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از بیانات  رهبر معظم  در دیدار با مردم 

اگر ما مّل�ت ایران به وع�ده ای که خ�دای متعال 
داده است خوش بین باش�یم و مقّدمات آن وعده 
را فراهم بکنیم، مش�کالت برطرف خواهد ش�د. 
خ�دا فرم�وده اس�ت: اِن تَنُص�ُروا اهللَ یَنُصرُکم؛ 
اگر ش�ما دین خ�دا را نصرت کنی�د و انگیزه های 
الهی را تقویت کنید و نصرت کنی�د، قطعًا خدای 
متعال ش�ما را نصرت خواهد کرد؛ کسی را هم که 
خدای متعال نصرت بکند، هیچ موجودی در عالم 
نمیتوان�د او را تضعی�ف بکند؛ روزب�ه روز قوی تر 
خواهد ش�د و پیروزت�ر خواهد ش�د. امیدواریم 
خدای متعال مّل�ت ای�ران را در هم�ه ی میدانها 
-میدانهای امنّیتی، اقتصادی، نظامی، سیاس�ی، 
فرهنگی و علمی- ان ش�اءاهلل پیروز کند و ش�ما 
مّلت عزیز را ه�ر روز از روز قبل خوش�بخت تر و 

پیروزتر قرار بدهد.
۱۱ /مرداد/ ۱۳۹۵
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4 جایگاه کشاورزی

20 مرگ های خاموش بر اثر عفونت های بیمارستانی

16  کیفر خواست، دادگاه صالحه  

8 7 مواجهه  با فضای مجازی

26 نیاز جدی تدوین قوانین بیوتروریسم

18 راهبرد آمریکا در رویارویی با تهدید
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امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 
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تحلیل  سیاستهای امام خمینی)ره(  
با  درنگی در سخنان 

مقام معظم رهبری

جایگاه 
کشاورزی

رهب��ر معظ��م انق��اب به صراحت از اهمیت کش��اورزی 
سخن گفتند و آن را محور توسعه ایران اسامی دانستند. 
از دیدگاه ایش��ان کش��اورزی برای کش��ور ما بسیار مهم 
اس��ت تا آنجا که باید آن را بخش��ی ویژه و اس��تثنایی 
دانس��ت؛ زیرا از س��ویی جمعیت کش��ور رو به افزایش 
است و کشوری که دارای ده ها میلیون جمعیت است 
بی��ش از ه��ر چی��ز و پی��ش از ه��ر برنام��ه ای باید به فکر 

تامین غذای این جمعیت باشد.
ایشان در این باره واژه »امنیت غذایی« را به کار بردند 
که درخور تامل بسیار است. امنیت غذایی به معنای آن 
است که هر گاه کشوری در برابر تحریم های دشمنان، 
حوادث ناگوار و وقایعی از قبیل جنگ قرار گرفت بتواند 
روی پای خود بایس��تد و با بهره وری از امکانات خود 
مردم را س��یر کند. دس��تیابی به امنیت غذایی تنها در 

سایه توسعه پایدار و ماندگار کشاورزی میسر است.
امام خمینی � بازگرداننده کرامت غصب شده و برباد رفته 
ملت سرافراز ایران � در پی آن بود که عزت مسلمین را 

به  آنان بازگرداند و ایران را عما به ام القرای کشورهای 
اسامی مبدل سازد به گونه ای که الگوی ستم ستیزی 

و بازیابی عزت اسامی و توسعه همه جانبه شود.
امام راحل � قدس س��ره � در پی رس��یدن به کش��وری 
آزاد، آباد، با معنویت و عدالت بود؛ کشوری که قوانین 
و اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن به 
گونه ای رقم خورده باشد که زمینه رسیدن به سعادت 

دنیا و آخرت در آن فراهم آمده باشد.
صعود به اهداف بلندی از این دست کار آسانی نیست 
و جهاد و از خودگذشتگی فراوان و برنامه های سخته و 
سنجیده ای می طلبد که توسعه پایدار و تکامل ماندگار 
کشاورزی در زمره آنهاست. بدون شکوفایی کشاورزی 

جامعه نمی تواند به عزت اسامی دست یابد.

رهبر معظم انقالب در این باره چنین فرمودند:
»دس��تگاه کش��اورزی برای کش��ور ما بسیار مهم است؛ 
چون امنیت غذایی برای کش��وری بزرگ، پرجمعیت 

و دارای هدف های بلند بس��یار مهم اس��ت. لذا بخش 
کش��اورزی و دامداری ما یک بخش ویژه و اس��تثنایی 

است و همه باید برای آن تاش کنند.«)1(
این همان نکته ای است که امام خمینی نیز بر آن تاکید 
می ورزید، ایش��ان در این باره، ضمن اش��اره به نابودی 

کشاورزی در زمان حکومت پهلوی چنین فرمودند:
»م��ا در تم��ام زمینه ه��ای اقتص��ادی یک انقاب واقعی 
می خواهیم. امر کش��اورزی در حکومت ما، از اولویت 
خاصی برخوردار اس��ت. برای این که ش��اه با اصاحات 

ارضی آمریکایی خود کشاورزی را نابود کرد... .«)2(
بدین سان از دیدگاه امام خمینی نیز کشاورزی امری 
است ویژه و استثنایی که بدون توجه تام بدان، استقال 
کش��ور و عزت مس��لمین در خطر اس��ت. همان طور که 
نگاه تیزبینانه و هوشیارانه به آن، انسان را به این نکته 
رهنمون می سازد که در سایه کشاورزی بخش عظیمی 
از معیش��ت مردم و در نتیجه عزت ایران اس��امی به 
دس��ت خواهد آمد. از این رو کش��اورزی می باید اس��اس 

رهبر فرهیخته انقالب حضرت آیت ا... خامنه ای 
� دام ظله � به مناسبت هفته جهاد کشاورزی 
س�خنان مبس�وطی ایراد فرمودند که به حق 
شایسته تامل و تدقیق است و می تواند راهگشا 
و کلید حل مشکالت کشاورزی در ایران اسالمی 
باشد. این مقاله در پی آن است که نکته هایی 
درباره کفایت ها، کاستی ها و بایدهای کشاورزی 
ب�ا مح�ور ق�رار دادن س�خنان معظم له فراروی 

خوانندگان نهد.
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5سازمان پدافند غیرعامل کشور

رهنمودها

کشاورزی یکی از 
اساسی ترین محورهای 
توسعه در کشور ماست؛ 
یک چیز حاشیه ای نیست. 
توجه به صنعت � که الزم 
است � نباید موجب غفلت از 
کشاورزی شود. کشاورزی 
پایه، زیربنا و اساس است

و محور همه حرکت های اقتصادی باشد.

 ام�ام راح�ل � قدس س�ره �
در این باره چنین فرمودند:
»ام��روز بحم��دا... ب��ا همت 
جوان ه��ا ]جهادگران[ وضع 
روس��تاها رو به بهبود اس��ت، 
ایران کش��وری اس��ت که باید 
کش��اورزی اش اس��اس هم��ه 

کارها باشد... .«)3(
متاس��فانه پس از پیروزی انقاب 

اس��امی بس��یاری از مسئوالن اجرایی 
کشور عما به اهمیت کشاورزی پایبند نبودند 

به گونه ای که بودجه مختص به کشاورزی در مقایسه با 
صنعت و امثال آن ناچیز بود و متقابا سهمی هم که 
کش��اورزی در تولید درآمد ناخالص ملی کش��ور داش��ت 
چندان به حساب نمی آمد و به تبع آن بخش عظیمی 
از نیازهای کش��ور به فرآورده های کش��اورزی از جمله 
گندم از خارج وارد می شد و ایران در ردیف مهم ترین 

واردکنندگان این محصوالت بوده است.

رهبر معظم انقالب نیز در این باره چنین فرمودند:
»مهم ترین گنجینه خدا در زمین و خاک، عبارت است 
از موادی که مایه ادامه حیات بش��ر و حیوانات اس��ت. 
ای��ن از ط��ا و نف��ت مهم ت��ر اس��ت؛ طا و نفت وس��یله 
به دس��ت آوردن مایحتاج زندگی اس��ت، اما محصول 
غذای��ی مهم تری��ن مایحت��اج زندگی اس��ت. این را برای 
این عرض می کنم که همه دس��ت اندرکاران کش��ور و 
به خصوص مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی توجه کنند 
� همان طور که از اول انقاب بارها تکرار ش��ده اس��ت 
� که کشاورزی یکی از اساسی ترین محورهای توسعه 
در کشور ماست؛ یک چیز حاشیه ای نیست. توجه به 
صنعت � که الزم اس��ت � نباید موجب عطف توجه از 
کشاورزی شود. کشاورزی پایه، زیربنا و اساس است...«

کشاورزی در اسالم
در آیات قرآن و روایات رسیده از معصومان � علیهم السام 
� درباره ابعاد مختلف کش��اورزی از قبیل آب، خاک، 
باران، رودها، نهرها و چشمه ها، زمین های کشاورزی، 
زکات، فضیلت کشاورزی و منزلت کشاورزان، باغداری، 
جنگل ه��ا و مرات��ع و... روای��ات مختلف و متنوعی آمده 
است. رهبر معظم انقاب در سخنان خود ضمن اشاره 
به این مطالب تنها به یک نکته از میان آنها و به یک 
حدیث که درباره منزلت کشاورزان و فضیلت کشاورزی 

است اشاره کرده اند.

ایش�ان ب�ا اش�اره ب�ه یکی از روای�ات در این باره 
چنین فرمودند:

»در اس��ام آگاهانه و با توجه نس��بت به کش��اورزی 
تاکید ش��ده اس��ت. حدیث بس��یار پرمعنا و پرمضمونی 

درباره کشاورزان نقل شده است: »الزارعون 
کنوز ا... فی ارضه«؛ یعنی کش��اورزان 
کس��انی هس��تند که گنجینه های 
خ��دا در زمی��ن را می درون��د و 
استخراج می کنند. مهم ترین 
گنجینه های خدا در زمین و 
خ��اک عب��ارت اند از موادی 
که مایه ادامه حیات بش��ر و 
حیوانات هستند. این از طا 
و نفت مهم تر است. طا و نفت 
وسیله به دست آوردن مایحتاج 
زندگی است اما محصوالت غذایی 

مهم ترین مایحتاج زندگی است.«
از این سخنان استفاده می شود که اوال در اسام 
به کشاورزی توجه بلکه بر آن تاکید جدی شده است.

 ثانیا: این توجه آگاهانه و با در نظر گرفتن سودمندی های 
ماندگار و زیربنایی کشاورزی بوده و بخش عظیمی از 
این روایات دربردارنده احکامی جاودان و دایمی است، 

نه موقت و مختص آن روزگار. 
ثالثا: یکی از این روایات به عنوان نمونه آورده شده است 
که روایت یاد شده را جناب شیخ طوسی )م 460 ه.ق( 
در کتاب گران سنگ تهذیب االحکام نقل کرده است:

»یزی��د بن ه��ارون واس��طی می گوی��د از ام��ام صادق � 
علیه الس��ام � درب��اره فاح��ان س��وال ک��ردم، حضرت 
فرم��ود: آن��ان هم��ان کش��اورزانند که گنج های خدا در 
زمینش هستند و پیش خدا در کارها چیزی محبوب تر 
از کشاورزی نیست و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث 
نکرده مگر آنکه کشاورز بوده است، جز حضرت ادریس 

� علی نبّینا و آله و علیه السام � که خیاط بود.«
همان طور که اش��اره ش��د روایات مرتبط به کش��اورزی 
ف��راوان اس��ت و ای��ن روایت تنه��ا به عنوان نمونه آورده 
شده است. شرح و بررسی آنها فرصتی فراخ می طلبد 
و در این مختصر نمی گنجد. به طور فش��رده فهرس��ت 

مطالب این روایات به قرار زیر هستند:
1� کشاورزی حال ترین و پاکیزه ترین کارهاست؛)4(

2� در زمان حکومت حضرت ولی عصر � ارواحنا فداه � 
کشاورزی رونق می یابد و زمین سرسبز و خرم می گردد؛)5(

3� کشاورزان گنجینه های خدا در روی زمین اند؛)6(
4� کشاورزان گنجینه های مردم اند؛)7(

5� محبوب ترین عمل نزد خداوند، کشاورزی است؛)8(
6� همه پیامبران خدا به جز ادریس کشاورز بوده اند؛)9(
7� کشاورزی را جبرئیل به آدم � علیه السام � آموخت؛)10(

8� هر مقدار که مردمان از دستاوردهای کشاورزان بهره 
برند، خداوند به آنان پاداش خواهد داد.)11(

9� کشاورزی بهترین ثروت است؛)12(
10� کشاورزی بزرگ ترین کیمیاست؛)13(

11� خداون��د کش��اورزی را ب��رای پیامبران��ش انتخاب 
کرد؛)14(

12� کشاورزان روز قیامت بهترین مقام و نزدیک ترین 
منزلت را به خداوند دارند؛)15(

13� در روز قیام��ت آن��ان ب��ا ن��اِم »مب��ارک« خوان��ده 
می شوند؛)16(

14� کشاورزان دانه های پاکیزه ای را می کارند... .)17(
و مطالبی از این دست درباره ابعاد مختلف کشاورزی 
فراوان هستند که رهبر انقاب به آنها اشاره کرده اند.)18(

این روایات در واقع دنیا و آخرت و معیشت و معنویت 
را درهم آمیخته اند و براس��اس آنها کس��ی که توان و 
عمر خود را در راه سرسبزی زمین و کشاورزی صرف 
کند، افزون بر سودمندی های مادی، خوشبختی را در 
آن دنیا برای خود رقم زده اس��ت و زمینه ش��کوفایی و 
بالندگ��ی روح و گام نه��ادن در م��دارج معن��وی را برای 

خود فراهم آورده است.
بدین سان اسام به کشاورزی و کاشت، داشت و برداشت 
محصول و سرسبز ساختن زمین از زاویه ای دیگر می نگرد 
و آن را در عین مادی بودن، قدسی می داند و رنگ و 
بوی معنویت بدان بخشیده است. این امر ویژه کشاورزان 
نیس��ت بلکه همه مدیران، مس��ئوالن و دست اندرکاران 
کشاورزی را فرا می گیرد؛ چه اینکه همه آنان در سمت 
و سوی فراز آوردِن گنجینه های زمین اند. رهبر معظم 

انقاب در این باره چنین فرمود:
»مسئوالن محترم هم در کشاورزی خدمت خود را مقدس 
بدانند؛ کار آنها بسیار مهم و یکی از انسانی ترین کارهاست، 
البته خداوند متعال هم تفضل و لطف خواهد کرد...«

منابع
۱- از بیانات رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... خامنه ای � 

دام ظله � در دیدار با جهادگران و کشاورزان در هفته جهاد 
کشاورزی )۱۳82/۱0/۱4(. آنچه پس از این نیز مورد استناد 

خواهد بود از همین بیانات گرفته شده است.
2- صحیفه نور، ج ۵، ص 72.

