرد: »هر 
کاالی س��المت محوری که از طریق گمرک و به  صورت 
قانونی وارد می شود با حساسیت و دقت باال از نظر مغایرت 
نداشتن با معیارهای بهداشتی مورد بررسی قرار می گیرد 
و کوچک تری��ن تخل��ف و تهدی��دی در حوزه فرآورده های 

سالمت قابل توجیه نخواهد بود.«
محمد هاشمی، مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو در 
این اطالعیه اعالم کرده برنج هایی که ش��رکت بازرگانی 
دولتی یا ش��رکت های دیگر وارد کش��ور می کنند قبل از 
حصول اطمینان از سالمت اجازه ورود به بازار نخواهند 
یافت و اگر در صحت وس��قم محصولی که با مجوزهای 
قانونی وارد کشور شده کوچک ترین تشکیکی حاصل شود، 
س��ازمان غذا و دارو به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای 
ناظر بر ایمنی غذا از صدور مجوز برای آنها خودداری و 

آنها را به کشور مبدأ مرجوع می کند.
نکته اینجاس��ت که اوال براس��اس نظر متولیان س��المت 
آزمایش های الزم روی برنج های مکشوفه در بندرعباس 
در زمان ورود انجام شده و گواهی های مربوطه را داشته اند 
و شرایط بد نگهداری موجب غیرقابل مصرف بودن آنها 
ش��ده اس��ت. پس امکان ارجاع آن به کش��ور مبدأ وجود 
ندارد. در ثانی زمانی می توان با بوجاری کردن امکان عرضه 
غالت به بازار را ممکن دانست که آلوده به سموم نباشد.

بوجاری کردن غالت عبارت اس��ت از عملی که طی آن 
دانه های انواع غالت شامل گندم، جو و برنج از پوست و 
ساقه آن جدا می شوند. همچنین حین این عملیات انواع 
بذر علف های هرز، اس��پور حش��رات و انواع آفت ها از آنها 
زدوده می شود. با این حساب، آلودگی برنج های مکشوفه 
در بندرعباس به سم فسفید آمونیوم که در نتیجه استفاده 

از قرص برنج حاصل  شده، از بین نخواهد رفت.
ثالثا بنا به گفته رئیس کل دادگستری استان و تاکید معاون 
غذا و داروی دانش��گاه علوم پزش��کی هرمزگان، برنج های 
مکش��وفه در ش��رایط بد نگهداری ش��ده اند. این در حالی 
است که انبارهای برنج باید شرایط خاصی داشته باشند 

مث��ال قب��ل از انتق��ال برن��ج ب��ه انب��ار، تمیز کردن دقیق و 
ضدعفونی آن علیه تخم و سایر حالت های چرخه زندگی 
آفات انباری و عوامل بیماری زا و س��ایر عوامل نامس��اعد 
ضرورت دارد. از طرفی، کف انبار برنج باید تا حد امکان 
حدود 40 تا 50 سانتی متر از زمین باالتر یا با آن فاصله 
داشته باشد یا از صفحه های چوبی یا پالت استفاده شود 
که برنج انبارشده تحت تاثیر رطوبت کف انبار قرار نگیرد 
و امکان تهویه وجود داش��ته باش��د و موارد دیگری که 
حتما باید رعایت ش��ود. در صورتی  که حتی این قواعد 
رعایت ش��ود، در مناطق گرم و خش��ک اگر رطوبت دانه 
14 درصد باشد یک سال تا یک سال و نیم می توان آن 
را در انبار نگهداری کرد و اگر 1۷ درصد باشد حتی یک 
ماه نیز نمی توان آن را نگهداری کرد. این در حالی است 
که برنج های مکشوفه بین 24 تا ۳6 ماه و حتی بیشتر در 
انبار مانده اند. با این اوصاف 1250یا 1200تن برنج های 
مکشوفه سی ام آذرماه در بندرعباس غیرقابل مصرف است 
و امید که امکان ورود به بازار را پیدا نکنند و براس��اس 

دستور مقام قضایی معدوم شوند.

ورود مجلس به پرونده برنج های آلوده
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: »چون هنوز موضوع جمع بندی 
نشده، نمی توان درباره آن اظهارنظر قطعی کرد.« رجایی 
تصریح کرد: »طبیعی است اگر در گزارش ارائه شده از سوی 
کارگروه مربوطه، مشخص و مسجل شود چنین اتفاقی 
افتاده، باید وزیرجهادکشاورزی، وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی و مس��ئوالن س��ایر دستگاه های مربوطه 
در کمیس��یون حضور یابند و توضیحات خود را در این 

زمینه ارائه کنند تا بعد درباره آن نتیجه گیری کنیم.«
وی در مورد اینکه آیا مش��خص اس��ت گزارش کارگروه 
یادشده، چه زمانی به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه 
می شود؟ افزود: »گفته شده یک هفته دیگر نتیجه این 

جمع بندی و بررسی ها به ما ارائه می شود.«
رجایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تاکنون 
مشخص نشده رانتی در واردات و توزیع این برنج ها وجود 
داشته؟ اضافه کرد: »اجازه دهید زمانی درباره این موضوع 
اظهارنظر کنیم که همه چیز قطعی شده باشد چون در 

حال حاضر هر حرفی زده شود، غیرمستند است.«
منبع: مهر

غذا

برنج هایی با اس��تانداردهای الزم در کش��ور کرده اند. 
برنج های س��نتی ایرانی، نه مس��ئول فنی و بهداش��تی 
دارن��د، ن��ه پروان��ه بهره ب��رداری از وزارت بهداش��ت و نه 

حتی پروانه ساخت و استاندارد. 
تولیدکننده محصولی که پروانه ساخت نداشته باشد، 
دنبال گرفتن س��ری س��اخت هم نمی رود. محصوالت 
بدون س��ری س��اخت هم به هیچ عنوان قابل رهگیری 

نیستند؛ یعنی اگر مصرف کننده یا مصرف کنندگانی با 
استفاده از این کاالها دچار مشکل شوند، هیچ مسئول 
و نهادی نمی تواند منش��اء تولید و عرضه آن را پیدا و 

مشکل را برطرف کند.
 از این رو، غذایی که منش��اء تولید مش��خصی نداش��ته 
باشد، می تواند به شدت تهدیدی برای سالمت جامعه 

محسوب شود. 

در ی��ک کالم وضعی��ت برن��ج در کش��ور م��ا بحران��ی 
اس��ت و به نظر می رس��د مس��ئوالن ذی ربط مانند 
س��ازمان غذا و دارو باید همچنان که به محصوالتی 
ب��ا س��رانه مص��رف پایین تر مانن��د خمیر مرغ موجود 
در فرآورده های گوش��تی توجه می کنند، س��اماندهی 
مناسبی هم درباره محصوالتی با سرانه مصرف بسیار 

باال مانند برنج داش��ته باش��ند.
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عباسسلیمینمین/مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران 

متاسفان�ه بعض�ی از اف�راد ب�ه بهان�ه نف�وذ دشم�ن دع�وا را در سط�ح نیروه�ای خ�ودی ایجاد می کنند در حقیقت منازعه را از عرصه مقابله با دشمن به عرصه 
نیروهای خودی و معتقد داخلی انتقال می دهند و تمامی توجهات را از حرکات دشمن غافل و به خود مشغول می سازند نتیجه این گونه عملکردها هرگز 
مقابله با نفوذ دشمن نیست. مساله نفوذ سابقه تاریخی دارد و به اشکال مختلفی صورت می گیرد بعضی از شیوه های نفوذ بسیار غیرانسانی است و در واقع 
خیانت بزرگی محسوب می شود؛ براساس اسناد در جامعه بین المللی بحث نفوذ قابل طرح است، حتی براساس اسنادی که از اعترافات خود این افراد تهیه 
شده است نفوذ و تاثیرات آن بر جوامع مختلف قابل رصد است زیرا نفوذ امکان موثری را برای قدرت های سلطه گر ایجاد می کند تا بتوانند منویات خود 

را به صورت غیرمستقیم بر جامعه اعمال کنند. جامعه ایران یکی از جوامعی است که در ادوار مختلف تاریخی در معرض نفوذ اجانب قرار داشته است.

یکی از مواردی که انقالب در زمینه نفوذ احساس خطر 
کرده است احتمال توطئه نفوذ پس از برجام است زیرا ما به 
حسب ضرورت یک سطحی از تماس را با غرب پذیرفتیم، 
رهب��ری نظ��ام س��طح تماس مح��دودی با آمریکایی ها را 
مصلحت جامعه دانستند اما با توجه به سابقه تاریخی به 
ش��دت نگران هس��تند و این نگرانی بس��یار درست است، 
این سطح تماس محدود را نباید به همه امور تعمیم داد، 
تا دشمن اجازه پیدا کند در همه ابعاد جامعه تماس خود 

را گسترش دهد.
رهبر معظم انقالب براساس آن شاخص هایی که در مورد 
نفوذ مطرح کردند، تذکر دادند که بعد از رسیدن به توافق 
هسته ای بحث نفوذ به اشکال مختلف در جامعه را جدی 
بگیرید و مراقب نفوذ دشمن باشید، بعضی این مطالب را 
هوشمندانه درک کرده و از برجام عبور کردند تا بتوانند 
با تعمیم این سطح تماس در مقوالت دیگر مقابله کنند.

عده ای بر این باورند حال که ما در مساله هسته ای مجوز 
نظام را کسب کردیم و توانستیم به توافقی با نقاط قوت 
و ضعف مش��خص دس��ت پیدا کنیم و این توافق هم در 
مجموع مورد پذیرش نظام قرار گرفت نتیجه می گیریم که 
سایر مقوالت هم با همین شیوه قابل حل و فصل است.