۳- صحیفه نور، ج ۵، ص 2۹6.
4- »وا... ما عمل الناس عماًل احّل و ال أطیب منه.« کافی، ج 

۵، ص 260، ح ۳؛ تهذیب، ج 6، ص ۳86، ح 260.
۵- »وا... لیزرعن الزرع... بعد خروج الدّجال«، همان منابع. 
ر.ک: ۵۹ نکته درباره امام زمان � علیه السالم � ، نکته ۵7.

6- »هم الزارعون کنوز ا... فی ارضه.« تهذیب، ج 6، ص 
۳8۳، ح 2۵۱.

7- »الزارعون کنوز االنام...« کافی، ج ۵، ص 26۱، ح 7.
8- »و ما بعث ا... نبّیًا إاّل زارعًا.« همان و تهذیب، ج 6، ص 

.۳8۳
۹- تهذیب، ج ۵، ص ۳8۳.

۱0- »فقال جبرائیل: یا آدم ُکْن حّراثًا.«
۱۱- »فما أکل منه و شرب یستغفر له...« بحاراالنوار، ج 

۱0۳، ص 6۹.
۱2- »سئل رسول ا... � صلی ا... علیه وآله وسلم � ای المال 

خیٌر؟ قال: زرع زرعه صاحبه... .« فقیه، ج 2، ص ۱۹0، ح 
.86۵

۱۳- »االمام الصادق � علیه السالم � الکیمیاء األکبر 
الزراعة.« کافی، ج ۵، ص ۳46.

۱4- »اّن ا... � عّز و جل � اَحبَّ النبیائه من االعمال 
الحرث.« همان، ص ۳47.

۱۵- متن حدیث در همین مقاله آورده شد.
۱6- متن حدیث در مقاله آورده شد.

۱7- ر.ک: طبیعت و کشاورزی در اسالم، سیدعلی 
حسینی، ص ۱۵6.

۱8- ر.ک: طبیعت و کشاورزی در اسالم.
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بخش کشاورزی  در تامین  غذا و نقش آن در امنیت 
غذایی کش�ور بس�یار مهم و حیاتی اس�ت، کمیت 
مناسب در تولیدات و کیفیت مطلوب محصوالت  
کشاورزی نیاز به یک برنامه ریزی جامع و منسجم 
دارد و از ابعاد مختلفی برخوردار است. در همین 
زمینه، با س�ردار جاللی، رئیس س�ازمان پدافند 
غیرعامل که اطالعات و ایده هایی درباره تهدیدات 
زیس�تی در بخش کش�اورزی و لزوم خودکفایی 
در ای�ن بخ�ش دارد، گفت وگوی�ی انجام دادیم که 

مشروح آن از نظرتان می گذرد:

? یکی از تهدیدات جهانی در حوزه کشاورزی، 
مساله بیوتروریسم است، چه تهدیداتی در حال 

حاضر از این ناحیه متوجه کشور است؟
در فضای پدافند غیرعامل، با مساله ای به نام تهدیدات 
زیستی در فضای کشاورزی مواجه هستیم. معموال این 
مفهوم را با اصطاح »اگروتروریسم« مطرح می کنند.

در ای��ن اصط��اح اگرو از  )agriculture(کش��اورزی 
گرفته ش��ده و تروریس��م هم که اصطاحا به افراد یا 

گروه هایی اطاق می شود که با داشتن مقاصد سیاسی 
و امنیت��ی در جه��ت ارع��اب کش��ور، م��ردم و دولت در 
راس��تای منافع خودش��ان اقداماتی را انجام می دهند. 
اینجا در راس��تای اهدافش��ان از ابزار تهدیدات زیس��تی 

)بیوتروریسم( استفاده می کنند.
به نظر من تهدیدات زیستی در فضای کشاورزی،  استفاده 
یا جهت دهی و س��اماندهی عامدانه تهدید زیس��تی در 
بس��تر موجود زنده اس��ت که این موجود زنده می تواند 
نباتات، ویروس ها، باکتری ها، پریون ها، سموم و امثالهم 
یعنی در واقع عناصر شش گانه تهدید باشد، که عامدانه 

دستکاری و مسلح شده است.
ممکن است اینجا بگوییم 2 علت عامل این دستکاری 
است: اول آنکه ممکن است جهش مولکولی رخ بدهد 
و دستکاری منظم و آگاهانه انسان در آن دخیل نباشد.

دسته ای از تهدیدات اینگونه هستند و ما هم این تهدیدات 
را تهدیدات طبیعی قلمداد می کنیم، تهدیداتی که سیر 
طبیعی خودش را طی کرده است؛ مثل تاثیرات اقلیمی، 
گرم ش��دن و سردش��دن، حرارت و... که باعث ش��ده در 

این موجودات جهش مولکولی رخ دهد.

دسته دوم از این تهدیدات آنهایی است که مهندسی شده 
است و در واقع آن ژن ها و مولکول ها در موجودات زنده 
و نقش ژنوم آنها، در راستا و به نفع اهداف تعیین شده 
س��ازماندهی ش��ده اس��ت. مثا اگر دش��منی بخواهد در 
کش��وری اث��رات اساس��ی بلندم��دت بگ��ذارد، از طریق 
دستکاری مواد غذایی می تواند این کار را انجام بدهد.

اینجا دیگر تروریس��می در کار نیس��ت، بلکه کش��وری، 
بخش��ی از کش��ورها یا چند کش��ور جهان را تحت تاثیر 
خ��ودش ق��رار می ده��د. مثا از طریق افزایش یا کاهش

IQ ، افزایش یا کاهش نرخ باروری، افزایش یا کاهش 
ویژگی های غذایی که در دستکاری غذا می تواند انجام 

بشود و تاثیر روی شخصیت افراد اقدام کند. 
ما در اس��ام هم داریم که حال و حرام بودن غذا در 
نس��ل انس��ان، تربیت انس��ان، باطن و ماهیت انس��ان اثر 
می گذارد. حتی اینکه مادران، در دوران بارداری لقمه 
حرام یا شبهه ناکی خورده باشند، این لقمه در فرزندش 

هم اثر می گذارد.
پس این غذا، کیفیتش و ماهیتش در س��امت انس��ان 
اثر می گذارد. امروز هم علم ژنتیک، این مساله را اثبات 

ها
ود

نم
ره
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رهنمودها

کرده اس��ت که می ش��ود با ضعیف س��ازی یا غنی سازی 
مواد غذایی، در افزایش یا کاهش قابلیت های مثبت و 

منفی انسانی دستکاری کرد. 
وقتی اینچنین موضوعی پیش می آید دیگر اصا کاربرد 
مفهوم تروریس��م در فضای کش��اورزی کاربرد درس��تی 
نیس��ت، بلکه ما باید روی بحث »تهدیدات زیس��تی« 
در بخش کش��اورزی تاکید کنیم، یعنی آن تهدیداتی 
که در 6 حوزه زیستی با 6 عنصر زیستی )باکتری ها، 
ویروس ها، پریون ها و...( انجام می شود و لذا ما باید اول 
مفهوم تهدیدات زیستی در بخش کشاورزی را داشته 
باش��یم ت��ا بدانی��م ب��ا چ��ه موضوعی و با چه چهارچوبی 

می خواهیم بحثمان را دنبال کنیم.

آیا کشورهایی هستند که بخواهند با دستکاری  ?
در مواد غذایی و کش�اورزی اهداف خاصی را در 

جامعه مخاطب شان دنبال کنند؟
طبیعتا پاس��خ مثبت اس��ت. برای اینکه اس��نادی وجود 
دارد که رژیم صهیونیس��تی و بعضا اروپایی ها این کار 
را انجام داده اند. ببینید اروپا در 20 تا 30 سال گذشته 
سیاستی را تحت عنوان سیاست کنترل جمعیت اتخاذ 

کرده است. 
شما در اکثر این فیلم ها می توانید ببینید که این داروها 
در آمریکا تولید می شوند و بعد در سایر نقاط استفاده و 
تست می شوند، اشکاالتشان درمی آیند و بعد در خاک 

آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند.
بنابرای��ن م��ا بای��د در کن��ار بهره گی��ری از فرصت های 
بیوتکنولوژی در حوزه کش��اورزی مثل تراریختگی، به 
شدت مراقب تهدیداتش هم باشیم و بدانیم این تهدیدات 
خاموش، دائمی و به س��ختی قابل کنترل هس��تند، اگر 
م��ا می خواهی��م ای��ن تهدیدات را نداش��ته باش��یم باید 
الزامات پدافند زیستی و غیرعامل را در حوزه محصوالت 
غذایی داشته باشیم. یعنی اینکه اوال ما باید سامانه های 
تشخیصی مان را ارتقا بدهیم و به سطح کشورهایی که 

می خواهیم از آنها محصولی بخریم، برسانیم.
یعنی اگر سطح آزمایشگاه های ما 2 است و سطح آنها 
4، ما برای اینکه بتوانیم با تهدیدات آنها مقابله کنیم 

و محصولی که می آید را بتوانیم تست کنیم، باید 
سطح آزمایشگاه هایمان را به 4 برسانیم. 

دوم اینکه بانک اطاعاتی داشته باشیم و 
در آن تمام نقشه ها، تمام ویروس ها 

و تمام نمونه ها را داشته باشیم 
ک��ه بتوانی��م کنت��رل خوبی 
اعم��ال کنیم و س��وم اینکه 
نوع��ی ضمان��ت ب��ه لحاظ 
بهداش��تی از ط��رف مقابل 
بخواهی��م ک��ه او بگوی��د در 
کار محصول تراریختگی اش 

چه اصاحاتی انجام داده است 
وخودمان هم قدرت تش��خیص 

داشته باشیم.

وگرنه باید منتظر باش��یم که یک محصولی بیاید و ما 
5 یا 10 سال بعد متوجه شویم که آن محصولی که از 
آنها گرفته ایم و خوردیم، سرطان و کاهش باروری و... 
به بار آورده است. در مقاله ای می خواندم: نوعی گندم 
خاص وجود دارد که اگر خانم ها بخورند، از هر 20 بار 

حاملگی 16-15 به سقط ختم می شود. 
پ��س هرک��س می خواه��د درحوزه بیوتکنولوژی حرفی 
بزند اول باید ابزار کنترلش را درس��ت کند که ش��امل 
آزمایشگاه، بانک اطاعاتی، نمونه های تخصصی، ضمانت 
و سایر اسناد است. تا برآن اساس بشود اطمینان داد که 
فان محصول خارجی را می شود مصرف کرد و چون 
کش��ور ما مورد تهدید واقع می ش��ود و اکثر رقبای ما، 
به ما به چش��م دش��من نگاه می کنند لذا ما نمی توانیم 

در این زمینه به آنها اتکا داشته باشیم.
بنابراین به نظر می رسد که توسعه ادبیات پدافندی در 
حوزه کشاورزی یک امر جدی است و نمی شود به اتکا 

به دانش غربی در این زمینه اکتفا کرد. 
سامانه های تشخیصی، سامانه های کنترلی، سامانه های 
بانک اطاعاتی در این زمینه باید توس��عه پیدا کند و 
دانش بیوتکنولوژیک هم برای اینکه بتواند خوب بشناسد 
و خوب تولید بکند باید پویا باش��د. با این نگاه به نظر 
من ما نیاز به یک دانش بیوتکنولوژیک بومی داریم. 

باید بتوانیم محصولمان را خودمان تراریخته کنیم. ممکن 
اس��ت این تغییرات در دس��ت خودمان هم آس��یب هایی 
داشته باشد ولی چون دست خودمان بوده است می توانیم 

آسیب هایش را کنترل کنیم.

موثرترین عامل کاهش آسیب پذیری در بخش  ?
کشاورزی چیست؟

منشاء آسیب ها خود ما هستیم. اولین آسیب این است 
که ما س��امانه تش��خیص تهدیدات زیس��تی در فضای 
کش��اورزی را به اندازه ی کفایت تهدید نداریم، یعنی 
این سامانه قدیمی است. باید ارتقا پیدا کند و اصاح 
ش��ود به ش��کلی که توان تش��خیص هرگونه تهدید را 

داشته باشد. 
نکته دوم این اس��ت که ما باید بانک اطاعات جامعی 
از این آس��یب ها که در دنیا به وجود آمده اس��ت را 
داشته باشیم که با این بانک اطاعاتی 
بتوانی��م کنت��رل را اعمال کنیم و 

تشخیص بدهیم.
نکته سوم در این آسیب ها، 
کنترل ه��ای کیفی برای 
کنترل کیفیت محصول 
اس��ت. به نظر من این 
نظ��ام  در  کنترل ه��ا 
ضعی��ف  م��ا  واردات 
اس��ت. حاال ممکن است 
که بخش��ی از آن به دلیل 
تحریم باش��د که ما نتوانیم 
از هر فروشنده ای در دنیا خرید 

کنیم و مجبور شویم از فروشنده خاص تهیه کنیم و این 
فروشنده خاص هم چون انحصاری است، شرط خاص 
خود را تحمیل می کند که طبیعتا در حوزه خرید، ما 

بعضا با این دست از مشکات مواجه می شویم.
همین چند روز پیش هم شنیدم ریاست محترم جمهوری 
ه��م گفت��ه بودن��د ک��ه این م��ورد تامین اقام مورد نیاز 
بخش کش��اورزی مورد تایید بنده نیس��ت.  اساس��ا این 
رویکرد درس��تی نیس��ت و ما هم احس��اس می کنیم که 
اینچنین مشکلی را در این بخش داریم. یک بعد دیگر 
مساله سموم هستند. سموم استفاده شده در مواد غذایی 
تاثیرات بدی دارند. ضمن اینکه سموم ناخالص هستند.

االن سمومی که در مواد غذایی استفاده می شود دوره 
عمر باالیی دارند و بعد از اینکه میوه هم چیده می شود 
و محصول بیرون می آید، این سموم هنوز در میوه وجود 
دارند. این سموم می توانند سامت انسان را مورد تهدید 
قرار دهند.  پس به نظر من بازنگری از سموم شیمیایی 
به س��مت س��موم طبیعی از یک طرف و از طرف دیگر 
هم اقدامات کنترلی دقیق و سختگیرانه ای در خصوص 
سموم باید انجام شود، وگرنه ما با پدیده ای به نام رشد 

400 درصدی سرطان مواجه می شویم. 
این رش��د عوامل زیادی دارد که یک بخش آن همین 
آلودگی است. در دنیا تولید محصوالت ارگانیک، یعنی 
بدون استفاده از سموم، چه در دام مانند مرغ و گوشت و 
چه در حوزه های غذایی کاما مورد توجه قرار گرفته است. 
به نظر من هم باید رویکرد جدی ای در این حوزه داشته 
باشیم. یعنی هم اصاح مدیریت ها و دقت ها و هم ارتقا 
کیفی سیستم تشخیص. بومی سازی و در واقع کنترل 
ش��دید روی حوزه س��موم هم بعد مهم دیگر اس��ت که 

می تواند به شدت برای ما موثر باشد.

? آی�ا ش�ما از منظ�ر پدافن�د غیرعام�ل قائل به 
خودکفایی در کش�اورزی هس�تید؟ اگر هس�تید 
چ�ه راهکارهای�ی دارید ت�ا بتوانیم در حوزه های 

کشاورزی به خودکفایی برسیم؟
ما باید به الگوی بومی خودمان در خودکفایی برسیم که 
براساس استعدادها و ظرفیت های خود ما باشد. منظور 
این اس��ت که ما باید به یک مفهوم آمایش س��رزمینی 
کشاورزی برسیم که بر استفاده از مزیت های سرزمینی 
و اقلیم��ی، در جه��ت تامی��ن نیازمندی های  اساس��ی و 
اولویت بندی تامین نیازمندی های اساس��ی رده اول و 

بعد سایر نیازمندی ها متکی باشد. 
بحث ساماندهی آب را هم داریم که در واقع می گویند 
مصرف آب چقدر باش��د، کجا باش��د و کجا چه مزیت 
داریم؟ درباره طرح آمایش سرزمینی کشت و کشاورزی 
هم باید به این نکات توجه کنیم که اوال در این طرح 
نیازهای اساس��ی را تلف نمی کنیم. دوم اینکه تناس��ب 
اقلیم و محصول را تنظیم کنیم، سوم هم اینکه بتوانیم 
تنظیمی در تولیدات داشته باشیم که کشاورز یک سال 
زیاد نکارد س��ال بعد کم، تا در تامین نیازهای اساس��ی 

کشور دچار مشکل نشویم.

باید در کنار بهره گیری از 
فرصت های بیوتکنولوژی در حوزه 
کشاورزی مثل تراریختگی، به 
شدت مراقب تهدیداتش هم باشیم 
و بدانیم این تهدیدات خاموش، 
دائمی و به سختی قابل کنترل 
هستند و باید الزامات پدافند 
زیستی و غیرعامل را در حوزه 
محصوالت غذایی داشته باشیم
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ابزارهای نوین با هر هدفی ساخته شده باشند، بستری هستند برای نقل و انتقال سریع اخبار و اطالعات. در این میان، آنچه بر جای می ماند انبوهی 
از اطالعات نادرست است که پس از پراکنده شدن در فضای جامعه،  پیامدهای روان شناختی خود را به همراه خواهند داشت. امروزه بخش زیادی از 
ناآرامی ها را باید در دریافت خبرهای ناصحیحی جس�تجو کرد که مدتی مزاحم ذهن افراد جامعه ش�ده و تعادل ذهنی ش�ان را به هم ریخته اند. آنچه 
در این میان در کنار کنترل ابزارها معنا پیدا می کند، آموزش دادن به جامعه برای داشتن عیارهای مناسب جهت تجزیه و تحلیل محتوای دریافتی 
است. همچنین خوش بینی افراطی نسبت به فضای مجازی و نگاه دوستانه به آن می تواند بستر بسیاری از پذیرش های نادرست باشد. در سوی ترویج 
اطالعات نیز، همراه با نظارت دستگاه های مربوطه، الزم است قانون های جدی و قابل پیگیری برای مراکز متصدی در نظر گرفته شود تا روح جامعه از 
شنیدن اخبار نادرست، آزرده خاطر نگشته و بهداشت روان شان به مخاطره نیفتد. در این نوشته به ابعاد گوناگون رویارویی با این پدیده می پردازیم.

1. مواجهه فردی
دریافت اطاعات زیادی که قدرت پردازش آن را نداشته 
باشیم و نتوانیم درست را از نادرست تشخیص بدهیم، به 
ما احساس ناتوانی در مدیریت ذهن را می دهد که خود 
یکی از دالیل اضطراب و ناآرامی است. از این رو، یکی از 
کارهای بسیار ضروری، مدیریت دریافت اطاعات است. 
این راهبرد می تواند در توصیه های زیر عملیاتی شود:

• از منابع موثق مانند رس��انه ملی یا کانال های معتبر 
و رسمی اطاعات را دریافت کنیم.

• زمان مشخصی را برای شنیدن و مطالعه اخبار جدید 
و مطالب روز تعریف کنیم.

•  از توجه به نقل  قول ها و برداشت های شخصی پرهیز 
کنیم.

• ب��ا مطالع��ه در قلم��رو م��ورد عاقه خود برای دریافت 
اطاعات نو، قدرت دسته بندی و سامان دهی اطاعات 

را بیابیم.
• با تسلط بر چارچوب های نظری مورد کندوکاو، سنجه 

مناسبی برای تشخیص گذاری داشته باشیم.
• بدانیم که ترفند دشمن در خبرپراکنی، مخلوط کردن 
درست با نادرست یا به تعبیر امام علی)ع( در نهج الباغه، 

کلمه حقی است که از آن، اراده باطل می کنند.
• منفی بافی و ترویج بی اعتمادی به مسئوالن، یکی دیگر 
از ترفندهای اثرگذار برای اشاعه اخبار نادرست در فضای 

مجازی است که الزم است نسبت آن هشیار باشیم.
• قانون های دینی درباره لزوم حفظ آبروی اهل ایمان، 
لزوم پرهیز از تهمت، خبرچینی، دامن زدن به شایعه، 
نقل نکردن موارد مشکوک و نامطمئن و مانند آن را فرا 
گرفته و با عملکرد خود ضمن الگوشدن برای دیگران، 

از منکرات این قلمرو نهی کنیم.
• برای خود زمان تفکر داشته باشیم تا در آرامش به 

تحلیل اطاعات دریافتی بپردازید. 
• ب��ا اف��راد آگاه مرتب��ط باش��یم و دریافت ه��ای جدید 
خود را با آنها به گفت وگو بنشینیم تا از صحت و سقم 

مطالب باخبر شویم.

2. مواجهه تربیتی
برای گروه سنی بزرگسال به تجربه ثابت شده است که 
بسیاری از مسائل جدید به ویژه آن مواردی که با دشواری 
عقلی در پذیرش روبرو بوده اند، می توانند نادرست باشد 
ولی نس��ل نو که ش��اید تراکم اطاعات را بر صحت آن 
ترجی��ح می دهن��د، از چنی��ن تجربه های زیاد برخوردار 
نبوده اند. از این رو، یکی از راهبردهای رویارویی، انتقال 
چنین تجربه هایی از سوی خانواده ها، مراکز فرهنگی و 
آموزشی و افراد اثرگذار جامعه مانند جامعه هنرمندان و 
ورزشکاران است. همچنین از طریق آموزش های رسانه ای 
و در قالب بسته آموزشی رفتارهای هنجار و ناهنجار در 
دنیای مجازی، می توان سطح آگاهی و پذیرش اجتماعی 
را نسبت به مسائل ارتقا داد. ساخت فیلم و پویانمایی 
برای گروه های سنی مختلف نیز از راهکارهای مناسب 
برای نهادینه شدن فضای نقل و انتقاالت خبری است. 
بهترین سن برای یاددهی رفتارهای صحیح در دنیای 
مجازی، پیش از بلوغ و قبل از ورود کودکان به دنیای 
نوجوانی است که می تواند در قالب مهارت های زندگی 
در کتاب های درس��ی برنامه ریزی ش��ود. در این بخش، 
ض��رورت توج��ه ب��ه تربیت دینی و آموزش قوانین فقهی 
اس��تفاده از دنی��ای مج��ازی، می توان��د نقش موثری در 

مدیریت استفاده از امکانات نوین داشته باشد.

3. مواجهه حقوقی
زمانی که بازی با حیثیت افراد و نشر مسائل خصوصی 

آنها یک جرم تعریف شده باشد، پیگیری و تعیین مجازات 
ب��ه هم��راه اج��رای دقیق و ب��دون تبعیض آن، راهکاری 
اس��ت که بازدارندگی کافی را برای دیگر افراد جامعه 
ایج��اد می کن��د. ب��ازی ب��ا زندگی دیگ��ران و به مخاطره 
انداخت��ن اعتبارش��ان ب��ا نق��ل خبرهای واهی و انتش��ار 
تصاویر خصوصی، مساله ای نیست که بتوان به سادگی 
از آن عبور کرد و انتظار عمومی جامعه، برخورد جدی 
محاکم قضایی است. شفاف سازی قانون و سخت گیری 
منطقی در قوانین جدید همس��و با تخلف های تازه ای 
که رخ می دهد، در مجموع می تواند آرامش و اطمینان 
بیشتری را متوجه جامعه برخوردار از فضای مجازی باز 
کند. محروم سازی افراد متخلف از ورود به دنیای مجازی 
هم نیازمند یافتن راهکار مناسب آن است که به کمک 

متخصصان قابلیت اجرایی شدن را دارد.

4. مواجهه اجرایی
در همه کش��ورها قوانین اختصاصی برای اس��تفاده از 
فناوری های روز تعریف شده است. متمدن بودن به معنای 
آزادی بدون چارچوب نیست. تا زمانی که فرهنگ جامعه 
نس��بت به فناوری از رویه مناس��بی برخوردار نش��ده و تا 
وقتی که فرهنگ استفاده پیش از دسترسی به ابزارها 
ارائ��ه نمی ش��ود، لزوم��ی ن��دارد که ب��ه بهانه آزادی افراد 
زیادی را در معرض اطاعات نادرست و گاه ایمان سوز و 
زندگی برافکن قرار دهیم. منطق دین مواجهه با اطاعات 
نادرست و محدودسازی دسترسی به آن است. لذا در فقه 
اسامی، استفاده از کتاب ها و نوشته های گمراه کننده در 
بابی به نام »حرمت کتب ضاله« به تفصیل بیان ش��ده 
است. در این دیدگاه، تنها افراد صاحب نظر و پاسخگو 
نس��بت به مس��ائل ش��بهه افکن می توانند ش��رعا مجاز به 
ورود در حوزه اطاعات نادرست باشند تا بتوانند پادزهر 

 دانستنی های پایه و کاربردی در آرامش بخشی جامعه در شرایط اضطراب و بحران

7 مواجهه  با فضای مجازی
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فکری آن را تولید کنند. این حکم سراسر مصلحت آفرین 
می تواند راهکار مناس��بی برای محدودس��ازی اس��تفاده 
از دنیای مجازی باش��د تا از آس��یب های بی حس��اب آن 
به ویژه برای گروه های س��نی تنوع طلب و پذیرا منهای 

استدالل، جلوگیری کرد.

5. مواجهه فرهنگی
س��ال ها دغدغه کارشناس��ان تربیتی و فعاالن فرهنگی 
جامعه بر این بوده است که ابزارها با فرهنگ خودشان 
وارد می ش��وند نه با فرهنگ بومی. از این رو، اس��تحاله 
فرهنگی در قالب عناوین جذابی مانند س��واد رس��انه ای 
و به��ره وری کام��ل از فن��اوری ب��ه زندگی ها رخنه کرده 
و س��بک صحیح زندگی را از خانواده ها زدوده اس��ت. 
بخشی از مواجهه با آسیب های فضای مجازی، آموزش 
افراد برای چگونگی اس��تفاده، میزان اس��تفاده، تولید 
نرم افزارهای بومی و متناس��ب با فرهنگ و نیاز جامعه 
اس��امی و ایرانی و نیز توس��عه فرهنگ کتاب خوانی و 
رویارویی عملی با شکل گیری ذائقه تمام دیجیتالی است. 
به عنوان مثال، نوجوان امروز به همان میزان و با همان 
سرعتی که دسترسی به دنیای دیجیتال دارد، باید بتواند 
با همان کیفیت و کمیت دسترس��ی به منابع مکتوب 
داشته باشد تا در دوره شکل گیری ذائقه نوین، انس با 
متون و فهم آنان نیز برایش شکل بگیرد. افزون بر آن، 
فراهم سازی سرگرم شدن ارزان و صحیح برای نسل نو، 
بهانه وابستگی به تلفن همراه و دنیای مجازی را از آنان 
خواهد گرفت و زندگی س��المی را تجربه خواهند کرد. 
همچنین الزم است خانواده ها برای استفاده فرزندانشان 
از دنیای مجازی آموزش ببیند و همپای تغییرات فراروی 

تربیت، مقابله های آن را نیز بیاموزند تا شاهد جامعه ای 
نباشیم که براساس آمار رسمی وزارت ارشاد اسامی در 
مرداد 95، روزانه بین 5 تا 9 س��اعت را پای این رس��انه 
بنش��ینند و در س��ال 14 میلیارد س��اعت را صرف بازی 
کنن��د. ب��ه راس��تی جامع��ه ای که چنی��ن اتافی را برای 
اس��تعدادهای خ��ودش روا م��ی دارد،  می تواند به اهداف 

بلندش نزدیک شود؟

6. مواجهه اقتصادی
رایگان بودن یا ارزان بودن دسترسی به فضای مجازی 
در کنار نبودن نظارت کافی، دالیلی است که به راحتی 
می تواند آرامش افراد جامعه را مختل کند؛ زیرا ممکن 
است از هر نوع اقدام هزینه بری که چنین اشتغال زمانی 
را برایشان ایجاد کند، سر باز  زنند. پدری که مدیریت یک 
خانواده را برعهده دارد،  زمانی که بتواند با هزینه بسیار 
کم، زمان زیادی از فرزندانش را پر کند و از آسیب های 
پیش روی آن هم بی خبر باشد، طبیعی است که تهیه 
ابزارهای الزم برای چنین اشتغالی را در اولویت خود قرار 
می دهد؛ بی خبر از آنکه با چنین هدیه های مسمومی آن 
هم در سنین پایین، با دست خود فرزندانی سست عنصر 
و کم همت برای رسیدن به اهداف را تربیت خواهد کرد. 
این فرزندان به ویژه در جنبه تربیت دینی ممکن است 
با مش��کات و کم کاری های رفتاری روبرو ش��وند و از 
پذیرش مسئولیت هایی که نیازمند تاش است، طفره 
روند. باید این س��وال را از مس��ئوالن پرس��ید که چگونه 
جامعه در صنعت خودرو با انحصار روبرو است ولی در 
دریافت اطاعات و اس��تفاده از فناوری چنین حصاری 
کش��یده نمی ش��ود و تاوان آن را نس��لی باید بپردازد که 

ب��ا س��رعت زی��اد از اصالت ه��ا و ارزش ه��ای دیرین خود 
فاصله می گیرند. اگر اصالت در مواجهه با مسائل فناوری 
سودآوری اقتصادی باشد، باید شاهد ریزش سنت های 
اصیل و ارزش های ماندگاری باش��یم که با جان فش��انی 
انسان های زیادی به دست ما رسیده است. سخن امام 
عل��ی)ع( را ب��ه ی��اد آوری��م که فرمودند: »مردم به تربیت 

نیک نیازمندترند تا به زر و سیم«. 