دغدغه های طرح بحث نفوذ
1.   رهبر معظم انقالب با ارزیابی نیروی انسانی، توانمندی ها 
و عوامل مختلف به این جمع بندی رسیده اند که ما آمادگی 
الزم از همه جهات برای برقراری تماس محدود در زمینه 
دیگری را نداریم لذا وقتی ایشان در مساله نفوذ احساس 
نگرانی می کنند به این معناست که ما آمادگی الزم برای 

ارتباط بیشتر را نداریم.
2. نظام در یک سطح محدودی اجازه تماس با دشمن 
اصلی را داده است که قبال هم سابقه داشته ما در عراق 
یک تماس محدودی داشتیم توفیقاتی را هم کسب کردیم 
امتیازاتی هم برای نهضت اس��المی به دس��ت آوردیم اما 

این به این معنا نیس��ت که ما بتوانیم در همه زمینه ها 
ارتباط برقرار کنیم و نتیجه به نفع جامعه ما پایان پذیرد.

3. کس��انی که می خواهند س��طح تماس را به صورت 
گسترده در همه مقوالت تعمیم دهند از سیاست نظام 
فرات��ر رفت��ه  و تخط��ی کرده ان��د، قطعا این تخطی به نفع 

جامعه نخواهد بود.
4. اما کسانی که می خواهند در مقوله برجام توقف کنند 
کسانی که با نگرانی از نفوذ خود برجام را تخطئه می کنند 
آیا اینها خط درستی را دنبال می کنند کسانی که حتی 
این سطح تماس محدود با مجوز رهبری را هم زیر سوال 
می برن��د و برج��ام را ه��م نوع��ی نفوذ اعالم می کنند قطعا 

مسیر را اشتباه رفته اند.
5. رهبری 4 س��ال قبل تش��خیص می دهند که جامعه 
ما این توانمندی را کس��ب کرده که به صورت محدود 
در زمینه هسته ای وارد گفت وگو شود ما امروز نباید این 
مطلب را به عنوان یکی از شاخص های نفوذ مطرح کنیم 

و سعی کنیم این مساله را کامال زیر سوال ببریم.
6. کسانی که امروز مبتنی بر دغدغه نفوذ کل این حرکت 
را زیر س��وال می برند قطعا به خطا رفته اند و امری که 
مدیریت شده نظام است را نوعی نفوذ قلمداد می کنند 
این خطای بزرگی است و در واقع مدیریت در مدیریت 

تلقی می شود.
7. مساله ای که ما باید نسبت به آن حساسیت داشته 
باش��یم این اس��ت که این س��طح تماس محدود زمینه ای 
برای ولنگاری در امور سیاسی قلمداد نشود یعنی اینکه 
بگوییم حاال که ما توانستیم در یک امر محدود دستاوردی 
داشته باشیم پس همه مرزبندی ها را کنار بگذاریم مرز 
بین خودی و دشمن را کامال پاک کنیم و نادیده بگیریم 

این بحث نگران کننده است.
8. چیزی که رهبری را نگران کرده این نگرش اس��ت 
که مرزبندی هایمان را با دشمن برداریم و فکر کنیم که 
مشکالت خودمان را از طریق گفت وگو با دشمن حل و 

فصل کنیم؛ این نگاه عدول از تدبیر رهبری اس��ت و در 
واقع ناشی از یک شتاب زدگی است، جامعه ما در گذشته 
تحت نفوذ دشمن قرار گرفته و اگر خدای ناکرده ما نسبت 
به قابلیت ها و توانمندی های دشمن بی توجه باشیم باز 

هم تحت نفوذ دشمن قرار خواهیم گرفت.
9. متاس��فانه بعضی از افراد به بهانه نفوذ دش��من دعوا 
را در سطح نیروهای خودی ایجاد می کنند در حقیقت 
منازعه را از عرصه مقابله با دش��من به عرصه نیروهای 
خودی و معتقد داخلی انتقال می دهند و تمامی توجهات 
را از حرکات دش��من غافل و به خود مش��غول می س��ازند 
نتیجه این گونه عملکردها هرگز مقابله با نفوذ دش��من 
نیست. وقتی رهبری می فرمایند از این مساله عبور کنید 
و حساس��یت خ��ود را ب��ه بع��د از برج��ام متمرکز کنید به 
این معناس��ت که اجازه ندهید این مس��اله ش��ما را با هم 
درگیر و از دشمن غافل کند اما متاسفانه برخی غافالنه 
به این روند دامن می زنند قطعا این افراد نسبت به این 
مساله غافل هستند برجام دستاوردهایی برای ما داشته 
است و قطعا اشتباهاتی هم به دلیل عدم توانمندی تیم 
مذاکره کننده در آن صورت گرفته است اما تکلیف امروز 
ما این است که باید از برجام عبور کنیم زیرا این مساله 
انتخاب نظام بوده است قطعا نظام هوشمندانه وارد این 

مساله شده است.
10. کس��انی که مس��اله نفوذ را به بحث هس��ته ای تعمیم 
می دهند نه تنها کمکی به بحث نفوذ نمی کنند بلکه به 
واس��طه دعواهایی که ایجاد می کنند تمامی توجهات را 
از دشمن به جبهه خودی معطوف می کنند منازعه را به 
جبهه خودی می کشانند وقتی منازعه به جبهه خودی 

کشیده شود شرایط غفلت از دشمن فراهم می شود.
11. نف��وذ زمان��ی رخ می ده��د ک��ه اف��راد غافل باش��ند در 
نفوذ غفلت حرف اول را می زند، دشمن تمام تالش خود 
را ب��رای نف��وذ و رخن��ه انج��ام می دهد برای مثال هدیه ای 
که وزیر انرژی آمریکا به آقای صالحی به مناسبت تولد 

چرا رهبر معظم از نفوذ  دشمن نگران هستند؟

واکاوی روند نفوذ
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نوه اش می دهد می تواند نمونه ای از تالش دش��من برای 
نفوذ در قلوب افراد باشد این هدیه دادن می تواند مقدمه ای 

برای نفوذ باشد.
12. یکی از خطوط اصلی دشمن ایجاد درگیری داخلی 
است اگر درگیری داخلی محقق شود دشمن به راحتی 
می تواند سیاست نفوذ را دنبال کند لذا ما باید دقت کنیم 

با شعارهای انقالبی به دشمن کمک نکنیم.
طبیعی است که دشمن سعی می کند به اشکال مختلف 
راه نف��وذی ب��رای خ��ود ب��از کن��د اما نفوذ اصلی و خانمان 
براندازی که مدنظر است ناشی از غفلت است اگر تحرکات 
دشمن مورد غفلت قرار بگیرد و توجهی به فعالیت های 
دش��من در عرصه های مختلف نباش��د زمینه نفوذ فراهم 

می شود در واقع این مساله عامل نگرانی رهبری است.

با توجه به اشراف تاریخی که رهبر معظم انقالب دارند از 
اینکه دشمن از غفلت ما سوءاستفاده کند و شبکه گسترده 
خود را که مدت ها در انزوا قرار داشت مجددا فعال کند 
وقتی که تاریخ را مطالعه می کنیم درمی یابیم که غرب 
نس��بت به ش��بکه خود در ایران به ش��دت حس��اس است 
که مبادا شناخته شود خاطرات با دقت نوشته می شود 
تا شبکه مرتبط با آنها شناخته نشود حتی اسنادی که 
منتشر می کنند به گونه ای منتشر می کنند که به شبکه 

داخلی غرب خللی وارد نکند.
با تمام این اوصاف به دلیل تمهیدات هوشمندانه امام و 
رهبری این شبکه سال های متمادی تضعیف شده است 
علت اصلی تضعیف این شبکه هم غیبت آمریکایی ها در 
ایران بوده سفارت آمریکا به عنوان پایگاه مدیریت کنند 

نفوذ تعطیل شده است. اگر به اسناد النه جاسوسی مراجعه 
کنید مشاهده می کنید که سفارت مرتبا با جریانات مختلف 
در تماس بودند؛ با جریان نهضت آزادی، جبهه ملی و دیگر 
جریانات ضد انقالب تماس داشتند عناصر ضعیف النفس 

را پیدا می کردند و به خدمت می گرفتند.
اما زمانی که سفارت وجود ندارد قلب فعالیت های دشمن 
از کار میفتد ارتباطات در سال های پس از انقالب به طور 
کلی قطع شده است طبیعی است که وقتی بحث مذاکره 
مطرح می شود عده ای می گویند حال که در زمینه هسته ای 
توانستیم با مذاکره به نتایجی دست پیدا کنیم چرا مذاکرات 
را به زمینه های دیگر تعمیم ندهیم این نوع سخن ها در 
فرمایشات رئیس جمهور و خیلی از مقامات دیگر شنیده 
می شود درست است که این مساله تماس با آمریکا در 
سایر مقوالت بی اذن رهبری محقق نخواهد شد اما در 
عین حال این نوع سهل گیری در بحث روابط با آمریکا 
را می ش��ود در خیلی از افراد رصد کرد این احس��اس در 
برخی به وجود آمده که دیگر خیلی الزم نیست سخت 
بگیریم و نباید احساس کنیم که هر تماسی با آمریکایی ها 

می تواند به زیان جامعه ما تمام شود.
در ای��ن گون��ه س��الئق م��ا بای��د احس��اس نگرانی جدی 
داش��ته باش��یم اما فقط این س��الئق نیس��ت که به نظام 
ضربه می زند افرادی که در مسائل سیاسی سهل اندیش 
هستند و دقت های الزم را اعمال نمی کنند نیز موجب 
نگرانی هستند اما نسبت به کسانی که مجموعه فعل و 
انفعاالت سیاسی آنها موجب غفلت ما از دشمن می شود 
نیز قطعا باید نگرانی داشت، زمانی می شود دشمن را در 
زمین��ه نف��وذ مح��دود ک��رد که همه توجهات به تحرکات 

دشمن معطوف شود.
امروز ما با شرایط دشواری مواجه هستیم به لحاظ درک 
تحلیلی بسیار دشوار است درک این مطلب که چرا ما باید 
نسبت به آمریکا حساس باشیم تنها به وسیله مطالعات 
تاریخی در زمینه عملکرد گذشته آمریکا و انگلیس در 
ایران حاصل می شود خیلی از افرادی که امروز در مسند 
سیاسی قرار دارند اشراف تاریخی در مسائل مختلف ندارند 
اطالعات تاریخی جدی ندارند به همین جهت مس��ائل 
را س��هل می گیرند دش��من را خیلی کوچک می ش��مارند 
من نمی گویم ما خودمان را کوچک بشماریم اما دشمن 
را هم نباید کوچک ش��مارد اگر ما دش��من را کوچک 
بش��ماریم طبیعتا به دس��ت خودمان زمینه غلبه دش��من 
را فراهم می کنیم. باید نسبت به دشمن و فعالیت هایش 
کامال جدی، دقیق، حس��اس و هوش��یار بود و الزمه این 
حساسیت این است که درگیری داخلی ایجاد نکنیم حتی 
اگر می خواهیم نسبت به برخی غفلت ها تذکر دهیم یا 
بعضی از خطاها را اصالح کنیم نباید به گونه ای خطاب 
کنیم که جای دشمنی ها عوض شود مثال در غالب اینکه 
فردی کمتر متوجه می ش��ود و دش��من را خیلی جدی 
نمی گیرد او را دشمن تلقی کنیم بعضی صحنه دشمنی 
را تغییر می دهند قطعا حاصل چنین رفتارهایی به نفع 

دشمن خواهد بود.
منبع: بصیرت
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طی روزهای اخیر شیوع بیماری ویروسی زیکا )Zika disease(، یک فاوی ویروسی )flavivirus( که توسط پشه های جنس Aedes منتقل می شود باعث 
نگران�ی سازم�ان بهداش�ت جهان�ی و کش�ورهای آمریک�ای جنوب�ی ش�ده اس�ت. اولی�ن بار این بیماری در برزیل اوای�ل 2015 میادی گزارش شد و اوایل 
امسال شیوع سریع میکروسفالی )کوچک شدن سر در نوزادان( در مناطق آلوده خبرها را به خود مش�غول داشت و مطالعه بر تاثیر انتقال ویروس 
زیکا به مادران باردار و کوچک ماندن سر نوزادان ادامه دارد و حفاظت مادران باردار از نیش  پشه های آلوده با داشتن پوشش مناسب، استفاده از تور 
در ورودی های منازل، مبارزه شیمیایی با پشه ها، نابودی مرداب ها و مخازن آب به عنوان محل زندگی الرو پشه مدنظر قرار گرفته است. طی سپتامبر 
2015 گزارش ها از برزیل افزایش سریع کوچک ماندگی سر نوزادان در مناطق آلوده در مقایسه با آمار قبلی )نیم فرد در هر 10 هزار فرد( را نشان داد. 
در ماه نوامبر این تعداد به سرعت بیشتری دست پیدا کرد و ارتباط احتمالی ویروس زیکا طی دوره بارداری مادران با میکروسفالی نوزادان در سایت 
 reverse transcription-polymerase chain reaction )RT-PCR( وی�روس زیک�ا توس�ط  RNA وزارت بهداش�ت برزی�ل منعک�س ش�د و گزارش ه�ا از وج�ود
در نمونه ه�ای مای�ع آمنی�ون دو خان�م ب�اردار و سونوگراف�ی قب�ل از تول�د مبن�ی ب�ر میکروسفالی نوزادان و جداسازی RNA ویروس زیکا از بافت های بدن 

به خصوص مغز نوزادان مبتا به میکروسفالی که در بدو تولد مرده بودند، احتمال این ارتباط را قوت بخشید.  

انتق��ال ای��ن وی��روس از طریق پش��ه های جنس Aedes و 
به خصوص A. aegyptii انجام می گیرد. عالوه بر این، ویروس 
در انتقال تب دنگ، تب زرد و ویروس نیل غربی نیز نقش 
دارد. گونه دیگر، Aedes albopictus نیز قادر به انتقال این 

ویروس است اما کارایی آن مشخص نیست. 
آنچه باید مدنظر قرار گیرد این است که این بیماری در 
گذشته های دور در آفریقا گزارش شده اما میکروسفالی 
به ندرت در مناطق آلوده دیده می ش��د. این بیماری 50 
سال قبل از آفریقا وارد آسیا شد. در سال 200۷ استرین 
جنوب شرقی ویروس زیکا جزایر اقیانوس آرام جنوبی را 
فرا گرفت و شیوع سریع بیماری در این جزایر که در آن 
هیچ کس ایمنی نسبت به آن نداشت، اتفاق افتاد. از آنجا 
که جمعیت جزیره اندک بود عوارض جانبی آن قابل توجه 
نبود اما در سال201۳، طغیان بیماری در پلینزیای فرانسه، 
2۷0 هزار نفر را مبتال کرد و پزشکان 42 مورد نشانگان 
گیلن باره را تایید کردند که می تواند باعث فلجی شود. این 
تعداد حدود 8 برابر تعداد طبیعی مبتالیان بود و اولین 
اش��اره بر این موضوع اس��ت که ویروس زیکا می تواند به 
سیستم عصبی شامل مغز حمله کند. اولین تایید وجود 
زیکا در برزیل در ماه می  گذشته اتفاق افتاد. اولین هشدارها 
در رابطه با میکروسفالی در اکتبر انجام گرفت، زمانی که 
پزشکان در ایالت Pernambuco در شمال شرقی برزیل 
تولد نوزادی با این عارضه را گزارش کردند. این ایالت دارای 
9 میلیون نفر جمعیت است و هر سال 129 هزار نوزاد 
در این استان به دنیا می آیند و در گذشته ساالنه 9 نوزاد 
مبتال به میکروسفالی گزارش می شد. در نوامبر 2015 و 

زمانی که برزیل وضعیت پزشکی اورژانسی اعالم کرد، ایالت 
Pernambuco تولد 646 نوزاد مبتال را گزارش کرده است. 
پلینزیای فرانسه تنها منطقه خارج از برزیل بود که افزایش 
تعداد تولد نوزادان با میکروسفالی را نشان می داد و احتمال 
ارتباط بین زیکا و میکروسفالی در این منطقه بسیار باال 
بود. در ماه نوامبر گذشته مقامات پلینزی فرانسه شیوع 
زیکا طی ماه اکتبر 201۳ تا آوریل 2014 را مورد ارزیابی 
قرار دادند و افزایش غیرمعمولی از یک مورد در سال به 1۷ 
مورد نوزادان مبتال به ناهنجاری سیستم عصبی مرکزی 
قبل از تولد طی سال های 2015- 2014 مشاهده کردند 
که میکروسفالی را نیز شامل می شد. تعداد نوزادان مبتال به 
میکروسفالی که طی چند ماه اخیر به دنیا آمده اند، تقریبا 

4 هزار نفر است که 25 برابر بیشتر از سال قبلی است.
ای��ن بیم��اری ت��ا ب��ه ح��ال 500 هزار نفر را در برزیل مبتال 
کرده اما تا به حال در بیش از 20 کشور از جمله آمریکا، 
س��وئد، دانمارک، ایتالیا و س��وئیس موارد ابتال به ویروس 
زیکا مش��اهده ش��ده اس��ت. مواردی از زیکا در حال حاضر 
در تگ��زاس، فلوری��دا و ویرجینی��ای آمریکا گزارش ش��ده 
اس��ت. موضوع ویروس زیکا به قدری برای آمریکایی ها 
جدی است که ورزشکاران المپیکی این کشور شاید برای 
جلوگیری از آلوده شدن به این ویروس، از حضور در ریو 

2016 امتناع کنند.

نقش احتمالی آمریکا در شیوع این ویروس  
طی روزهای اخیر خبرهایی به نقل از روزنامه ها و سایت های 
آمریکایی در رسانه های کشور انتشار یافته که رهاسازی 

پشه های ناقل ویروس را در برزیل مورد تاکید قرار داده 
است. با توجه به این گزارش ها، متخصصان وزارت بهداشت 
و درمان و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی نیز 
نسبت به احتمال بیوتروریستی بودن انتشار ویروس هایی 
مانند بیماری زیکا هشدار داده و انجام اقدامات بیوتروریسمی 
را از راه های آسیب به جوامع و حمله کشورها برای نیل 
به اهداف سیاسی و اقتصادی دانسته اند. آن طور که بیان 
شده شیوع بیماری هایی از قبیل زیکا می تواند هزینه بسیار 
زیادی برای جامعه هدف همراه داش��ته باش��د به گونه ای 
که بیماران قادر به اشتغال نخواهند بود و در اولین گام 

به اشتغال ضربه وارد می شود.
همچنین نقش نیروهای مخرب داعش و در فعالیت های 
بیوتروریستی و احتماال در انتشار پشه زیکا در دنیا و حتی 
ایران مدنظر قرار گرفته که ممکن است داعش با همکاری 
صهیونیست ها مبادرت به انتقال پشه به سایر کشورها کند 
که البته این موضوع هنوز ثابت نشده اما با توجه به اهمیت 

موضوع نباید احتماالت را از نظر دور داشت. 
اما آنچه تاکنون در منابع علمی جهان مش��خص دور از 
تفکرات منفی است و نشان از اجرای اقدامات کنترلی از 
جمله مبارزه ژنتیکی با استفاده از روش نر عقیمی علیه 

پشه های ناقل ویروس زیکا دارد. 
طب��ق کنفرانس��ی ک��ه ش��رکت Intrexon برگ��زار کرده 
ب��ود،Piracicaba  برزی��ل )ش��هری در ایالت س��ائوپولوی 
برزیل در جنوب شرقی این کشور( اولین محیط شهری 
در جهان بوده که موجودات اصالح ش��ده ژنتیکی توس��ط 
Oxitec )زیرمجموع��ه Intrexon( در محی��ط وح��ش رها 