7. مواجهه روان شناختی
بخش زیادی از حضور س��ردرگم و بی هدف در فضای 
مجازی را مش��کات ش��خصیتی و روان ش��ناختی باعث 
می ش��وند. فراغ��ت اضاف��ی به هم��راه بحران هویتی که 
دامن گیر نوجوان و جوان می ش��ود، س��بب ش��ده تا با 
روی آوری به ابزارها، خودش را به باد فراموشی سپرده 
و از تفکر در واقعیت های زندگی فاصله بگیرد. همچنین 
نبودن زمینه برای رشد استعدادها، سبب شده تا آن را 
در دنیای مجازی تجربه کنند تا مرهمی باشد بر زخمی 
که بهبود نیافته است. الزم است متصدیان سامت روان 
جامعه با در نظر گرفتن مخاطراتی که نسل نو را در بر 
گرفته و به خانواده ها و طاق عاطفی آنها هم کش��یده 
شده است، طرحی نو دراندازند و با همکاری آموزش و 
پرورش و دیگر نهادهای متولی تربیت و پرورش، مسیر 
صیرورت افراد جامعه را به سوی موفقیت واقعی و کامیابی 
حقیقی در پرتو دین و حکومت دینی تس��هیل کنند. 
خانواده ها نیز با توجه کافی به نیازهای روان ش��ناختی 
فرزندانشان مثل نیاز به توجه، ابراز وجود، اثبات خود، 
موفقیت و دیگر نیازهای آنها، رفتاری متناسب با فضای 

فکری آنها داشته باشند تا شاهد گسست نسل ها نباشیم.
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ترور زیستی)بیوتروریسم(:

ابزار نوین جنگ

 استفاده کردن از مواد تولیدشده توسط جانوران، گیاهان، 
باکتري ها، قارچ ها و ویروس ها علیه نیروهاي انس��اني و 
منابع غذایي سابقه اي هزاران ساله دارد. استفاده از سموم 
جانوري یا گیاهي براي سمي کردن سر تیرهاي جنگي، 
استفاده از الشه حیوانات مرده از طاعون براي شکستن 
مقاومت داخل قلعه ها، مسموم سازي فضاي داخلي مقابر 
فرعون ها با هاِگ قارچي کش��نده و آلوده کردن منابع 
آبي شهرها از نمونه هاي باستاني به کارگیري ساح هاي 
نامتعارف بیولوژیک است. در جهان متمدن نیز این رویه 
ادامه یافت و البته پیچیده تر ش��د. آنگونه که س��اخت و 
به کارگیري این ساح ها طي کنوانسیون هاي بین المللي 
به  شدت ممنوع شد. با وجود این قدرت هاي استکباري 
همواره در اندیشه ساخت ساح هاي بیولوژیک و زیستي 
هستند تا با وارد ساختن کمترین زیان اقتصادي به صنایع 
و با بیشترین کشتار بتوانند به منابع حریف دست یابند. 
کش��تار فراوان، وحش��ت گس��ترده، ایجاد هراس در عقب 
جبهه، فلج س��اختن خط مقدم، بردن جنگ به داخل 
خانه هاي مردم غیرنظامي و درگیر کردن شهرها، عدم 
 ام��کان اثب��ات دقی��ق در به کارگیري آنها و نهایتا تخریب 
اندک از محس��نات خاص س��اح هاي میکروبي هس��تند. 
محسناتي که از نگاه نظریه پردازان جنگي به هیچ وجه 

قابل چشم پوشي نیستند.
اولین اسناد ثبت شده از کاربرد میکروارگانیسم ها 

به عنوان یک ساح بیولوژیکي، به رومیان مربوط 
مي ش��ود که از اجس��اد حیوانات مرده 

ب��راي آل��وده ک��ردن چاه ها و منابع 
آب دشمنان استفاده مي  کردند. 
از نخس��تین اقدام هایي که در 
دوران نوی��ن کارب��رد ای��ن 
س��اح ها انجام شد، تشکیل 
واح��د 731 در ارت��ش ژاپ��ن 
به عن��وان متول��ي امر تحقیق 

در مورد این س��اح ها و یافتن 
نمونه قدرتمند براي ارتش ژاپن بود. 

در شروع جنگ جهاني دوم، در سال 1941 هواپیماهاي 
ژاپني، کک هاي آلوده به طاعون را در قس��مت هایي از 
چین پراکنده ساختند. هواپیماهاي ژاپني در هر مرحله 
15 میلیون کک را روي 11 شهر چین اسپري کرده و 
اپیدمي طاعون به وقوع پیوست که بین سال هاي 1937 
و 1947 با بیش از 2000 حمله، مرگ 94000 نفر به 

وقوع پیوست.
پس از جنگ جهاني دوم، دنیا وارد مرحله جدیدي به نام 
جنگ س��رد ش��د. در این مرحله انگلس��تان نیز با جدیت 
سرگرم اجراي پروژه هاي متعددي در زمینه ساح هاي 
بیولوژیک بود. آنها به خصوص روي اسپورهاي آنتراکس 
)س��یاه زخم( و میزان تخریب و گس��ترش آن به وس��یله 
بمب هاي انفجاري کار مي  کردند. واقعه اي که توجه جهانیان 
را به این فعالیت ها بیش از پیش جلب کرد، اجراي آزمایش 
پخش اسپور آنتراکس به وسیله بمب هاي انفجاري در جزیره 
غیرمسکوني گرینارد در غرب اسکاتلند بودو تا سال 2000 
میادي در خاک این جزیره اس��پورهاي آنتراکس پیدا 
مي  شدند. برنامه هاي بیولوژیک آمریکا نیز از سال 1941 
شتاب گرفتند. در سال 1943 در پي برنامه هاي آلمان ها 
و ژاپني ها، سردمداران دولت آمریکا با شدت بیشتري به 
پیگیري این تحقیقات پرداختند. این کشور برنامه هاي 
خود را در کمپ دتریک که امروزه فورت دتریک نامیده 
مي شود، متمرکز کرد. آمریکا آزمایش هاي مخفیانه اي روي 
مناطق پرجمعیت با عوامل کم خطر یا بي خطر مثل 
باسیلوس گلوبیجي، سراشیا مارسنس و ذرات 
خنث��ي انج��ام مي  داد. یکي از بزرگ ترین 
آزمایش ه��اي مخفیانه ارتش آمریکا، 
پخش سراش��یا مارس��نس در شهر 
سانفرانسیس��کو به  صورت 5000 
ذره در دقیقه بود که در نتیجه آن، 
ی��ک  نف��ر ف��وت کرد و 10 نفر دیگر 

در بیمارستان بستري شدند.
مهم ترین رویداد بیوتروریسم در هزاره 
جدی��د، پخ��ش نامه هاي حاوي اس��پور 

آنتراکس )عامل مولد س��یاه زخم( در آمریکا بود: در روز 
18 سپتامبر سال 2001 اولین نمونه آنتراکس پوستي 
به  علت نامه پستي حاوي اسپور آنتراکس مشاهده شد 
که بیمار با مصرف آنتي بیوتیک بهبود یافت. از این زمان 
تعداد مبتایان به آنتراکس پوستي افزایش یافت تا اینکه 
در دوم اکتبر، 2 مورد آنتراکس تنفسي به عنوان نخستین 
نمونه هاي آنتراکس تنفسي سال هاي اخیر آمریکا گزارش 
شد و در پي آن روبرت استیونس نتوانست در مقابل این 
بیماري مهلک دوام بیاورد و نخستین قرباني بیوتروریسم در 
هزاره جدید نام گرفت. از این تاریخ به بعد تعداد نامه هاي 
ارسالي آلوده به قسمت هاي مختلف آمریکا، از جمله به 
مجلس سناي آن کشور نیز افزایش یافت و تعداد قربانیان 
رو به افزایش گذاشت. در اواسط ماه اکتبر باز هم 2 کارمند 
اداره پست به  علت آنتراکس تنفسي جان باختند و تقریبا 
بسیاري از اداره هاي فدرال براي مدت نامعلومي تعطیل 
شدند. وزارت بهداشت آمریکا در اواخر  ماه اکتبر شروع 
به تجویز آنتي بیوتیک سیپروفلوکسوساسین در یک دوره 
10 روزه به بیش از 2200 نفر از کارمندان پس��ت کرد 
و از طرف��ي در بی��ن ارت��ش و نیروه��اي نظام��ي نیز تجویز 
واکسن آغاز شد. این وحشت و فاجعه در بین کارکنان 
اداره پست و سایر شهروندان عادي به حدي باال گرفت 
که ش��رکت س��ازنده داروي سیپروفلوکسوساسین حاضر 
شد 100 میلیون قرص را تقریبا به نصف قیمت اولیه در 
اختیار دولت قرار دهد؛ یعني چیزي معادل 100 میلیون 
دالر تنها براي پیش��گیري دارویي در مقابل این حمله 
بیوتروریستي! پس از پیش آمدن این برنامه طراحي شده، 
دولت نومحافظه کاران با بهانه قرار دادن این اتفاق سیلي 
از بودجه هاي دولتي را براي مقابله با تهدیدات بیولوژیک 
گروه هاي تروریستي همچون القاعده به مراکز تحقیقاتي 
مختلف ارائه داد تا به ظاهر راهکارهایي براي مقابله با این 
حمات فراهم کنند. براي برخورداري از این سیل پولي، 
بسیاري از سازمان هایي که روي بیماري هاي واگیردار و 
عفوني کار مي کردند، کار خود را به نوعي با بیوتروریسم 
ارتباط داده و دس��ت به انجام تحقیقات و آزمایش هاي 

  گردآوری: زهرا سیف 

براساس تعریف پلیس بین الملل درسال 2007، بیوتروریسم عبارت است از منتشر کردن عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف کشتن یا آسیب رساندن 
به انسان ها، حیوانات و گیاهان با قصد و نیت قبلی و به  منظور وحشت آفرینی، تهدید و وادار ساختن یک دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یا 
برآورده کردن خواسته ای سیاسی یا اجتماعی. به پخش کردن ویروس، باکتري، میکروب یا دیگر عوامل بیماری زا و سمي که موجب بروز بیماري و 

مرگ در میان انسان ها، حیوانات و گیاهان مي شود، نیز حمله بیوتروریستي می گویند. در این مقاله با این مفاهیم جدید آشنا می شویم.

در مجموع هم اکنون بیش 
از 400 مرکز تحقیقاتي در 
درجات امنیت بیولوژیک ۳ 
و 4 در آمریکا فعال هستند 
که توانایي تولید عواملي 
همچون باکتري سیاه زخم و 
فرآورده هاي آن را دارند
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گس��ترده اي زدن��د ک��ه یقینا در آین��ده اي نه چندان دور 
نتای��ج آن همچ��ون نتای��ج پژوهش هاي دهه هاي قبل بر 
همگان ظاهر خواهد شد. در سیستم درجه بندي امنیت 
بیولوژی��ک آمری��کا درج��ه 4 به خطرناک ترین آزمایش ها 
و آزمایش��گاه ها داده مي ش��ود. پیش از 11 س��پتامبر تنها 
5 آزمایشگاه وجود داشت که در باالترین درجه امنیت 
بیولوژیک، یعني درجه 4، قرار داشتند و به طور فعال در 
زمینه مطالعه عوامل بیولوژیک مرگ زا کار مي کردند. در 
حالي  که در سال 2009 این تعداد به 15 مورد رسید و 
روند افزایشي همچنان ادامه داشته و تعدادي نیز در حال 
ساخت هستند. در مجموع هم اکنون بیش از 400 مرکز 
تحقیقاتي در درجات امنیت بیولوژیک 3 و 4 در آمریکا 
فعال هستند که توانایي تولید عواملي همچون باکتري 
سیاه زخم و فرآورده هاي آن را دارند و بیش از 14 هزار 
نفر روي تولید چنین عوامل خطرناکي کار مي کنند که 
اکثر آنها مربوط به بخش غیردولتي بوده و براي کسب 
بودجه مجبورند پروژه هاي مدنظر سیاستمداران را هرچه 

که باشد بپذیرند.

نشانه هاي یک تهاجم بیولوژیک
گفته شده که امکان تشخیص سریع عوامل میکروبي بسیار 

محدود و در صورت وجود نیز کار با آنها بسیار پیچیده و 
دقیق است؛ لذا مشاهدات کادر پزشکي و نیروهاي بهداشتي 
و درماني بس��یار کمک کننده خواهد بود. نش��انه هاي زیر 

مي تواند دلیل بر یک تهاجم بیوتروریستي باشد:
1.  ازدیاد حشرات به طور غیرعادي در منطقه به خصوص 

حشراتي که قبا آنجا نبوده اند.
2. وجود اجس��اد حیوانات مرده به  صورت غیرعادي در 
منطقه یا حیوانات غیربومي مرده و زنده در اطراف مراکز 

مسکوني و پادگاني.
3. احساس تغییر طعم و مزه آب و مواد غذایي.

4. خشک شدن ناگهاني گیاهان.
5. مردن احشام و دام ها در منطقه.

6. بیمار شدن ناگهاني افراد.
7. مش��اهده افراد مبتا به بیماري با عائم مش��ترک و 

به تعداد زیاد.

مدیریت بحران و اصول مبارزه با بیوتروریسم
مدیران نظامي و انتظامي کشور بایستي در قبال تهدیدات 
بیوتروریستي به 4 پرسش اصلي پاسخ دهند: چه  کسي، 
چه وقت، چطور و کجا اقدام به چنین حمله اي مي کند. 
دانس��تن پاس��خ این 4 پرس��ش کادر دفاعي را پیش��اپیش 

در برابر تهدیدات آماده مي سازد و کمک مي کند تا منافذ 
نفوذ بسته شوند. در اینجا اصول پنجگانه اي را مي توان 

براي چنین مبارزه اي تعریف کرد:
1. آگاهي: دانش و آگاهي از روند پدیده بیوتروریس��م، 
شناخت تهدیدات، منافذ خطر و کا یافتن پاسخ 4 سوال 

کلیدي فوق گام نخست چنین مبارزه اي است.
2. آمادگي: رسیدن به سطح مطلوبي از توانایي دفاعي با 
تمرینات و رزمایش ها، دستیابي به علوم جدید، دستیابي 
به فناوري نوین تش��خیص و دفاع و درمان، تهیه لوازم 
و ملزومات چنین جنگ مخفي و س��اکتي، دومین گام 

مبارزه و دفاع خواهد بود.
3. مه�ارت: اعتم��اد به نف��س، غلب��ه بر ترس و مهارت در 
هدایت بحران به س��مت عادي س��ازي ش��رایط، سومین و 

مهم ترین گام چنین مبارزه اي است.
4. شک: متولیان دفاعي کشوري که همواره در پنهان و 
آشکار مورد تهدیدات اجانب است، بایستي به هر پدیده اي 
حت��ي پدی��ده اي ک��ه در ن��گاه اول طبیعي جلوه مي کند با 
نگاه شک بنگرند. چنین نگاه شک آلودي باعث مي شود 
بسیاري از منافذ ورود دشمن باز شناخته شود و اصول 
ایمني هرچه بیشتر رعایت شود. دیگر نباید از کنار هر 

اپیدمي کوچک و بزرگي به سهولت گذشت.
5. کتمان و رازداري: وقتي نخس��تین هدف دش��من 
از حمله تروریس��تي ایجاد ترس در مردم عادي اس��ت، 
مهم ترین عمل کادر دفاعي آن خواهد بود که از انتشار 
خب��ر حمل��ه و شایعه س��ازي در پیرام��ون آن خودداري 
کنند، به خصوص کادر درماني که با مصدومین چنین 
حمله اي روبرو هستند. از انتشار خبر حمله، بیان تعداد 
مصدومی��ن، ن��وع بیم��اري، بزرگ نمایي واقعه نزد مردم 
ع��ادي و بی��ان تش��خیص ها و عائ��م بالیني و درمان ها 
در جراید )در بیش��تر موارد دش��من از طریق جراید 
نتای��ج حمل��ه خ��ود را ارزیاب��ي مي کند، به خصوص که 
خواسته باشد ساحي جدید را بر مردم بیازماید( جدا 

باید پرهیز کرد.

بیوتروریسم با اهداف اقتصادي
در ای��ن ن��وع از بیوتروریس��م ه��دف نابود کردن پایه هاي 
اقتصادي کشور یا منطقه اي است. در بعضي از کشورهاي در 
حال توسعه که غذاي اصلي مردم را محصوالت کشاورزي 
نظیر برنج تش��کیل مي  دهد، ممکن اس��ت با ایده هاي 
تروریستي، به آسیب بیولوژیک غات و از بین بردن آنها 
بپردازند و مس��بب قحطي، س��وءتغذیه، کاهش ایمني و 
عفونت هاي مکرر شوند. در کشوري مانند ایران مزارع گندم 
و برنج به عنوان اساس تغذیه مردم، مي توانند مورد حمات 
بیوتروریستي قرار گیرند. بیماري تب برفکي در جمعیت 
حس��اس کش��وري که این بیماري را ندارد، س��بب ضربه 
سنگین اقتصادي مي شود چنان که در سال هاي 2000 
تا 2007 انگلس��تان مورد حمله قرار گرفت و میلیاردها 
دالر خس��ارت مالي دید. در این س��ال ها انگلس��تان براي 
جلوگیري از انتشار بیماري مجبور شد بیش از یک میلیون 

رأس گاو را معدوم کند.



امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 

12

ام
د

ارزیابی خطر مرحله ای است که در آن خطرات محتمل 
ناش��ی از یک مخاطره تخمین زده می ش��ود. ارزیابی 
خطر می تواند کمی یا کیفی باشد. در مورد بسیاری از 
بیماری ها، به ویژه بیماری هایی که در قوانین حیوانات 
خشک زی فهرست شده اند و در مورد آنها استانداردهای 
بین المللی پذیرفته شده ای وجود دارد، در مورد خطرات 
احتمال��ی تواف��ق زی��ادی وجود دارند. در چنین مواردی 
تنه��ا کاف��ی اس��ت ارزیاب��ی کیفی انج��ام گیرد. ارزیابی 
کیف��ی نی��ازی ب��ه مدل ه��ای ریاضی ن��دارد و به همین 
دلیل بیشتر برای اتخاذ تصمیمات به کار می رود. یک 
روش منفرد برای ارزیابی خطر واردات در تمام موارد 
کاربرد ندارد و ممکن است نیاز باشد در شرایط مختلف 

از راهکارهای متفاوتی استفاده گردد.
معم��وال فراین��د آنالی��ز خطر نیازمند اس��تفاده از نتایج 
ارزیابی ه��ای خدم��ات دامپزش��کی، منطقه بن��دی، 
قس��مت بندی و سیس��تم های مراقب��ت موج��ود جهت 

پایش سامت حیوانات در کشور صادرکننده است. 

شناسایی خطر
شناس��ایی خط��ر عب��ارت اس��ت از شناس��ایی عوام��ل 
بیماری زای��ی ک��ه ممک��ن اس��ت ب��ه ص��ورت بالقوه در 
واردات یک محصول، اثرات نامطلوبی بر جای بگذارند. 
مخاطرات بالقوه شناسایی شده باید مناسب گونه وارد 
شده باشد یا از محصولی که وارد می شود، مشتق شده 
باشد یا احتمال وجود آن در کشور صادرکننده وجود 
داشته باشد. سپس ضروری است که بررسی نمود که 
کدام یک از این مخاطرات بالقوه در کشور واردکننده 
وجود دارند یا خیر و آیا بیماری اخطار کردنی اس��ت 
یا بیماری تحت برنامه کنترل یا ریش��ه کنی قرار دارد 
و بای��د اطمین��ان حاص��ل نمود ک��ه معیارهای واردات، 
بیشتر از آنچه داخل کشور اجرا می شود، محدودکننده 

تجارت نباشند. 
شناسایی خطر یک فرآیند دارای دسته بندی است که 
در آن بای��د عام��ل زیس��تی به عن��وان خط��ر یا غیر خطر 
شناس��ایی ش��ود.ارزیابی خطر در صورتی که شناس��ایی 
مخاطرات هیچ عامل بالقوه مخاطره آمیزی را شناسایی 

نکند، به نتیجه رسیده است.
ارزیابی خدمات دامپزشکی، برنامه های کنترل و مراقبت 
و سیستم های منطقه بندی و قسمت بندی اجزای ضروری 
ب��رای ارزیاب��ی احتم��ال وج��ود خطر در جمعیت دامی 

کشور صادرکننده است.

اصول ارزیابی خطر
1.  ارزیابی خطر باید برای رویارویی با ش��رایط واقعی 
زندگی انعطاف پذیری کافی داشته باشد. یک روش به 
تنهایی برای تمام موارد کاربردی نخواهد بود. ارزیابی 
خط��ر بای��د ب��رای انواعی از محص��والت دامی، چندین 
مخاطره در یک واردات و اختصاصی بودن هر بیماری، 
سیس��تم های مراقبت و ردیابی، س��ناریوهای مواجهه، 
انواع داده ها و اطاعات کاربردی، مطابقت داشته باشد.

2. هر دو روش ارزیابی کمی و کیفی معتبر هستند.
3. ارزیابی خطر باید براساس بهترین اطاعات موجود 
که با تفکر علمی روز همخوانی دارد، انجام گیرد. ارزیابی 
بای��د ب��ه دق��ت مس��تند ش��ده و مناب��ع علمی و نظرات 

متخصصان را با خود همراه داشته باشد.
4. ثبات در روش ارزیابی خطر باید تش��ویق ش��ود و 
ش��فافیت برای اطمینان از انصاف و عقانیت ضروری 
است. همچنین ثبات در تصمیم گیری و سهولت درک 

آن توسط تمام اجزای درگیر باید رعایت گردد.
5.  ارزیابی خطر باید ابهامات، فرضیات طراحی شده 

و اثر آنها بر خطر برآورد شده نهایی را مستند کند.
6. با  افزایش حجم محموله وارداتی خطر نیز افزایش 

می یابد.
7. ارزیابی خطر باید قابلیت به روز رس��انی را زمانی 

که اطاعات جدید در دسترس باشد، داشته باشد. 

مراحل ارزیابی خطر
1- ارزیابی ورودی

ارزیاب��ی ورودی عب��ارت اس��ت از توصی��ف مس��یرهای 

 واردات دام: 

تجزیه و تحلیل خطرات بر ای تجارت دام

  دکتر محمدحسین فالح مهرآبادی/ متخصص اپیدمیولوژی در بخش تحقیقات بیماری های طیور موسسه رازی 

واردات حیوانات و محصوالت دامی، خطر ورود بیماری را برای کشورهای واردکننده به دنبال دارد. این خطر ممکن است شامل یک یا چند بیماری 
یا عفونت باشد. هدف اصلی از تجزیه و تحلیل خطر واردات این است که کشورهای واردکننده روشی عینی و قابل دفاع جهت ارزیابی خطر بیماری 
ناشی از واردات حیوانات، محصوالت دامی، مواد ژنتیکی حیوانی، مواد غذایی، محصوالت بیولوژیک و مواد پاتوبیولوژیک در اختیار داشته باشند. 
تجزیه و تحلیل باید ش�فاف باش�د. این تجزیه و تحلیل باید به گونه ای انجام گیرد که کش�ور صادرکننده دالیل روش�نی برای قبول ش�رایط واردات 
یا رد واردات داش�ته باش�د.  ش�فافیت در انجام آنالیز خطر ضروری اس�ت؛ چراکه داده ها اغلب غیرقطعی یا ناقص هس�تند و بدون مس�تندات کامل؛ 
ممکن اس�ت تمایز بین واقعیت و ارزش قضاوت تحلیل گر مخدوش ش�ود. 4 مرحله آنالیز خطر که بیش�تر با هدف تجارت بین المللی مطرح ش�ده 
اند، عبارتند از: شناسایی خطر، ارزیابی خطر، مدیریت خطر و ارتباطات )انتشار( خطر که ارتباط آن ها با هم در تصویر زیر نشان داده شده است. 

چهار جزء تجزیه و تحلیل خطر
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بیولوژی��ک الزم ب��رای اینک��ه فعالی��ت واردات منجر به 
ورود عوام��ل بیم��اری زا ب��ه یک محیط خاص و تخمین 
احتمال تکمیل فرایند رخداد به صورت کیفی )با لغات( 
یا کمی )تخمین عددی( گردد. ارزیابی ورود، احتمال 
ورود هر یک از مخاطرات )عوامل بیماری زا( در شرایط 
خ��اص ب��ا توج��ه ب��ه زمان و میزان حوادث یا اقدامات را 
بررسی می کند. مثال هایی از انواع داده هایی که ممکن 

است برای ارزیابی ورود نیاز باشند عبارتند از:
الف- عوامل بیولوژیک 

• گونه، سن و نژاد حیوانات
• محل تمایل عامل

• واکسیناسیون، آزمایش، درمان و قرنطینه
ب- عوامل کشوری

• بروز یا شیوع
• ارزیابی خدمات دامپزش��کی، برنامه های مراقبت و 
کنترلی و سیستم های منطقه بندی و قسمت بندی در 

کشور صادرکننده.
ج- عوامل مربوط به محموله

• میزان محصولی که وارد خواهد شد
• سهولت آلوده شدن

• اثرات فرآوری
• اثرات نگهداری و انتقال

اگر ارزیابی ورود خطر مهمی را نش��ان نداد، نیازی به 
ادامه ارزیابی خطر نیست. 

2- ارزیابی مواجهه
ارزیابی مواجهه شامل توصیف مسیرهای بیولوژیک الزم 
برای مواجهه حیوانات و انسان ها در کشور واردکننده با 
مخاطره )در اینجا عامل بیماری زا( از منبع خطر معین 
و تخمین احتمال مواجهه به صورت کیفی )با لغات( یا 

به صورت کمی )با اعداد( است. 
احتمال مواجهه با مخاطره شناخته ش��ده برای ش��رایط 
خ��اص ب��ا توج��ه ب��ه میزان و زم��ان، تناوب، طول مدت 
مواجهه، راه های مواجهه )بلع، تنفس، یا نیش حشرات( 
و تعداد، گونه و س��ایر ویژگی های جمعیت انس��انی و 
دامی مواجه ش��ده تخمین زده می ش��ود. مثال هایی از 
انواع داده های مورد نیاز برای ارزیابی مواجهه عبارتند از:

الف- عوامل بیولوژیک
• خصوصیات عامل
ب- عوامل کشوری

• حضور ناقلین بالقوه 
• جمعیت شناختی انسان و حیوان

• آداب و رسوم و شیوه های فرهنگی
• خصوصیات محیطی و جغرافیایی

ج- عوامل مربوط به محموله
• میزان محصولی که وارد خواهد شد

• استفاده تعیین شده از حیوانات یا محصوالت وارد شده
• روش معدوم سازی

اگر ارزیابی مواجهه خطر مهمی را نشان ندهد، ارزیابی 
خطر ممکن است در این مرحله خاتمه یابد. 

3- ارزیابی پیامدها
ارزیابی عواقب شامل توصیف ارتباط بین مواجهه های 

خ��اص ب��ا ی��ک عام��ل بیولوژی��ک و تبعات این مواجهه 
اس��ت. یک فرآیند علیتی باید وجود داش��ته باش��د که 
نشان دهد که کدام مواجهه ها موجب ایجاد عواقب سوء 
س��امتی یا محیطی می ش��ود که ممکن اس��ت منجر به 
ایجاد عواقب اجتماعی-اقتصادی گردد. ارزیابی عواقب، 
تبعات بالقوه ناشی از مواجهه خاص را توصیف نموده 
و احتمال وقوع را تخمین می زند. این تخمین ممکن 
اس��ت کیفی )با لغات( یا کمی )با اعداد( بیان ش��وند. 