آیا ویروس زیکا ناشی از اقدامات بیوتروریسمی است؟

پشه ای که دنیا را تکان داد
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شده اند. این موجودات پشه های تغییر ژنتیکی داده شده 
یودند و این موجودات پرنده در ماه آوریل سال 2015 رها 
شده اند.  Intrexon  از اصول مهندسی در زیست شناسی 
برای تولید محصوالتی در صنایع بهداشتی، غذایی، انرژی 
و محیط زیستی استفاده می کند. استفاده از تکنولوژی های 
پیشرفته با همکاری محققان و کارشناسان اقتصادی برای 
طراحی و تولید یا تغییر مولکول ها، سلول ها، موجودات 
زنده و روند حل مسائل مهم در دنیای زنده از اهداف این 
شرکت است. این شرکت ارگانیسم هایی را برای مقاصد 
کش��اورزی، پزش��کی و صنعت طراحی و تولید می کند و 
عرضه اولیه عمومی تولیدات آن در سال 2015 بیش از 

2 میلیارد دالر فروش داشته است. 
ی��ک  نی��ز 
کمپانی تکنولوژی بریتانیایی است که تولید و رهاسازی 
حشرات تغییر ژنتیکی داده شده را برای کمک به کنترل 
حشرات در دست بررسی و اجرا دارد. Oxitec یک نسخه 
از پشه Aedes aegypti تغییرات ژنتیکی داده شده را برای 
کنترل انتقال بیماری های پشه زاد در حال اجرا دارد. ظاهرا 
هیچ ارتباطی بین رهاس��ازی پش��ه اصالح ژنتیکی ش��ده و 
زیکا یا نقایص هنگام تولد در ارتباط با زیکا در کودکان در 
شمال شرق برزیل دیده نشده اما با وجود این یک ارتباط 
بین خرید Oxitec 160به قیمت 160 میلیون دالر توسط 
شرکت Intrexon در ماه اوت 2015 و ثروت بادآورده ای 
که Intrexon  از طریق پشه اصالح ژنتیکی شده به دست 
آورده، وجود دارد. در حال حاضر، سرمایه گذاران آمریکایی، 
نش��ریات تجاری و رس��انه ها اس��تفاده از موجودات تغییر 
ژنتیکی داده شده همانند محصوالت Intrexon  را برای 
از بین بردن ماالریا، تب دنگ و بیماری های دیگر - که 

هنوز راه درمان قطعی برای آنها وجود ندارد- پذیرفته اند 
که با ورود ارگانیسم های تغییر ژنتیکی داده شده به محیط 

قابل انجام است.

روش نر عقیمی چیست؟ 
روش ن��ر عقیم��ی )Sterile insect technique( ی��ک روش 
شناخته ش��ده براي کنترل آفات با اس��تفاده از رهاس��ازي 
حش��رات عقیم در س��طح منطقه ای ایزوله براي کاهش 
باروري جمعیت آن گونه است. روش نر عقیمي روشي از 
مبارزه بیولوژیک است که میلیون ها حشره عقیم شده در 
محیط رها می شوند که این حشرات رهاسازي شده عموما 
نر هستند. حشرات نر عقیم با نرهاي وحشي سالم براي 
جفتگیري با حشرات ماده رقابت می کنند. اگر یک حشره 
ماده با یک حشره نر عقیم جفتگیري کند نتایجي در بر 
ندارد در نتیجه نسل بعدي آفت کاهش می یابد. رهاسازي 
مکرر این حشرات می تواند جمعیت آفت را محو کند ولي 
اکثرا تحت عنوان کنترل و نه ریشه کني مورد استفاده قرار 
می گیرد. این روش و سایر روش هاي ژنتیکي تحت عنوان 
Autocidal بیان می شوند زیرا حشرات آفت براي از بین 
بردن تعدادي از افراد همان گونه استفاده می شوند.  روش 
نر عقیمي روشي ایمن از نظر زیست محیطي و اختصاصي 
گونه است که کنترل زاد و ولد حشره نامیده می شود. این 
روش شامل رهاسازي میلیون ها حشره عقیم در سطح یک 
منطقه است تا با حشرات ماده طبیعي جفتگیري کنند. 
در این راس��تا و با هدف کنترل پش��ه ناقل ویروس زیکا، 
شرکت Oxitec اقدام به تولید و رهاسازی حشرات نر عقیم 

پشه ناقل در برزیل کرد. 
این ش��رکت در حال برنامه ریزی برای اجرای رهاس��ازی 

پشه های عقیم در Piracicaba برزیل است که به شدت 
 Aedes aegypti از سوی ویروس های منتقله توسط پشه
در معرض خطر است. در حال حاضر، پشه های تولیدشده 
توسط Oxitec قادر به پوشش حدود 5 هزار نفر در یک 
منطقه از این شهر هستند اما این شرکت قصد گسترش 
رهاسازی پشه های عقیم برای پوشش مرکز شهر و تا 60 
هزار نفر مردم این شهر را دارد. در بلندمدت Oxitec  قادر 

به پوشش ۳00 هزار نفر است. 
حشرات اغلب با استفاده از اشعه دهي عقیم می شوند که 
حشرات تازه عقیم شده معموال ضعیف تر از حشرات عادي 
شده اند و با نرهاي طبیعي کمتر قادر به رقابت هستند. با 
وجود این روش هاي دیگر نر عقیمي نیز در حال توسعه 
است. البته طی سال های اخیر کشور ایاالت متحده آمریکا 
اکثر آزمایش های خود را در راستای تولید موجودات ترانس 
ژنیک یا تراریخته در کشورهای دیگر انجام داده که عالوه 
بر آزمایش پشه های نر عقیم ناقل ویروس زیکا در کشور 
برزیل، تولید و پرورش ماهی های سالمون تغییر ژنتیکی 
داده شده در کشور پاناما نیز انجام شده اما باید اشاره کرد 
یک��ی از موفقیت آمیزتری��ن اقدامات کنترل ژنتیکی علیه 
 Cochliomyia حشرات آفت براي ریشه کني مگس گوشت
hominivorax در شمال آمریکا بوده که ادعاهای موجود 
ریش��ه کنی این آفت را باعث ش��ده اس��ت. در کش��ور ما نیز 
طی سال های اخیر محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و 
پزش��کی هس��ته ای س��ازمان انرژی اتمی ایران، استفاده از 
این روش را برای کنترل آفاتی مهم از جمله مگس های 
میوه زیتون و مدیترانه ای و کرم گلوگاه انار مدنظر قرار داده 
و با همکاری سازمان های و نهادهای بین المللی از جمله 
آژان��س بین الملل��ی انرژی اتمی اجرای برنامه های کنترل 
این آفات مهم و کلیدی کشور – که همانند اکثر آفاتی 
که هدف این برنامه ها بوده اند، کنترل شیمیایی موثری 

علیه آنها وجود ندارد- را آغاز کرده اند. 
 روش ژنتیک��ی دیگ��ر جایگزین��ي ب��ا ف��رم بي ض��رر

 Replacement by Innocuous Form اس��ت. یک روش 
مبارزه ژنتیکی علیه حشرات آفت محسوب می شود که 
در این روش آفات بي ضرر در محیط ایجاد می شوند که 
این جایگزین هاي ژنتیکي پرورش می یابند و در محیط 
رها می شوند. از مهم ترین مثال ها در این رابطه مربوط به 
پشه Anopheles gumbia ناقل ماالریا و میکروارگانیسم 
بیماري زاي Plasmodium sp. است. استریني از این پشه 
کشف شده که مصون از بیماري است و با خوردن خون 
آل��وده ب��ه عام��ل بیم��اري زا آن را در محفظ��ه اي قرار داده 
)Encapsulate( که این مساله مرگ عامل بیماري زا را به 
دنبال دارد بنابراین، این استرین نمي تواند بیماري را منتقل 
کند. اگر بتوان افراد این اس��ترین را در محیط رهاس��ازي 
کرد ماالریا را هم می توان کنترل کرد. امروزه شرکت هایی 

مانند Intrexon درصدد انجام این کار هستند. 
یادآور می شود ویروس زیکا از نوعی پشه که اقلیم گرم و 
مرطوب را دوست دارد، به انسان منتقل می شود. ویروس 
زی��کا در س��ال 194۷ در جن��گل زی��کا )Zika( در اوگان��دا 
شناسایی شد اما اکنون هر چه بیشتر در مناطق شمالی 

نیز شیوع پیدا می کند.

 )Oxford Insect Technologies(  Oxitec
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 جزییات زیادی در مورد این طرح در دس��ترس نیس��ت. با 

این همه، دانش��مندان احتماال 2 روش را برای اس��تفاده از پش��ه های 

دستکاری شده ژنتیکی به کار می برند تا بیماری ها را ریشه کن کنند. یکی از 

راهکارهایی که گفته می شود نتایج پرباری را با خود همراه خواهد داشت، انتشار 

پشه های نری است که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شده اند تا برای تولید مثل دنبال 

گونه های ماده بگردند، اما چون این حش��رات حاوی نوعی ژن مخرب هس��تند، نوزادان 

آنها قادر نخواهند بود تا دوران بزرگسالی رشد کنند. تست های انجام شده در این رابطه 

در برزیل و کیمن آیلند نش��ان داده این روش می تواند جمعیت پش��ه ها را بین 80 تا 95 

درصد در بخش هایی که مس��تعد ش��یوع تب دنگ هس��تند، کاهش دهد. اما ایراد این روش 

این اس��ت که بالفاصله پس از عادی ش��دن جمعیت پش��ه ها و بازگش��ت ش��رایط به وضعیت 

گذشته، دانشمندان مجبور می شوند مرتبا گونه های نر را دستکاری کنند و در نتیجه با 

وجود اینکه میزان آلودگی های ایجادشده از طریق این حشرات به میزان زیادی کم 

می ش��ود، باز هم این عامالن و ناقالن بیماری وجود خواهند داش��ت. جدیدترین 

تکنولوژی دستکاری ژنتیکی اما باعث شده رویکرد دوم امکانپذیر شود و به 

موجب آن کل جمعیت پشه ها یا تغییر شکل می دهند یا اینکه به کلی 

از بین می روند اما این رویکرد که می تواند کل یک گونه جانوری 
خواهد داشت.را نابود کند، عوارض جانبی به مراتب وحشتناک تری 

پشه،سالحبیولوژیکنازیها
یک پژوهشگر آلمانی در پی تحقیقاتی جدید به این نتیجه رسیده که رژیم نازی 