مثال هایی از عواقب عبارتند از:
الف- عواقب مستقیم

• عفونت حیوان، بیماری و کاهش تولید
• عواقب بهداشت عمومی

ب- عواقب غیرمستقیم
• هزینه مراقبت و کنترل
• هزینه جبران خسارات

• هزینه بالقوه از دست دادن تجارت
• عواقب نامطلوب محیطی

4- تخمین خطر
تخمین خطر ش��امل یکپارچه س��ازی نتایج حاصل از 
ارزیاب��ی ورود، ارزیاب��ی مواجه��ه و ارزیاب��ی تبعات برای 
طراح��ی اقدام��ات کل��ی در ارتب��اط با خطرات مرتبط با 
مخاطراتی که در ابتدا شناس��ایی ش��ده اس��ت. بنابراین 
تخمین خطر، تمامی مسیر خطر را از شناسایی مخاطره 

تا نتایج ناخواسته ناشی از آن دربرمی گیرد.
برای ارزیابی کیفی، نتیجه نهایی ممکن است به یکی 

از اشکال زیر باشد:
• تخمی��ن تع��داد گل��ه، گ��روه، حیوان��ات یا افرادی که 
ممکن اس��ت اثرات آن را به درجات مختلف در طول 

زمان بر سامت خود تجربه  نمایند.
• توزیع های احتمالی، فواصل اطمینان و سایر روش های 

بیان میزان عدم قطعیت در این تخمین ها؛
• نمایش واریانس )تنوع( تمام ورودی های مدل  

• آنالیز حساسیت جهت رتبه بندی ورودی ها براساس 
سهم آنها در واریانس نتیجه تخمین خطر؛ 

• تجزیه و تحلیل وابستگی و همبستگی بین ورودی های 
مدل 

اصول مدیریت خطر
1. مدیری��ت خط��ر فرآین��د تصمیم گی��ری ب��ر و اجرای 
اقدامات برای رس��یدگی به مخاطرات شناس��ایی ش��ده 
در ارزیابی خطر اس��ت، که همزمان تضمین کننده به 
حداقل رس��اندن اثرات منفی این مخاطرات بر تجارت 
است. هدف این است که خطر به طور مناسب مدیریت 
شود تا اطمینان از وجود تعادل میان تمایل یک کشور 
برای به حداقل رساندن احتمال فراوانی حمله بیماری و 
عواقب آن با تمایل آن کشور برای واردات محموله ها و 
انجام تعهدات براساس توافق نامه های تجارت بین المللی 

به دست آمده است.
2. دس��تورالعمل های بین الملل��ی OIE انتخاب ه��ای 
مناسبی برای معیارهای بهداشتی برای مدیریت خطر 
هستند. کاربرد این معیارهای بهداشتی می بایست مطابق 

با مفهوم استانداردها باشد.

اجزای مدیریت خطر
1. ارزیابی خطر- فرایند مقایس��ه خطر برآورد ش��ده در 
ارزیابی خطر با کاهش خطر منتظره از معیارهای مدیریت 

خطر پیشنهاد شده است.
2. ارزیابی گزینه- فرایند شناس��ایی، ارزیابی کارایی 
و امکان پذی��ری و انتخ��اب معیاره��ا جهت کاهش خطر 

مرتبط با یک واردات است.
کارایی، درجه ای است که یک گزینه، احتمال یا شدت 
اثرات نامطلوب س��امت و عواقب اقتصادی را کاهش 
می دهد. سنجش کارایی گزینه های انتخاب شده، یک 
فرآیند تکراری اس��ت که ش��امل تلفیق آن با ارزیابی 
خطر و مقایس��ه نتیجه س��طح خطر با میزان قابل قبول 
است. سنجش امکان پذیری معموال بر عوامل تکنیکی، 
عملیاتی و اقتصادی موثر بر اعمال گزینه مدیریت خطر 

انتخاب شده تکیه دارد. 
3. کاربرد- فرآیندی است که در آن به تصمیم گیری در 
زمینه مدیریت خطر پرداخته شده و از اجرای اقدامات 

مدیریت خطر اطمینان حاصل می کند. 
4. پایش و مرور- فرآیند مداومی است که در آن اقدامات 
مدیریت خطر به صورت مداوم بازبینی می ش��وند تا از 

حصول نتایج مدنظر اطمینان حاصل گردد. 

اصول انتشار خطر
1.  انتشار خطر فرآیندی است که با کمک آن اطاعات 
و نظرات در ارتباط با مخاطره و خطرات از اجزای متاثر 
شده در طی آنالیز خطر جمع آوری شده و براساس آن 
نتایج ارزیابی خطر و اقدامات مدیریتی انتخاب شده به 
سیاست گذاران در کشورهای واردکننده و صادرکننده 
منتقل می گردد. این فرآیند چند بُعدی و تکراری است 
و باید در آغاز فرآیند آنالیز خطر شروع شده و در طول 

آن ادامه یابد.
2.  راهبرد انتشار می بایست در آغاز آنالیز خطر وضع 

گردد.
3. انتشار خطر باید تبادل اطاعات باز، تعاملی، تکراری 
و شفاف داشته باشد و پس از تصمیم گیری در زمینه 

واردات نیز ادامه یابد. 
4. همراهان اصلی در انتش��ار خطر، ش��امل مقامات 
کشورهای صادرکننده و سایر سهام داران مانند گروه های 
صنعتی داخلی و خارجی، تولیدکنندگان دام های اهلی 

و مصرف کنندگان است.
5. فرضی��ات و ابهام��ات در م��دل، ورودی ه��ای مدل و 

تخمین خطر در ارزیابی خطر باید منتشر گردند.
6. مرور دقیق جزئی از انتش��ار خطر جهت به دس��ت 
آوردن نق��د علم��ی و اطمین��ان از کیفیت باالی داده ها، 

اطاعات، روش ها و فرضیات است. 
منبع:

 Terrestrial Animal Health Code - -  )2016( OIE

Import risk analysis -.2.1 Chapter

 2016 ,Import risk analysis OIE
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حق

  سید نصر نوربخش/ کارشناس ارشد کشاورزی 

در بهمن ماه س�ال ۱۳۹2 حجت االس�الم والمس�لمین رئیس�ی، معاون وقت قوه قضائیه با س�ردار جاللی رئیس س�ازمان پدافند غیرعامل کش�ور دیدار 
کرد. در این دیدار مقررش�د؛ س�ند راهبردی پدافند غیر عامل در قوه قضائیه که به صورت پیش نویس تهیه ش�ده اس�ت در جلس�ه مش�ترک س�ازمان 
پدافند غیرعامل و قوه قضائیه نهایی و تکمیل ش�ود. همچنین؛ س�ازوکارهای دفاع حقوقی قانونی از منافع ملی در حوزه های جدید تهدیدات از 
جمله سایبری و زیستی با محوریت پدافند غیرعامل، قوه قضائیه و وزارت امور خارجه حمایت و پوشش قضایی از اجرای تدابیر و الزامات پدافند 
غیرعامل را در دستگاه ها و برخورد با متخلفین برابر قانون و قرار گرفتن موضوع پدافند غیرعامل از دستگاه های اجرایی در بازرسی های ساالنه 
از س�وی س�ازمان بازرس�ی کل کش�ور، از دیگر مباحثی بود که در این دیدار مورد تاکید طرفین قرار گرفت. در این ش�ماره به منظور پیگیری و 
یادآوری این س�ند تفاهم از یک س�و و بررس�ی برخی مس�یرهایی که برای مداخله حقوقی در امور زیس�تی موجود اس�ت به برخی روندهای پیگیری 

حقوقی در عرصه زیستی می پردازیم. 

اعمال مجرمانه علیه منابع گیاهی ملی در چند دسته قرار 
می گیرند: جنگ زیستی )biowarfare(، برنامه های 
دولت��ی ک��ه عموم��ا به خوبی س��رمایه گذاری و حمایت 
می ش��وند؛ بیوتروریس��م )bioterrorism(، ت��اش 
اف��راد ی��ا گروه ه��ای آرمانگرای کوچک جهت رس��اندن 
 ،)economic crime( ؛ جرم اقتص��ادی)پی��ام خ��ود
ت��اش ی��ک ح��زب، کش��ور، فرد یا گ��روه جهت اخال 
در تولید یا بازار محصول دیگران به منظور دس��تیابی 
 inadvertent( ب��ه س��ود اقتصادی؛ ج��رم غیرعمدی
crime(، ورود س��هوی و غیرقانونی اندام های گیاهی 
یا پیوندک که عامل بیماری زای جدیدی را به محیط 
وارد می کن��د. در حال��ی ک��ه ه��ر یک از این موارد منجر 
ب��ه نق��ض ی��ک ی��ا تع��دادی از قوانین ملی یا بین المللی 
می شوند، میزان اعمال قانون و فعالیت هایی که جهت 
کاهش زیان حادثه به کار برده می شود، متفاوت است. 
با این حال در هر کدام از موارد، نه تنها عامل میکروبی 
وارد شده می بایست شناسایی شود بلکه مرتکبین جرم 
و افراد دخیل در مراحل ورود عامل بیماری زا نیز باید 
مش��خص ش��وند. مراکز امنیتی ایاالت متحده، بررس��ی 
توانمندی های ملی در زمینه قوانین میکروبی را در سال 
2003 در دس��تور کار قرار داد. با توجه به اینکه رفاه 
جامعه تنها به حفظ سامت عمومی وابسته نبوده و به 
توانایی ایجاد اطمینان در ش��هروندان نس��بت به وجود 
منابع قابل اعتماد س��الم و با کیفیت غذا نیز وابس��ته 
اس��ت، از اولی��ن گام ه��ا جه��ت افزای��ش امنیت غذایی، 
بررس��ی توانمندی های قوانین کش��اورزی اس��ت. سایر 
اقدام��ات متمرک��ز بر مطالعه بیمارگرهای میکروبی دام 
و گیاه شامل محصوالت کشاورزی، جنگل ها، مراتع و 

سایر منابع گیاهی، است. از جنبه امنیت زیستی گیاهی، 
گروهی از گیاه پزشکان برجسته ایاالت متحده شامل 
متخصصینی از کلیه گرایش ها، همکاری مش��ترکی را 
به منظور بررس��ی اس��تراتژی ها، منابع و توانمندی های 
 .Fletcher et al( قوانین گیاه پزش��کی انجام دادند
2006(. گرچه این تیم تقریبا هیچ پیشینه ای از تحقیق 
یا اش��اره ای در مورد کاربرد علم حقوق نیافت، آش��کار 
بود که جامعه گیاه پزشکان توان فراهم کردن اطاعات 
بسیار مفیدی برای استفاده در مجامع امنیتی و اجرای 

قانون را دارد.
آنچه از این مطالعه برمی آید، توانایی قوی شناس��ایی 
بیمارگره��ای گیاه��ی و تش��خیص بیماری اس��ت. این 
توانمندی ها در تعدادی از آزمایش��گاه های تش��خیص 
بیماری های گیاهی متمرکز است. عموما در هر ایالت، 
یکی از چنین آزمایش��گاه هایی که یا با دانش��گاه های 
ایالتی در ارتباط بوده اند یا با س��ازمان های کش��اورزی 
ایالتی، به صورت مس��تقل س��ال ها فعالیت  داشته اند. در 
سال 2002، بخش تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت 
کش��اورزی آمریکا )CSREES( این آزمایش��گاه ها را 
به صورت یک شبکه منطقه ای هماهنگ با شبکه ملی، 
سازماندهی کرد. هم اکنون شبکه تشخیص گیاهی ملی 
هماهنگ با مرکزخدمات نظارتی س��امت دام و گیاه 
وزارت کش��اورزی آمریکا )APHIS( فعالیت داش��ته 
تا بیماری های گیاهی را در کش��ور پایش، تش��خیص و 
گزارش دهد. این آزمایش��گاه ها مراکز اصلی تحقیقات 
الزم جهت ردگیری منشاء همه گیری های گیاهی )که 

ممکن است عامدانه  باشند(، به  شمار می روند.

ابزار مورد نیاز برای اعمال قوانین حقوقی میکروبی
دانش رو به گسترش قوانین میکروبی، علوم متفاوتی نظیر 
ژنتیک میکروبی و ژنومیکس، بیوشیمی و زیست شناسی 
ملکولی، فیلوژنی میکروبی و تکامل، اپیدمیولوژی بیماری 
و زیست شناس��ی بیمارگره��ا، ش��یمی تجزی��ه، عل��وم 
میکروس��کوپی و بس��یاری دیگر را با هم ادغام می کند. 
مجموعه این موارد ترکیبی از فناوری ها و منابع مورد 
نیاز تحقیقات قانونی را فراهم می سازد. قابل اطمینان و 
معتبر بودن این آزمایشات و مهارت مورد نیاز بازپرسین 
در تجزیه و تحلیل مناسب داده ها، به اندازه در اختیار 
داشتن فناوری های قدرتمند، بااهمیت هستند. تضمین 
کیفی��ت و کنت��رل کیف��ی از ضروریات یک تحقیق قوی 
به  شمار می رود.تا این اواخر، فکر ورود عامدانه عوامل 
بیم��اری زای گیاه��ی تقریب��ا غیر قابل تصور می بود، در 
حال��ی ک��ه ای��ن موضوع به دالیل متعددی حائز اهمیت 
شده است. مجریان قانون، زمانی مطلع شده و به صحنه 
می روند که دلیلی جهت شک به وقوع یک فعل غیرقانونی 
وجود داشته باشد. بنابراین اولین موضوعی که در برابر 
مسئولین مواجه با شیوع بیماری های کشاورزی یا منابع 
طبیعی قرار می گیرد، این است که آیا حادثه به صورت 
طبیعی رخ داده است یا با دخالت انسانی به وجود آمده 
اس��ت. در صورت دخالت انس��انی در بروز یک بیماری، 
عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه می بایس��ت مش��خص 
ش��ود. چه مش��خصه هایی از یک بیمارگر گیاهی منجر 
به طغیان طبیعی شده و چه نشانه هایی باعث مضنون 
ش��دن به واقعه می ش��ود؟ برخی ماحظات مهم ش��امل 
این موارد هستند: الگوی میدانی بیماری، ماهیت عائم، 
حضور یا عدم حضور حش��ره ناقل، س��ن گیاه، پیش��ینه 

ابزارهای قانونی جهت افزایش امنیت کشاورزی

جرایم زیستی و ابزارهای پیشگیری
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شرایط آب و هوایی در منطقه، سال یا ماه وقوع حادثه، 
محدوده جغرافیایی طبیعی گسترش بیمارگر و سرعت 
گسترش بیمارگر. شواهد قانونی سنتی نظیر ردپا یا رد 
تایر، حصار شکس��ته، ظروف رها ش��ده و س��ایر ش��واهد 

فیزیکی نیز می بایست جمع آوری شوند.

تحقیقات میدانی
با رس��یدن بازرس��ین به محل وقوع حادثه مش��کوک به 
جرایم زیس��تی )ش��امل مزارع کش��اورزی( صحنه نباید 
مورد تغییر قرار گیرد. در ابتدا می بایست محل و مناطق 
اطراف مورد مطالعه قرار گرفته و یادداشت های دقیقی 
در مورد پراکنش بیماری، عائم و هر مشخصه ای که به 
تحقیقات می تواند مرتبط باشد، برداشته شوند. تصاویر 
نیز ضمیمه می شوند ولی هیچ گاه جایگزین یادداشت های 
ثبت شده نمی شوند. مصاحبه با کشاورزان، همسایگان، 
مش��اوران و مروجین کش��اورزی و س��ایرین ممکن است 
اطاعاتی نسبت به حادثه فراهم سازد که از سایر منابع 
و ابزارها امکان  به دس��ت آوردن آنها فراهم نباش��د.در 
ادامه تحقیقات، می بایست تصمیمات زیادی گرفته شود. 
شواهد در یک جرم کشاورزی چگونه فراهم می شوند؟ 
چه نمونه هایی را می بایست جمع آوری نمود؟ نمونه ها 
باید از برگ گیاه، س��اقه یا ریش��ه تهیه ش��وند؟ در مورد 
خاک و آب جاری در نهرهای مجاور یا لوله های زهکشی 
نی��ز بای��د نمونه ب��رداری ص��ورت گیرد؟ چه تعداد نمونه 
مورد نیاز اس��ت؟ آیا نمونه ها می بایس��ت از جایی که 
بیماری شدید است تهیه شود یا نمونه برداری به صورت 

تصادفی انجام شود؟

پس از این موارد، بازرس با مشکل نحوه مناسب 
کار با نمونه ها مواجه می شود. مالحظات مهم شامل 

موارد زیر هستند: 
نوع و ترکیب بطری ها یا کیسه های جمع آوری، ماهیت و 
ترکیب ابزار جمع آوری نظیر قیچی باغبانی، چاقو، جارو 
یا خشک کننده ها، نوع مایع جمع آوری )در صورت نیاز(، 
دم��ای نگ��ه داری نمونه ه��ا در مزرع��ه و در حین انتقال و 
نوع محفظه جهت ارسال به آزمایشگاه. در هر تحقیق 
جزائی حفاظت از زنجیره کنترل، انتقال و دسترس��ی 
و ثب��ت دقی��ق تم��ام جوانب فرآیند جمع آوری و افرادی 
که در هر زمان در فرآیند، مسئولیتی در قبال نمونه ها 
داشته اند، بسیار حیاتی است. عدم  عملکرد مناسب در 
این مرحله به معنی شکس��ت کلیه فرآیندهای قانونی 

مرتبط است.
در آزمایشگاه های قانونی، بررسی و تحلیل مناسب نمونه 
مورد نظر چه براساس روش های ملکولی، ظاهر فیزیکی 
یا سایر مشخصات، براساس دستورالعمل های استاندارد، 
با دقت بسیار زیاد انجام می شود. نگه داری سوابق کل 
فرآیند، ضروری اس��ت. با این حال صرف نظر از دقتی 
که در نمونه برداری، بررس��ی و انجام آزمایش��ات اعمال 
می شود، تجزیه تحلیل دقیق داده های به دست  آمده، 
نیز بسیار حیاتی است. کلیه تفاسیر می بایست در حیطه 

حادثه، پیشینه جمع آوری، زمینه وقوع ناهنجاری ها و 
سایر عناصر تحقیق انجام شود.

نیازها و کمبود ها
بهینه س��ازی ابزاره��ا، عل��وم و منابع��ی  که برای مقاصد 
صلح آمیز و ش��یوع طبیعی بیماری ها فراهم ش��ده اند و 
تطبیق آنها با نیازمندی های دقیق علوم حقوقی، چالش 
بعدی گیاه پزش��کان به  ش��مار می رود. نه تنها شناس��ایی 
بیمارگر تا سطح گونه و جنس ضروری است بلکه توانایی 
تمی��ز بی��ن س��ویه های مختل��ف یک بیمارگر که ممکن 
اس��ت بس��یار به هم مش��ابه باش��ند، نیز مورد نیاز است. 
بای��د بدانی��م ت��ا چه میزان می توان به نتایج آزمایش��ات 
اطمینان کرد. روش های شناسایی و تشخیص بسیاری 
از بیمارگرهای گیاهی، بهینه ، استاندارد و معتبر سازی 
نشده اند. در بسیاری از موارد، روش های زمانگیری نظیر 
مطالعه طیف میزبانی و استفاده از رقم های زراعی مختلف 
که واکنش های متفاوتی در برابر انواع باکتری ها نشان 
می دهن��د، همچن��ان کارب��رد دارد. موثرترین ابزاری که 
در اختیار داریم، اس��تفاده از توالی DNA و مقایس��ه 
سویه هاس��ت. با این حال به روش های تحلیلی قوی تر 
و قابل اعتمادتری نیاز اس��ت. توس��عه فناوری هایی که 
در مورد عوامل بیماری زای گیاهی با اهمیت زیاد نظیر 
م��وارد موج��ود در فهرس��ت قرنطین��ه داخلی و خارجی 
س��ازمان حفظ نباتات، کاربرد داش��ته باش��ند یا ایجاد و 
توس��عه ابزارهایی که به طور همزمان قادر به تش��خیص 
چندین بیمارگر یا چندید سویه در یک بار انجام آزمایش 

باشند، در اولویت تحقیقات قرار دارد.
می بایست سرعت تغییر عوامل بیماری زا در محیط های 
طبیعی و در ش��رایط کش��ت و تاثیری که جهش ها بر 
معیارهای تطابق در تحقیقات قانونی می گذارند، شناخته 
شود. فهم پیشینه ناهنجاری های طبیعی باکتری های 
موج��ود در صحن��ه ج��رم، مه��م اس��ت. در صورت��ی که 
میکروب های طبیعی محیط ش��ناخته نش��ده باش��ند، 

نمی توان عوامل بیماری زای جدید را شناسایی کرد.

همکاری بین المللی
اپیدمیولوژیست های گیاه پزشکی می دانند که مرزهای 
بین الملل��ی را نمی ت��وان ب��ر روی جابجای��ی طبیع��ی یا 
غیرعمدی عوامل بیماری زا، بست. این عوامل می توانند 
توسط باد، رودها یا جریانات اقیانوسی حمل شده یا سهوا 
توس��ط مس��افرین یا در طی مبادالت بین المللی جابجا 
ش��وند. اغلب بیماری هایی که برای کش��ورها مش��کات 
زیادی را ایجاد می کنند، در آن کشور حضور ندارند و 
با ورودشان صدمه اقتصادی زیادی را وارد می سازند. به 
منظور ایجاد آمادگی در برابر ورود یک عامل بیماری زای 
جدید )که ممکن اس��ت به هر ش��کلی وارد ش��ده باش��د( 
نیاز به مطالعه هر چه بیشتر در مورد آن است. این در 
حالی است که محدودیت های نظارتی، انجام تحقیقات 
بر بیمارگرهای غیربومی را مشکل می سازد. خوشبختانه 
علم گیاه پزش��کی دارای جامعه ای جهانی س��ت که در 

آن تب��ادل اطاع��ات و همکاری های مش��ترک معمول 
اس��ت. ای��ن روال همکاری ه��ای بین الملل��ی در زمینه 
گیاه پزش��کی حقوقی نیز کاربردهای مهمی دارد. یکی 
از مهم ترین کاربردها، مستندس��ازی ورود عمدی یک 
عامل بیماری زای گیاهی از طریق مرزهای ملی است.

نیاز به آموزش، کارآموزی و همکاری های مشترک
گیاه پزش��کی حقوقی، جزء جدیدی از گیاه پزش��کی 
مرس��وم ب��وده، نی��از ب��ه تطبیق و توس��عه ابزارهایی در 
ای��ن عل��م ب��ه منظور برآورده س��اختن مقتضیات خاص 
تحقیقات قانونی را دارد. افراد بس��یار محدودی در هر 
دو زمینه گیاه پزش��کی و علم حقوق آموزش دیده اند.  
لذا آموزش در سطوح مختلف مورد نیاز است. دوره های 
آموزشی در برگیرنده عناوین مرتبط با هر دو جنبه مورد 
نی��از ب��وده ت��ا محققی��ن را برای ایجاد ابزارهای جدید و 
همچنین استفاده مناسب یا تطبیق فناوری های موجود، 
آماده سازند. چنین دوره های آموزشی هدفداری برای 
متخصصین تشخیص امراض گیاهی، مروجین کشاورزی 
و مجریان قانون نیز الزم است. این موضوع نه تنها جهت 
برآورده س��اختن نیازهای جنبه های علمی، بلکه برای 
تبیین نقش و مس��ئولیت های منحصر به فرد عوامل و 
مسئولین مختلف درگیر ضروری بوده تا انجام وظیفه 
در صحنه جرم به صورت یکپارچه و بی نقص انجام شده، 

پیگیری های مناسب به  عمل آید.

نتیجه گیری 
در صورتی که در زمینه وقوع جرایم زیستی در حیطه 
کشاورزی، آموزش و آگاهی کافی به افراد دخیل شامل 
مزرعه داران، گیاه  پزشکان و همچنین افرادی که پیگیر 
حوادث مرتبط با جرائم زیستی هستند داده شود، امکان 
دس��تیابی به برنامه های توس��عه کشاورزی پایدار فراهم 
می شود )همان طور که پزشکی قانونی در زمینه جرائمی 
که در مورد س��امت انس��ان ها اتفاق می افتد، فعالیت 
دارد(. گیاه پزش��کی حقوق��ی، گرای��ش جدیدی در علم 
گیاه پزش��کی اس��ت. در حالی که اغلب گیاه پزش��کان بر 
حل کردن معضات مرتبط با شیوع طبیعی بیماری های 
گیاهی با هدف کمک به کش��اورزان و تولیدکنندگان 
جهت حفظ سودآوری متمرکز هستند، مجامع امنیتی و 
مجریان قانون، کاربر اصلی گیاه پزشکی حقوقی هستند. 
هدف این کاربران شناسایی منشاء حوادث و مرتکبین 

و به دست عدالت سپردن آنهاست. 
موفقیت در ایجاد و گسترش این گرایش جدید، وابستگی 
حیات��ی ب��ه تعام��ات و ارتباط��ات منظم و قانونمند بین 
گیاه پزش��کان و مجام��ع امنیت��ی دارد. مجری��ان قانون 
می بایست نیازهای خاص مراجع امنیتی را با گیاه پزشکان 
در می��ان بگذارن��د و محققی��ن نی��ز فعالیت های خود را 
به  گونه ای جهت دهی کنند تا تحقیقات در زمینه های 
مرتبط، انجام شده و نتایج حاصل در حل مشکات واقعی 
سودمند باشند. در حالی که این دو گروه روی یک موضوع 

کار می کنند ولی ماموریت های آنها متفاوت است.
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  دکتر کامران آقاخانی / متخصص پزشکی قانونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

پدافند غیرعامل در قالب فعلی، قریب به ۱۳ س�ال اس�ت که در کش�ور ما تجربه می ش�ود. گرچه به نوعی ما این مس�اله را در جنگ تحمیلی هم 
داش�تیم، اما عمر این قالب از ۱۳ س�ال فراتر نرفته اس�ت. ما در این عرصه از علم پدافند غیرعامل و تجربه س�ایر کش�ورها هم اس�تفاده می کنیم؛ 
حتی کش�ورهایی مثل آمریکا، روس�یه، یا از کش�ورهایی که پدافند غیرعامل را از جنگ جهانی دوم آغاز کرده اند. در این راس�تا معتقدیم پدافند 
غیرعامل باید در کش�ور بومی س�ازی ش�ود؛ با بومی س�ازی می توانیم پدافند غیرعامل را به صورت اثرگذار دنبال کنیم. به این صورت دربیاید که به 
فرموده مقام معظم رهبری در کالبد کشور باشد؛ در همه اجزاء کشور مقاومت را ایجاد کنیم. می فرمایند مثل خون در بدن است؛ یعنی در همه جا 
نمو داشته باشد. واقع مساله این است که ما در حوزه سیاستگذاری کالن و اسناد باالدستی در این چند ساله به منابعی غنی دست پیدا کرده ایم. 
از س�وی دیگر یکی از الزامات عملی ش�دن اهداف این اس�ناد، اس�تعدادها و ظرفیت های متنوع و کم نظیری اس�ت که در اختیار ما قرار دارد. اما در 
عین حال، با وجود این اسناد خوب و ظرفیت کم نظیر، می بینیم که اگر بنا باشد کار به نهادهای رسمی و از مجاری متعارف واگذار شود، به نتیجه 
الزم دس�ت نخواهیم یافت. برای دس�ت یافتن به الگوهای مش�خص یا س�از و کاری که ضرب االجلی تعیین کند یا اینکه در صورت کاس�تی قرارگاه 
زیستی بتواند راسا مشکل برطرف کند، به نظر می رسد باید از الگوهای موجود در نظام سالمت و بهداشت استفاده کرد. با بهینه سازی این الگو، 
برای پیگیری قضایی متخلفان در عرصه پدافند زیستی عمل کرد. یکی از بهترین الگوها شاید روند رسیدگی به تخلفات پزشکی باشد. در اینجا 
به برخی اصول اولیه و ادبیات موجود در دادگاه های پزش�کی می پردازیم. با توجه به کند بودن روند دادرس�ی در مواقع نبودن ش�اکی خصوصی به 

نظر می رسد، باید این الگو برای پدافند زیستی با کمک حقوقدانان این عرصه اصالح شده و ارتقا یابد.

در فرآن��د معالج��ه بیم��اران، می��ان پزش��ک و بیمار یک 
رابطه  حقوقی برقرار می ش��ود که براس��اس این رابطه، 
پزشک مکلف است در امر درمان بیمار از تمام استعداد 
و قابلیت های خویش بهره بگیرد و نیز براساس موازین 
قانونی، اخاقی و علمی عمل کند. اما گاه پیش می آید 
پزش��ک آن گونه که باید در انجام وظایف خویش عمل 
نمی کند و به صورت اتفاقی و غیرعادی نتیجه ای متفاوت 
از نتیجه معمول حاصل می شود در این موارد مساله خطا، 

تخلف، قصور یا تقصیر پزشک مطرح می شود.
ی��ک مث��ل مع��روف می گوی��د »هرکس آب بیاورد، کوزه 
می ش��کند« که مفهوم این مثل این اس��ت که در طی 
انجام هر فعل و هر کاری ممکن اس��ت نتیجه مطلوب 
همیشگی حاصل نشود و اتفاقی غیرمترقبه باعث ایجاد 
شرایطی جدید و بعضا مشکاتی شود. که صدالبته چنین 
شرایطی در ارائه خدمات پزشکی به بیماران نیز ممکن 

است رخ دهد.