ظاهرا قصد استفاده از پشه به عنوان سال ح بیولوژیکی را داشته . این برنامه  نازی ها تاکنون از 
موضوعات جدل برانگیز میان محققان بوده است. کالوس راینهارد، حشره شناس دانشگاه توبینگن در اسناد 

و پروتکل های مربوط به اردوگاه کار اجباری در داخاو به شواهدی برخورده که به اعتقاد وی، نشان دهنده  تالش 

 Endeavour نازی ها برای استفاده »تسلیحاتی« از پشه بوده است. طبق مقاله  این پژوهشگر که در نشریه  تخصصی

به انتشار رسیده، رژیم ناسیونال سوسیالیستی آلمان در اواخر جنگ جهانی ظاهرا در تالش یافتن راه هایی بوده تا پشه های 

آلوده به انگل ماالریا را به عنوان سالح های بیولوژیکی به کار بندد. نهاد قدرتمند »اس اس« در آن زمان موسسه ای تحقیقاتی 

در اردوگاه کار اجباری در داخاو راه اندازی کرد تا برنامه های خود را در این زمینه پیش ببرد. در مقاله مزبور در این ارتباط آمده 

است: »در سال 1944 آزمایش هایی در موسسه تحقیقاتی داخاو انجام شد تا راه هایی برای افزایش عمر پشه های آلوده به انگل ماالریا 

و انتقال و آزاد کردن این پش��ه ها در مناطق و مواضع تحت کنترل »دش��من« یافت ش��ود.« از جمله موضوعاتی که مورد آزمایش قرار 

گرفت، این بود که اگر قرار باشد، پشه های آنوفل آلوده به انگل ماالریا را از محل »پرورش« تا محل »پرتاب« حمل کرد، این پشه ها 

چه مدت بدون تغذیه زنده می مانند. پژوهش��گران تاکنون بر این باور بودند که هدف از تاس��یس انس��تیتو تحقیقاتی داخاو در دوران 

نازی ها یافتن راه های مقابله با حمالت بیولوژیکی احتمالی از سوی نیروهای متفقین بوده است. به اعتقاد کالوس راینهارد، نازی ها 

برای این کار از موسسه های تحقیقاتی کافی  ای برخوردار بوده اند و در واقع نیازی به راه اندازی موسسه ای تازه در اردوگاه نداشتند. 

از دید راینهارد، نکته درخور توجه دیگر این است که سازمان اس اس برای این پروژه »محرمانه« از دانشمندانی بهره نبرد 

که از همه صالح تر بودند. یکی از آنها »کارل فون فریش« بود که رس��ما رد صالحیت ش��د، اما دلیل واقعی مخالفت با 

وی یهودی  بودن مادربزرگش بود. دانشمندی دیگر آلبرشت  هازه نام داشت که در خدمت ارتش نازی ها بود و 

با توجه به جو رقابتی حاکم میان اس اس و ارتش، مورد اعتماد مقامات اس اس نبود. کالوس راینهارد، 
پژوهش��گر آلمانی در مقاله خود همچنین متذکر می ش��ود نازی ها اگر هم برنامه  اس��تفاده از 

پش��ه های آلوده به عنوان س��الح های بیولوژیکی را پیش می بردند، نمی توانس��تند با 
سالح های میکروبی رقابت کنند.تحقیقات و دستاوردهای پیشرفته آمریکا و شوروی سابق در زمینه 

زهراصادقی

پشه ها را می توان مرگبارترین موجودات روی زمین خواند؛ این حشرات کوچک با نیش خود حجم باالیی 
از درد در انس�ان ایج�اد می کنن�د و قادرن�د بیماری ه�ای ناتوان کنن�ده و بعضا مرگباری مانند ماالریا ایجاد 
کنند که ساالنه 200 میلیون نفر را آلوده می کند و 600 هزار انسان را به کام مرگ می کشاند. ساالنه حدود 
400 میلیون نفر نیز از طریق همین موجودات به تب دنگ آلوده می شوند که در حدود 22 هزار نفرشان 
توانایی مقاومت در برابر درد بسیار شدید آن را ندارند و پس از ابتا جان خود را از دست می دهند. از 
همین رو، اینکه انسان تاش دارد روشی برای حل مشکل پشه ها بیابد به هیچ وجه جای تعجب ندارد 
و خوشبختانه اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان می دهد گوگل قصد دارد برای رفع این معضل وارد 
عمل شود. براساس خبری که نشریه The Information منتشر کرد، یکی از مدیران عالی رتبه گوگل به نام 
لینوس آپسون قصد دارد نوعی پروژه بیولوژیکی را آغاز کند که در آن پشه ها از لحاظ ژنتیکی دستکاری 
می شوند تا نسل آنها از روی زمین برداشته شود. آن طور که در این گزارش ذکر شده، اطاعات زیادی در 
این رابطه موجود نیست اما گفته شده در اجرای این طرح از لینوس آپسال کمک گرفته شده که پیش تر 
از مهندسان ارشد طراح کروم بوده است. او اظهار داشته صرفا با این هدف می خواهد چنین پروژه ای را 
به انجام برساند که اثرگذاری بیشتری داشته باشد و چون نمی خواهد به خاطر سوددهی هرچه سریع تر 
این طرح تحت فشار قرار بگیرد، تصمیم گرفته آن را در گوگل و با بودجه ارائه شده آن دنبال کند. اگر 
خاطرتان باشد گوگل پیش تر اعام کرده بود فعالیت های غیرمرتبط خود به جستجو شامل گوگل اکس 
و فایبر را از پیکره اصلی اش جدا می کند؛ آن نام ها و البته خود گوگل، حال شرکت های مجزایی هستند 
که زیر پرچم یک کمپانی مادر تخصصی به نام آلفابت فعالیت می کنند و طرح نابودسازی پش�ه ها هم 

احتماال می تواند بخشی از فعالیت های گروه علمی گوگل اکس باشد.

نگاهی به طرح تازه گوگل برای دستکاری ژنتیکی 
پشه های ناقل بیماری

دشنه ای به نام پشه
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پرونده

دستکاریکلگونهها

دانش��مندان اخیرا نوعی ابزار دس��تکاری ژنتیکی موس��وم به 

CRISPR را کش��ف کرده اند که اصالح DNA  را بس��یار س��اده و ارزان 

می کند. به طور کلی، یک انس��ان یا پش��ه، 50 درصد ش��انس این را دارد که ژن 

خاص��ی را از والدین��ش دریاف��ت کن��د. برخ��ی از ژن ه��ا هم هس��تند ک��ه ابدا از چنین قانونی 

پیروی نمی کنند. آن طور که در یکی از مقاالت اخیر سایت Wired آمده، ژن هایی وجود دارند 

که با دستکاری مکانیسم تقسیم شدن سلولی، خود را مجبور می کنند به تناوب بیشتری انتقال پیدا 

کنند. حال، دانشمندان تالش دارند ابزار CRISPR را با این ژن ها ترکیب کنند تا باعث شوند، ژن های 

دستکاری شده به شیوه راحت تری انتشار پیدا کنند اما ایجاد یک جهش ژنتیکی خاص و انتقال آن به نوزادان 

پش��ه به این معناس��ت که عاقبت، همه اعضای یک گروه جانوری خاص همان ژن دستکاری ش��ده را خواهند 

  DNA داش��ت. این تکنیک که تحت عنوان »محرک ژنی« از آن یاد ش��ده، توان الزم برای انتش��ار و گس��ترش

دستکاری ش��ده به کل گونه های پش��ه را فراهم خواهد کرد. )البته ناگفته نماند، قرار نیس��ت این روش با تکنیکی 

که پیش تر از آن سخن به میان آمد و پشه های نابالغ را از بین می برد، ترکیب شود چراکه در این تکنیک، سعی 

برآن است ژن های دستکاری شده از طریق والدین به نوزادانشان انتقال داده شوند در حالی که روش نخست اصال 

پش��ه ها را از رس��یدن به دوران بلوغ و تولید مثل بازمی داش��ت.( با اس��تفاده از محرک ژنی، دانش��مندان موجوداتی 

اصالح شده را وارد طبیعت خواهند کرد و برای نمونه پشه هایی ساخته می شوند که قابلیت انتقال انگل ماالریا را 

ندارند اما مشکل اینجاست که پس از این دستکاری های ژنتیکی و ورود نسل تازه پشه ها به طبیعت، چنانچه 

آثار جانبی ناخواسته ای از این اقدام )مثال نابودی گونه خاصی از پرنده که از پشه ها تغذیه می کند( مشاهده 

شود، دیگر امکان بازگرداندن اوضاع به قبل وجود نخواهد داشت. تا امروز این شکل دستکاری ژنتیکی روی 

پش��ه ها انجام نش��ده و مش��خص نیس��ت آیا آپس��ان و گوگل قصد انجام چنین کاری را دارند یا نه، اما باید 

بگوییم این روش روی پشه های میوه امتحان شده و پژوهشگران دست اندرکار آن طرح، تالش دارند 

ایده خود را روی گونه های دیگری از این حشره پیاده  کنند. از بین رفتن ماالریا می تواند یکی از 

جالب توجه ترین و بهترین نتایجی باشد که دستکاری ژنتیکی پشه ها به دنبال دارد چراکه 

به این ترتیب جان میلیون ها انسان بی گناه نجات می یابد.

اما پیش از آنکه دانشمندان این جانوران دستکاری شده ژنتیکی را در طبیعت آزاد 

کنن��د، الزم اس��ت مطالع��ات کاف��ی در م��ورد آثار و پیامدهای چنین اقدامی 

انجام دهند و با آگاهی کافی دست به این کار بزنند. والتر تاباکنیک، 

 Nature متخصص ژنتیک از دانشگاه فلوریدا در گفت وگو با

News گفت: »زمانی که این حشرات وارد طبیعت 

شوند نمی توانید آنها را بازگردانید.«

نقشآمریکادربیماری»تبدانگهموراژیک«کوبا
رس��انه ونزوئالیی »تله س��ور« گزارش داد تحقیقات انجام گرفته توس��ط پزش��کان کوبایی 

حاکی از آن است که آمریکا در شیوع بیماری »تب دانگ هموراژیک« در این کشور آمریکای التین 

در س��ال 1981 نقش داش��ته اس��ت. طبق اطالعات منتشرش��ده در مجله »بوهمیا«، آمریکا در س��ال 1981 نوع 

خطرناکی از بیماری »تب دانگ هموراژیک« )خونی( را وارد کوبا کرد که شیوع این بیماری جان 158 نفر را گرفت در 

حالی که 101 نفر از کشته شدگان را کودکان تشکیل می دادند. »روسماری رودرگیز«، پزشک کوبایی و »پدرو کوری«، محقق 

»موسسه طب گرمسیری« در این رابطه اعالم کردند بیشتر موسسات کوبایی در دهه 90 میالدی حمایت خود را از مطالعه و بررسی 

تاثیرات ناشی از شیوع بیماری »تب دانگ هموراژیک« که در دهه 80 میالدی کوبا را فرا گرفته بود، اعالم کردند. پزشکان کوبایی در 

دهه 90 میالدی مطالعاتی را آغاز کردند که ش��یوع بیماری »تب دانگ« در کوبا توس��ط آمریکا را تایید می کند. مدیر اصلی پروژه در این 

رابطه گفت: »مطالعات ما برای اثبات اینکه عوامل موثر در شیوع این بیماری در سال 1981 در کوبا شباهت عجیبی به نمونه آزمایشگاهی 

موجود در گینه نو دارد، کافی به نظر می رس��د؛ بیماری »تب دانگ« در س��ال 1944 در این کش��ور ش��یوع پیدا کرد.« پزش��کان کوبایی در س��ال 

1955 مدارکی را درباره ش��باهت نمونه ش��ایع در کوبا در س��ال 1981 با اولین نوع بیماری »تب دانگ« که به عنوان مرجع و نمونه اصلی این 

بیماری شناخته می شود، نشان دادند. به گفته »رودریگز«، شیوع خطرناک بیماری »تب دانگ« معموال توسط یک مورد خاص در منطقه ای 

معین شناسایی شده اند که در اطراف آن منطقه نیز افراد جدیدی به این بیماری مبتال می شوند.  سرعت شیوع بیماری به میزان حضور 

پش��ه ها در هوا بس��تگی دارد. »تب دانگ« بیماری ویروس��ی اس��ت که توس��ط پش��ه ها گس��ترش می یابد. این بیماری موجب افت ناگهانی 

فش��ار خون و ش��وک و س��پس مرگ می ش��ود. تب دانگ بیش��تر در جنوب ش��رقی آس��یا و جزایر غربی اقیانوس آرام ش��یوع پیدا کرد 

اما به سرعت در آمریکای التین و کارائیب نیز افزایش یافت. این بیماری حاد است که به طور ناگهانی ظاهر می شود و در 

مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر شیوع می یابد. از عالئم آن می توان به سردرد، تب، خستگی، درد مفاصل و عضالت، 

ورم غدد لنفاوی، بثورات پوستی، خونریزی لثه ها، درد شدید پشت چشم و قرمز شدن کف دست ها و پاها 
اشاره کرد. شکل شدید این بیماری، »تب دانگ خونی« نام دارد که می تواند باعث خونریزی 

سفید، کبود شدن، افت فشار خون و مرگ شود.شدید از بینی یا لثه ها، تاول های قرمز یا بنفش رنگ زیر پوست، مدفوع سیاه و 

پشه،سالحبیولوژیکنازیها
یک پژوهشگر آلمانی در پی تحقیقاتی جدید به این نتیجه رسیده که رژیم نازی 

ظاهرا قصد استفاده از پشه به عنوان سال ح بیولوژیکی را داشته . این برنامه  نازی ها تاکنون از 
موضوعات جدل برانگیز میان محققان بوده است. کالوس راینهارد، حشره شناس دانشگاه توبینگن در اسناد 

و پروتکل های مربوط به اردوگاه کار اجباری در داخاو به شواهدی برخورده که به اعتقاد وی، نشان دهنده  تالش 

 Endeavour نازی ها برای استفاده »تسلیحاتی« از پشه بوده است. طبق مقاله  این پژوهشگر که در نشریه  تخصصی

به انتشار رسیده، رژیم ناسیونال سوسیالیستی آلمان در اواخر جنگ جهانی ظاهرا در تالش یافتن راه هایی بوده تا پشه های 

آلوده به انگل ماالریا را به عنوان سالح های بیولوژیکی به کار بندد. نهاد قدرتمند »اس اس« در آن زمان موسسه ای تحقیقاتی 

در اردوگاه کار اجباری در داخاو راه اندازی کرد تا برنامه های خود را در این زمینه پیش ببرد. در مقاله مزبور در این ارتباط آمده 

است: »در سال 1944 آزمایش هایی در موسسه تحقیقاتی داخاو انجام شد تا راه هایی برای افزایش عمر پشه های آلوده به انگل ماالریا 

و انتقال و آزاد کردن این پش��ه ها در مناطق و مواضع تحت کنترل »دش��من« یافت ش��ود.« از جمله موضوعاتی که مورد آزمایش قرار 

گرفت، این بود که اگر قرار باشد، پشه های آنوفل آلوده به انگل ماالریا را از محل »پرورش« تا محل »پرتاب« حمل کرد، این پشه ها 

چه مدت بدون تغذیه زنده می مانند. پژوهش��گران تاکنون بر این باور بودند که هدف از تاس��یس انس��تیتو تحقیقاتی داخاو در دوران 

نازی ها یافتن راه های مقابله با حمالت بیولوژیکی احتمالی از سوی نیروهای متفقین بوده است. به اعتقاد کالوس راینهارد، نازی ها 

برای این کار از موسسه های تحقیقاتی کافی  ای برخوردار بوده اند و در واقع نیازی به راه اندازی موسسه ای تازه در اردوگاه نداشتند. 

از دید راینهارد، نکته درخور توجه دیگر این است که سازمان اس اس برای این پروژه »محرمانه« از دانشمندانی بهره نبرد 

که از همه صالح تر بودند. یکی از آنها »کارل فون فریش« بود که رس��ما رد صالحیت ش��د، اما دلیل واقعی مخالفت با 

وی یهودی  بودن مادربزرگش بود. دانشمندی دیگر آلبرشت  هازه نام داشت که در خدمت ارتش نازی ها بود و 

با توجه به جو رقابتی حاکم میان اس اس و ارتش، مورد اعتماد مقامات اس اس نبود. کالوس راینهارد، 
پژوهش��گر آلمانی در مقاله خود همچنین متذکر می ش��ود نازی ها اگر هم برنامه  اس��تفاده از 

پش��ه های آلوده به عنوان س��الح های بیولوژیکی را پیش می بردند، نمی توانس��تند با 
سالح های میکروبی رقابت کنند.تحقیقات و دستاوردهای پیشرفته آمریکا و شوروی سابق در زمینه 

منابع: business insider، دویچه وله ، تله سور
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وقتی ویروس زیکا قدرت خود را اینچنین در 2 کشور همسایه آمریکای جنوبی با چهره ای متفاوت از مرگ نوزادان و بالغان در مدت کمتر از چند روز 
و هفته به رخ انسان ها می کشد، بسیار سادگی است در کشورمان مدعی شویم پشه ناقل ویروس زیکا را در خارج از مرزهای کشور کنترل می کنیم و 
اجازه ورود به آن نمی دهیم. شایسته بود، به جای ادعای موفقیت کاذب در میدان مبارزه ای که هنوز ویروس و دشمنی در آن وارد و مشاهده نشده، 
با ارائه گزارش علمی و تجربی از مبتایان گذشته از کشورهای دیگر به همه مردم این آب و خاک بیاموزیم که تک تک آنها به عنوان محرم، همراه، 
همرزم و ساعی در سخت ترین و پرمخاطره ترین لحظات باید برای هر دفاع منطقی، علمی و موثر در مقابل نفوذ ویروس بیگانه مهیا باشند.  به عنوان 
متخصص پوست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که سال ها مشاهدات مکرری از بیماری های مختلف ویروسی را با حضور در کشورهای 
مختلف از قاره آفریقا تجربه کرده ام، بهترین، موثرترین و موفق ترین راه مبارزه با بیماری های خطرناک و هولناک عفونی و ویروسی را گپ و گفت وگو 
صادقانه با مردم و بیان همه زوایای پنهان بیماری به مردم عزیز کشورمان می دانم.  از این رو، آخرین اطاعات و اخبار از بیماری ویروس زیکا را که از 
مراکز معتبر علمی دنیا به خصوص مرکز مبارزه با بیماری های واگیردار )CDC ( تهیه و ترجمه شده در اختیار هموطنان عزیز قرار می دهم.  به فرمایش 

موال علی)ع( عالم واقعی کسی است که همه اعضا و جوارح آن از علم و عمل سخن بگوید و دیگران را از دانسته های خود مطلع کند.

1. تاریخچه ویروس زیکا
متخصصان به صورت اتفاقی و هنگام پایش سیستماتیک 
بیماری تب زرد، با نوعی عامل بیماری زا روی میمون های 
رزوس مواجه ش��دند که برایش��ان کامال تازگی داش��ت و 
این س��رآغاز ماجرا بود. حدود 5 س��ال بعد در اوگاندا و 
تانزانیا مواردی از ابتالی انس��ان به این ویروس گزارش 
ش��د. تحقیقات نش��ان می دهد این بیماری در اثر نیش 
پشه های آلوده از جنس )Aedes( باالخص گونه موسوم 
به )Aedes aegypti( که اغلب در مناطق حاره زیست 
می کند، به انسان منتقل می شود. الزم به یادآوری است 
این گونه پشه در عین حال می تواند ناقل بیماری های مشهور 
دیگری مانند دنگی، چیکونگونیا و تب زرد نیز به انسان 
باشد. این ویروس تا سال 2014 فقط در آفریقا، آسیای 
جنوب شرقی و جزایر اقیانوس آرام شیوع یافته بود و در 
آن سال به جزیره ایستر و شیلی گسترش یافت. ویروس 
زیکا تا ماه مه 2015 به برزیل راه یافت. سال گذشته در 
برزیل بیش از 84 هزار مورد ابتال به این ویروس ثبت شد. 

امسال هفتادمین سال کشف این ویروس است.

2. مسیر ویروس زیکا در آمریکای جنوبی
بعد از برزیل به عنوان اولین کش��ور قربانی ویروس زیکا 
در هفته اخیر که موجب تولد نوزادان با سرهای کوچک 
)میکروسفالی( شده در مقابل، امروز آخرین خبر از کلمبیا 
به عنوان دومین کشور قربانی ویروس زیکا حاکی از مرگ ۳ 
فرد بالغ )یک زن و 2 مرد( به علت ابتال به بیماری گیلن باره 

)ضعف شدید عصبی-عضالنی( ناشی از ویروس زیکاست.  
وزارت بهداشت کلمبیا با اعالم وضعیت اضطراری اعالم 
کرده تا روز هجدهم بهمن ماه نزدیک به 60 هزار نفر در 
این کشور آلوده به ویروس زیکا شده اند که نزدیک به ۳ 
هزار نفر آن خانم های باردار هس��تند. ۳ نفر ش��امل )یک 
زن و شوهر و یک مرد دیگر( نیز طی روزهای اخیر بعد 
از ابتال به زیکا به یک بیماری عصبی – عضالنی )گیلن 
باره( مبتال ش��ده اند که با عدم پاس��خ به درمان های رایج 

به کام مرگ رفته اند.  
نکته قابل توجه اینکه اگرچه تاکنون زیکا در برزیل به عنوان 
اولین زنگ خطر، زندگی نوزادان را با تولد مکرر از نوزادان 
با س��رهای کوچک )میکروس��فال( مورد تهدید قرار داده 
اما برعکس در کلمبیا، عدم گزارش از میکروسفالی نزد 
نوزادان و شیوع بیماری عصبی–عضالنی )گیلن باره( در 
حدود 100 بیمار بالغ مبتال و مرگ ۳ تن از آنها، ظاهرا 

بزرگساالن را هدف قرار داده است. 

3. اختاف در 2 کشور همسایه )برزیل و کلمبیا( 
هم اکنون این اختالف در 2 کشور همسایه )برزیل و کلمبیا( 

از بیماری زیکا 2 تئوری را مطرح کرده است.
1- یا در آینده نزدیک کلمبیا با موجی از نوزادان میکروسفال 

مواجه خواهد شد.
2- یا عوامل دیگر عالوه بر ویروس زیکا در برزیل در بروز 
و تولد نوزادان میکروس��فال نقش داش��ته که در کلمبیا 

موجود نیست. 

4. ریشه و بنیان ویروس زیکا از کجاست؟
از دس��ته آربوویروس )Arboviruse( )Flavivirus( و ناقل 
 )Aedes Aegypti( آن پشه، آدس ایجیپتا و آلبوپیکتوس
است که شیوع آن در شمال شرقی برزیل در سال 2015 
به واسطه نوزادان متولدشده با سر کوچک )میکروسفال( 

شناخته شد.
ای��ن پش��ه ها در مناط��ق ب��ا بارندگ��ی زیاد و برکه های آب 
راکد و تقریبا دمای کم، زندگی و تخمگذاری می کنند. 
به خصوص در ظروف پالس��تیکی حاوی آب که مدت ها 

باقی مانده است.

5. عائم ابتا به ویروس زیکا چیست؟
زیکا، ویروس معروف به بیماری تب دار مالیم 

است که از طریق گزش حشره به انسان 
منتقل می شود. شایع ترین یافته فرد مبتال 

به زیکا تب، راش هاس پوستی، درد 
مفاص��ل و قرم��زی 

 . س��ت چشم ها
عالئ��م بیماری 
از چن��د روز ت��ا 

یک هفته اس��ت. 
درد عضالت 
و سردرد نیز 
در مواردی 
گ��زارش 

زیکا در برزیل قاتل نوزادان و در کلمبیا قاتل بالغان است

حقایقی از زیکا ویروس
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ش��ده اس��ت. بیماران مبتال به دلیل عالئم مالیم مراجعه 
بیمارس��تانی ندارند و طول دوره بیماری تا یک هفته و 
در موارد نادری ممکن است بیش از یک هفته باشد. این 
بدان معناس��ت که خون فرد مبتال برای انتقال بیماری 

یک هفته یا بیشتر از آن آلوده است.
6. یک فرد مبتا تا چه مدت می تواند حامل بیماری 

و عامل انتقال به دیگران باشد؟
و آخرین اطالعات اینکه یک فرد مبتال تا چه مدت مخزن 
بیماری اس��ت و موجب ابتالی دیگران می ش��ود؟ جواب، 
از چند روز تا یک هفته و در مواردی نادر تا چند هفته 

)کمتر از یک ماه( است. 
به همین علت گزارش اخیر از انتقال بیماری از انس��ان 
به انسان )خانم مبتالیی که از برزیل به ایالت تگزاس در 
آمریکا مس��افرت کرده و همس��رش را مبتال کرده( دوره 
کمون یا نهفتگی بیماری زیکا را مبهم کرده است )بیشتر 

از یک هفته(.

7. آیا همه بیماران مبتا دچار عائم می شوند؟
ن��ه، اتفاق��ا از ه��ر 5 بیم��ار مبت��ال به زیکا 1 نفر دچار عالئم 
جدی از بیماری برای مراجعه به پزش��ک و بیمارس��تان 
می شود. یعنی اکثر مبتالیان مراجعه به پزشک و درمانگاه 
ندارند بنابراین در مدت یک یا چند هفته به دلیل اطالع 

نداشتن از بیماری خود موجب انتقال بیماری هستند.

8. عائم بیماری زیکا مشابه چه بیماری هایی است؟
• لپتوسپیروزیس

• ماالریا
• سرخک 
• سرخجه
• آنفلوانزا

9. راه های انتقال بیماری زیکا چیست؟
• انتقال از پشه به انسان

• از انسان به پشه
• از انسان به انسان از طریق رابطه 
جنسی و از مادر به جنین و 
از طریق زخم های 

باز
انتقال   •
و اهدای 
خون 

نکت��ه 
مه��م 
ینکه  ا
گفت��ه 

می ش��ود 
پشه ها  باید 
را از تماس با فرد 
آلوده به خصوص در 
هفته اول نجات داد چون 

پشه ها به راحتی مبتال می شوند و بیماری را به انسان های 
دیگر منتقل می کنند. 

واقعیت این است که یک فرد مبتال به زیکا ده ها پشه سالم 
را آلوده کرده و این پشه های آلوده شده صدها انسان دیگر 
را مبتال می کنند. بنابراین تالش ما فقط برای پیشگیری 
و نجات انسان ها نیست بلکه باید برای پیشگیری و مبتال 

نشدن پشه ها نیز تالش کرد.
ویروس از خون فرد آلوده به پشه منتقل و سپس از پشه 
آلوده به فرد سالم منتقل می شود. بنابراین هم پشه موجب 
ابتالی انسان به زیکا می شود و هم انسان موجب انتقال 

بیماری به پشه خواهد شد. 
اما ممکن اس��ت زیکا مس��تقیما از انس��انی به انس��ان دیگر 
از طریق تماس جنسی و تماس مستقیم با زخم های باز 

منتقل شود.

10. در برزیل چه گزارشی از 35 نوزاد و مادر مبتا 
به ویروس زیکا اعام شده؟

• دور سر همه متولدین از مادران مبتال مساوی یا کمتر 
از SD 2  بوده است.

• ۷4 درصد از مادران راش های پوستی را در دوره بارداری 
ذکر کردند.

• ۷1 درصد نوزادان به شدت میکروسفال بودند.
• 50 درص��د ن��وزادان ی��ک عارض��ه عصبی دیگر عالوه بر 

میکروسفالی هم داشتند.
• هیچ نقص مادرزادی دیگری در نوزادان مبتال کشف نشد.

• راش پوستی )ضایعات خارش دار پوستی کهیرمانند( در 
یک دوره یک هفته ای در مادران باردار مشخصه مهمی 
از ابتال به ویروس زیکا در مقایسه با سایر ویروس هاست.

• در بررس��ی اس��کن جمجم��ه و مغ��ز ن��وزادان مناط��ق 
کلسیفیکاس��یون در پری ونتیکوالر، پارانش��یم، تاالمیک، 

گانگلیون های بازال در یک سوم نوزادان دیده شد.
• بزرگ��ی ونتریکول ه��ا ثانوی��ه ب��ه آتروف��ی کورتیکال و 

ساب کورتیکال دیده شد.
• ۳1 درصد نوزادان پوست اضافی و مواج در سر داشتند. 
• همه ۳5 نوزاد مبتال به زیکا برای س��یفیلیس، توکس��و 
پالس��موزیس، س��رخک، س��رخجه و سایتومگالو ویروس 

هرپس، تست منفی داشتند.

11. تشخیص زیکا چیست؟
۳ روش مهم شامل: 1- عالئم بیماری، 2- محل و زمان 
مس��افرت و ۳- آزمایش خون نقش مهمی در تش��خیص 

بیماری دارد.
آزمایش خون شامل

• هفته اول بیماری با تعیین ژن ویروس در سرم بیمار 
 )RT-PCR( به نام

• در هفته دوم یافتن آنتی بادی IgM در خون بیمار مبتال 
  neutralizing antibodies و آنتی بادی دیگر به نام

کمک کننده است.

12. آیا زیکا واکسیناسیون و درمان موثری دارد؟

واکسیناسیون و درمان مشخصی برای پیشگیری و درمان 
زیکا وجود ندارد اما درمان های حمایتی شامل

• استراحت کافی و الزم
• مصرف مایعات فراوان

• مصرف مسکن شامل استامینوفن
• پرهیز از مصرف آسپیرین و داروهای دیگر

13. موثرترین راه پیشگیری زیکا چیست؟
لباس با پوشش مناسب تمام بدن، پشه بند، توری برای در 
و پنجره، مواد دفع کننده پشه ها و حذف ظروف پالستیکی 

تیره محتوی آب از مهم ترین راه های پیشگیری است.
در دسترس نبودن واکسیناسیون و داروی مناسب اهمیت 

پیشگیری را ضروری می کند. 
از این رو، پرهیز از مس��افرت به مناطق آلوده و پوش��ش 
مناس��ب و کامل با حفاظت پش��ه بند های مناس��ب بسیار 

ضروری است.ژ

14. چه توصیه ای برای خانم های باردار دارید؟
• خانم های باردار از مسافرت به مناطق آلوده در هر ماه 

از بارداری پرهیز کنند.
• خانم هایی که تصمیم به بارداری دارند باید آن را به بعد 

از مسافرت موکول کنند.
• هر نوع عالمتی از سرماخوردگی در خانم باردار مسافر به 
مناطق آلوده نیازمند آزمایشات تشخیصی الزم برای مادر و 
بررسی جنین در ماه های آینده از نظر میکروسفالی است.

• خانم ه��ای ب��اردار و حت��ی ش��یرده می توانن��د از کرم ها 
و محلول های موضعی دورکننده پش��ه در مناطق آلوده 

استفاده کنند.
• از آنجایی که ویروس زیکا به مدت حداقل یک هفته 
در خ��ون م��ادر ب��اردار باقی می ماند، میزان درصد آلودگی 
جنین و شدت اثر آن بر جنین مشخص نیست. از طرف 
دیگر، شدت عالئم بیماری در مادر در میزان ابتال و شدت 

آن تعیین کننده نیست.
• اینکه فرزند بعدی هم به زیکا مبتال می شود مستنداتی 

ندارد.
• میکروسفالی یا سر کوچک در نوزادان متولدشده تحت 
عنوان میکروسفالی مادرزادی یا )congenital(  است؛ 
یعنی جنین در ماه های ابتدایی مبتال شده اما آیا ابتالی 
جنین در روزهای آخر بارداری یا زمان تولد می تواند منجر 
به میکروسفالی اکتسابی یعنی کوچکی سر بعد از تولد 

شود؟ جواب هنوز نامشخص است.

15. آی�ا خ�ون و مای�ع نخاعی نوزادان متولدشده با 
میکروسفالی آلوده به ویروس زیکاست؟ 

خون و نخاع ۳5 نوزاد برزیلی مبتال در حال بررسی است. 
اگرچه تاکنون ش��واهدی از ویروس زیکا یافت نش��ده اما 
مردود دانستن آن نیز نیازمند بررسی بیشتر است.   بیماری 
زیکا چهره متفاوتی در کشور ها و نژاد های مختلف دارد.

همچن��ان خبره��ای مختل��ف و متنوعی از زیکا را ش��اهد 
خواهیم بود.
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دس��تکم 12 گروه در حال حاضر برای س��اختن واکس��ن 
ضدویروس زیکا کار می کنند و مقامات بهداشتی می گویند 
تالش خواهند کرد پیشرفت سریع در تولید این واکسن 

را تضمین کنند.
س��ازمان جهانی بهداش��ت می گوید برقراری مس��یرهای 
نظارتی تسریع شده اهمیت دارد، هرچند همه این واکسن ها 
در مراحل ابتدایی تولید هستند و وارد شدن فرآورده های 

تاییدشده به بازار چند سال طول خواهد کشید.
درحالی که هیچ دارو یا واکسن تاییدشده ای برای ویروس 
زیکا وجود ندارد و حتی هیچ دارو و واکس��نی در روند 
کارآزمایی بالینی قرار ندارد، دانشمندان و داروسازان در 
قدم اول مبارزه با این بیماری منتقل شونده به وسیله پشه 
هس��تند که گمان می رود باعث افزایش ناگهانی موارد 
نقایص جنینی در برزیل شده باشد، اما ویروس زیکا شبیه 
ویروس های دنگی، تب زرد و نیل غربی اس��ت که برای 
آنها واکس��ن هایی س��اخته ش��ده یا در حال ساخته شدن 
اس��ت و این امیدواری وجود دارد که بتوان رویکردهای 

مشابهی ضدویروس زیکا هم به کار برد.
سازمان پزشکی اروپا )EMA( مستقر در لندن می گوید 
یک کارگروه تخصصی برای ویروس زیکا تش��کیل داده 
تا به ش��رکت هایی که در تالش برای س��اختن واکس��ن و 
دارو برای این ویروس هستند، مشاوره دهد. یعنی مشابه 
کاری که حین ش��یوع ابوال و پاندمی آنفلوانزا در س��ال 

2009 انجام داده بود.
این سازمان در بیانیه ای اعالم کرد: »این سازمان از سازندگان 

دارو می خواه��د درصورتی ک��ه طرح نویدبخش��ی در این 
زمینه دارند، با EMA تماس بگیرند.EMA  همچنین 
به ط��ور فع��ال با ش��رکت هایی ارتب��اط برقرار خواهد کرد 
ک��ه هم اکن��ون در ح��ال برنامه ریزی برای کار کردن روی 
واکسن های تجربی هستند و توصیه های علمی و قانونی 

به آنها ارائه خواهد کرد.«
ب��اراک اوبام��ا، رئیس جمه��ور آمریکا نیز از کنگره آمریکا 
خواسته است بیش از 1/8 میلیارد دالر بودجه اضطراری 
برای مقابله با ویروس زیکا اختصاص دهد. چند شرکت 
بیوتکنولوژی و داروس��ازی در حال رقابت برای س��اختن 
واکسن زیکا هستند، ازجمله شرکت سانوفی در فرانسه که 
قبال واکسنی برای دنگی ساخته، اما دانشمندان اطالعات 
چندانی درباره زیکا در دست ندارند و مسیر ساختن واکسن 
پیشگیری کننده از این بیماری دارای موانعی است، ازجمله 
اینکه گروهی که بیش از همه در خطر عوارض ناشی از 

زیکا قرار دارند، زنان باردار هستند.
پژوهش هایی هم روی س��اختن داروهای پروفیالکتیک 
)پیش��گیری کننده( بر ضدزیکا در حال انجام اس��ت که 
به همان شیوه داروهای پیشگیری کننده از ماالریا عمل 
می کنند. ساخت آزمون هاي تشخیصی بهتر نیز از اولویت 
باالیی برخودار است. در حال حاضر تمایز میان ویروس 
زیکا از سایر فالوی ویروس های مشابه دیگر مانند دنگی 

کار سختی است.
سازمان جهانی بهداشت می گوید آزمون هاي تشخیصی 
»یک اولویت اصلی« در مبارزه با زیکا هستند. این سازمان 

در 5 فوریه از شرکت های عالقه مند خواست فرآورده های 
بالقوه خود در این حوزه را برای ارزیابی کیفیت اضطراری 
بفرس��تند تا آزمون هاي موفق را بتوان به س��رعت مورد 

استفاده قرار داد. 
Reuters :منبع

ارتباطشان با ویروس زیکا را وضعیت اضطراری موارد میکروسفالی و نشانگان گلین باره و احتمال ک��رد. ای��ن س��ازمان اول فوری��ه افزایش ناگهانی رویدادهای پیش بینی نش��ده اش« تامین خواهد عملیات ابتدایی اش را از »بودجه اضطراری برای بینجامد. سازمان جهانی بهداشت می گوید هزینه ب��ه آس��یب عصب��ی و فل��ج عضالت و حتی مرگ وخیم- و نش��انگان گلین باره اس��ت که می تواند با بروز میکروسفالی- یک نقصان جنینی بسیار نگرانی جهانی درباره رابطه احتمالی این ویروس عالئ��م خفی��ف و ش��بیه آنفلوان��زا ایجاد می کند، در حالی  که ابتال به ویروس زیکا به طور معمول بیشترین شمار موارد عفونت را گزارش کرده است. زی��کا عمدت��ا ق��اره آمری��کا را دچار کرده و برزیل تسریع شده و تولید واکسن است. شیوع ویروس مراقب��ت پزش��کی از اف��راد مبت��ال و پژوهش های خطرات، اقدامات هدایتی و حفاظتی، فراهم آوردن منتقل می کند و همچنین اطالع رس��انی درباره جمعیت گونه های پشه است که ویروس زیکا را است. به گفته این سازمان، سایر اولویت ها کنترل برای حمایت از کار شرکای کلیدی اش موردنیاز این طرح را تامین کند و ۳1 میلیون دالر دیگر نیز بهداش��ت به 25 میلیون دالر نیاز دارد تا هزینه گلین باره- ارتباط داش��ته باش��د. سازمان جهانی عصب ش��ناختی وخیم -میکروس��فالی و نشانگان چراکه گمان قوی می رود این ویروس با دو اختالل شناسایی شد به یک نگرانی جهانی تبدیل شده، که برای نخستین بار در سال 194۷ در اوگاندا درخواست اعتبار کرد. شیوع بی سابقه این ویروس اج��را درآوردن ای��ن عملی��ات 56 میلیون دالری مواجهه با شیوع ویروس زیکا را اعالم و برای به س��ازمان جهانی بهداش��ت طرح ابتدایی اش برای طرح 56 میلیون دالری برای مقابله با زیکا
بهداشت عمومی اعالم کرده بود.

12 گروه برای ساخت واکسن زیکا رقابت می کنند

تولید واکسن سالها طول می کشد



مصون سازی کشور
 با همدلی و همزبانی 

دولت و ملت

راه های ارتباطی با ما
نش�انی سازمان: تهران مجیدیه شمالی – خیابان استاد حسن بنا – نبش کوچه شهید علی بخشی – روبروی بوستان 

امید پاک 559  قرارگاه پدافند زیستی  کد پستی: 1671838731
http://paydarymelli.ir/fa/biologicaldefens  :نشانی اینترنتی قرارگاه زیستی

Pdzisti@yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی قرارگاه زیستی



32