برای مثال پزشک متخصصی را در نظر بگیرید که بالغ 
بر 5000 آندوسکوپی انجام داده است و در آخرین مورد 
در حین انجام آندوسکوپی، مری بیمار دچار پارگی شده 

و در نهایت فوت می کند.
حال س��وال این اس��ت که آیا چنین رخدادی قصور 

محسوب می شود و اصوال قابل مجازات است یا خیر؟
مسلما براساس قانون مسوولیت مدنی، فردی 
که به دیگری آسیبی وارد کند باید این آسیب 

پیشنهاد مدل رسیدگی به جرایم زیستی در مراجع قضایی

کیفر خواست، دادگاه صالحه 

مباح��ث حقوق��ی میکروبیول��وژی، ش��اخه ای از عل��م 
حق��وق اس��ت ک��ه ب��ر اَعم��ال مجرمانه ب��ا به کارگیری 
میکروارگانیسم ها به خصوص بیمارگرها متمرکز است. 
هدف نهایی قوانین میکروبی، دس��تیابی به توانمندی 
ردگیری مطمئن ورود عمدی یک بیمارگر توسط یک 
یا تعدادی از مظنونین و فراهم ساختن شواهد محکم و 
قابل استناد این ارتباط به منظور تعقیب قانونی افراد 
 Budowle( مسئول و به دست عدالت سپردن آنهاست
Murch et al ;2003 .et al. 2003(. توانمندی قوی 
ملی در زمینه قوانین میکروبی را می بایست به صورت 
اب��زاری جه��ت حص��ول اطمینان از اعمال قانون پس از 

وقوع یک جرم زیس��تی در نظر داش��ت. این موضوع 
می توان��د باع��ث بی میل��ی مجرمی��ن بالقوه جهت تکرار 
چنین جرائمی ش��ده، به عنوان عامل بازدارنده افرادی 
که تمایل به استفاده از این ابزار به منظور جلب توجه 
به یک موضوع، اخال در جامعه یا دستیابی به برتری 

اقتصادی در برابر رقیب هستند، عمل کند.
رشته علمی حقوق میکروبیولوژی نسبتا جدید بوده و در 
 Bacillus ،ما ه های پس از استفاده از باکتری سیاه زخم
anthracis، در نامه هایی که از طریق پس��ت ایاالت 
 law( متحده ارس��ال می ش��دند، توس��ط مجریان قانون
enforcements( و محققین دانشگاهی به صورت زیر 

 Budowle( مجموعه ای از رشته حقوق شکل گرفت
a,b,c; Murch 2003 2003(. در پ��ی ای��ن حادث��ه، 
5 نفر پس از استنش��اق اس��پورهای س��یاه زخم مردند و 
صده��ا نف��ر در مع��رض س��یاه زخم ق��رار گرفته و تحت 
درمان آنتی بیوتیک قرار گرفتند. این در حالی اس��ت 
که وحشت در معرض خطر قرار گرفتن،  بسیاری را در 
برگرفته بود. آن طور که بسیاری از شهروندان آمریکایی 
از طریق تبلیغات و نش��ریات آگاه ش��دند. منش��اء سویه 
س��یاه زخم اس��تفاده ش��ده در نامه ها با کمک روش های 
تش��خیص ملکولی به یک آزمایش��گاه مش��خص در شهر

Ames  واقع در ایالت Iowa نسبت داده شد. با این 

مباحث حقوقی میکروبیولوژی
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را جبران کند  اما آیا در چنین شرایطی پزشک را باید 
ب��ه مجازات ه��ای کیف��ری چون زندان نیز محکوم کرد؟ 
و این دقیقا ش��رایطی اس��ت که در حال حاضر جامعه 
پزشکی با آن روبرو شده و از آن احساس نگرانی می کند. 
در اینجاست که به نظر می رسد باید خطاهای پزشکی 
را به درجات و سطوح مختلفی تقسیم کرد و براساس 
شدت و حدت خطای رخ داده، مجازات مناسبی برای آن 
در نظر گرفت. در این رابطه 3 حالت زیر مفروض است:

حالت اول: گاه پزشک براساس وظایف خود عمل می کند 
و در عین حال که تبحر الزم را نیز دارد بیمارش دچار 
مشکلی می شود که حتی ممکن است منجر به فوت بیمار 
ش��ود مثل انجام آندوس��کوپی توسط پزشک متخصص، 
ب��ا تبح��ر الزم و ب��ا امکان��ات مناس��ب ک��ه منجر به بروز 

پرفوراسیون مری و فوت بیمار شده است.
به نظر می رس��د چنین رخدادی بیش��تر از آنکه خطا و 
قصور محس��وب ش��ود باید یک حادثه دانس��ته ش��ود که 
پزشک هیچ گونه تقصیری در ایجاد آن نداشته و لذا قابل 
مجازات کیفری هم نخواهد بود. در چنین شرایطی منطقی 
به نظر می رسد که جبران خسارت های مادی و معنوی 

بیمار توسط پزشک، مجازات مناسبی برای وی باشد.

حالت دوم: گاه پیش می آید پزش��ک به علت ش��رایط 
خ��اص ایج��اد ش��ده، آن گون��ه که بای��د در انجام وظایف 
خوی��ش عم��ل نمی کن��د و ب��ه صورت اتفاقی و غیرعادی 
نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول حاصل می ش��ود و 

بیمار دچار مشکل می شود.
برای مثال شرایطی که پزشک باید در عرض چند لحظه 
تصمیم بزرگی برای انتخاب روش درمان بیمار اورژانس 
بگیرد و در چنین ش��رایطی به علت اس��ترس زیاد 
و نب��ودن زم��ان کاف��ی ب��رای تعقل و اتخاد 
تصمی��م منطق��ی، بیم��ار دچار 
مش��کل می ش��ود ی��ا 
متعاقب یک عمل 
جراحی سنگین 
و طوالن��ی یک 

ع��دد گاز در داخ��ل ش��کم بیم��ار ج��ا می ماند در چنین 
شرایطی نیز منطقی به نظر می رسد که جبران خسارت های 
مادی و معنوی بیمار توس��ط پزش��ک، مجازات مناس��بی 

برای وی باشد.
حالت سوم: زمانی پزشک بدون رعایت موازین و قواعد 
علمی و قانونی اقدام به عملی می کند که منجر به وارد 

شدن آسیب به بیمار می شود.
برای مثال پزش��کی بدون تخصص الزم، اقدام به القاء 
بیهوشی در مطب و انجام رینوپاستی بیمار می کند که در 
حین عمل، بیمار دچار ایست قلبی شده و فوت می کند!

در چنی��ن حالت��ی ب��ه نظ��ر می رس��د که عاوه بر جبران 
خسارت های مادی و معنوی، باید مجازات های کیفری 
بسیار جدی نیز برای پزشک خاطی در نظر گرفته شود. 
در واقع در چنین حالتی تقصیر و خطای عمدی پزشک 
مطرح اس��ت که الزم اس��ت چنین فردی به ش��دیدترین 

وجه، مورد بازخواست انتظامی و قضایی قرار گیرد.
مسلما اغلب قریب به اتفاق خطاهای پزشکی در 2 گروه 
اول و دوم قرار می گیرند و تنها تعداد بس��یار معدودی 
از خطاهای پزشکی در گروه سوم جای خواهند گرفت 
که قطعا غیر قابل چشم پوشی بوده و الزم است با آنها 
برخوردی قاطع صورت گیرد و صدالبته محکومیت کیفری 

چون زندان نیز برای آن در نظر گرفته شود. 
اگر بتوانیم در طی رسیدگی به شکایات پزشکی بین 3 
حالت فوق افتراق قائل شویم و هر 3 مورد را با یک عنوان 
قصور یا خطای پزشکی نخوانیم، آن وقت خواهیم توانست 
مجازات های متفاوتی نیز برای این موارد در نظر بگیریم 
که مسلما چنین روالی به عدل و انصاف نزدیک تر است.

دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی از اساتید بزرگ و به 
نام علم حقوق در کتاب خود تحت عنوان »ترمینولوژی 
حقوق« مفاهیم قصور و تقصیر را چنین بیان کرده است:

قصور: در فقه قصور در مقابل تقصیر به کار رفته است 
و عبارت است از ترک فعل یا قانون الزامی، بدون اینکه 
مسامحه ای در کار باشد چنانکه کسی که به تازگی به 
تابعیت کشوری پذیرفته شده، ممکن است به علت جهل 
به قانون، امر قانونی را ترک یا نهی قانونی را مرتکب شود 

که این جهل از روی قصور است و نه تقصیر.

تقصیر: در لغت، خود داری از انجام عملی با وجود توانایی 
انجام دادن آن عمل را گویند بنابراین اگر شخصی یک 
اجب��ار قانون��ی ی��ا ی��ک نهی قانونی را نقض کند در حالی 
که از موضوع آگاهی داشته و امکان و توانایی اجتناب از 
نقض قانون را نیز داشته است، مرتکب تقصیر شده است.

درب��اره تقصی��ر، حقوقدان��ان گفته اند که تقصیِر عمدی، 
تقصیری آن چنان فاحش است که مرتکب آن، به گونه ای 
رفتار کرده است که گویی خواستار آن بوده است. اگرچه 

ایراد ضرر و آسیب، مدنظر وی نبوده است.
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که قصور پزشکی 
مترادف غفلت و خطایی است که از روی سهو سر زند و 
در مقابل تقصیر پزشکی عبارت است از خطای عمدی که 
مسلما بسیار شدیدتر و جدی تر بوده و گویی که مسبب 
آن آگاهانه اقدام به چنین فعلی کرده است. اما باید توجه 
داشت که هرگونه شکست و عدم موفقیت یا حادثه در 
هنگام معالجه بیمار، ضرورتا خطای پزش��کی محس��وب 
نمی شود و باید در مقوله دیگری گنجانده شده و با آن 
به گونه ای دیگر برخورد کرد و نه با مجازات های کیفری 

همچون زندان یا سایر مجازات های کیفری جایگزین.
در روال فعلی کمیسیون های رسیدگی به شکایات پزشکی، 
اعضای محترم کمیس��یون بدون توجه به نوع رخداد و 
میزان مسوولیت و نیز انگیزه پزشک تنها اقدام به اعام 
درصد قصور می کنند غافل از اینکه در اعام قصوِر منجر 
به فوِت بیمار، روال فعلی قضایی چنین است که منجر 
به صدور حکم زندان )یا مجازات های جایگزین سنگین( 
برای پزشک می شود که صدالبته در کارشناسی به عمل 
آم��ده ب��ه نکت��ه مه��م افتراق حادثه، قصور و تقصیر توجه 
کافی نمی ش��ود و به نظر می رس��د الزم باش��د مس��ووالن 
محترم کمیسیون های پزشکی، توجهی دوچندان به این 
امر داش��ته باش��ند و در نظریه کارشناس��ی خود به این 
نکته مهم اشاره کنند که آسیب وارده به بیمار در کدام 
دس��ته قرار می گیرد تا قضات محترم نیز تنها در موارد 
تقصی��ر اق��دام ب��ه ص��دور حکم زندان کنند و نه در موارد 

قصور و حادثه.  

حال آن س��ویه س��یاه زخم به حدی در آزمایش��گاه های 
علمی منتشر شده بود که تعیین آزمایشگاهی که باکتری، 
آخرین بار از آنجا استفاده شده بود را غیرممکن می کرد. 
عدم توانایی تش��خیص مطمئن در این مورد که باعث 
مرگ چندین نفر و بیماری بس��یاری ش��ده بود، نیاز 
به ایجاد یک رش��ته علمی جدید که علم حقوق را با 
میکروبیولوژی و زیست شناسی ملکولی در کنار هم قرار 
دهد، برجس��ته س��اخت. این رش��ته، براساس علوم ثابت 
و شناخته شده ای شامل میکروبیولوژی، زیست شناسی 
ملکولی، اپیدمیولوژی، علوم فیلوژنی و تکاملی، بهداشت 
عمومی و پزشکی و علوم کشاورزی، ترسیم می شود.

در حالی که محققین شروع به بررسی الزامات مورد نیاز 
جهت دستیابی به توانمندی قوی در ردگیری و نسبت 
دادن ی��ک ج��رم در خص��وص وارد ک��ردن بیمارگرهای 
میکروبی بودند، برخی موضوعات حیاتی دیگر پررنگ 
شدند. تحقیقات قانونی می بایست شامل موارد ذیل باشد: 

• فرآیندهای نمونه برداری و نگه داری شواهد
• روش های سخت گیرانه انتقال و نگه داری نمونه ها

• درک زمینه میکروبی و سابقه اکولوژیکی
• آگاهی نس��بت به ارگانیس��م های مشکوک و تاریخچه 

فیلوژنیک و تکاملی شان
• فرآیندهای استاندارد و در دسترس جهت تشخیص 

و تمیز سویه های میکروبی با علم به قابل اعتماد بودن 
آزمایش

• تفسیر معقول و آگاهانه شواهد و اطمینان از تضمین 
کیفی در کل فرآیند. 

محوریت یک تحقیق قانونی بر مفهوم تطابق نمونه ها استوار 
است. آیا روش های در دسترس تشخیص سویه ها که عموما 
براساس توالی DNA یا انگشت نگاری استوار است، به 
میزان کافی از قطعیت برخوردار هستند تا در دادگاه مطرح 
ش��وند؟ آیا این آزمایش ها با دقت کافی استانداردس��ازی 
و معتبرس��ازی ش��ده اند تا قابل اس��تفاده باشند؟ پاسخ به 

این سواالت در سال 2002 رضایت بخش نبوده است.
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حمالت ۱۱ سپتامبر 200۱ آسیب پذیری آمریکایی ها را نسبت به تروریسم عمیقا آشکار ساخت. در حال حاضر، این کشور در سطح جهانی برای اصالح و 
بهبود زیربنایی اقدامات دفاعی و نابودی تروریسم تمرکز کرده است. دولت بوش در پاسخ به حمالت تروریستی برنامه اتحاد بین المللی را علیه تروریسم 
طراحی کرد؛ منابع جدید قابل توجهی برای جلوگیری از این تهدید اختصاص داد؛ علیه فعاالن تندرو در حوزه تروریسم دست به اقدامات نظامی زد؛ 
و به منظور پاسخ گویی به تروریسم یک اداره جدید امنیت کشوری را تحت رهبری فرماندار قبلی ایالت پنسیلوانیا )تام ریچ( برای مشارکت با دولت 
مرکزی بنیان نهاد. هنگامی که آمریکا در حال آماده سازی اقدامات دفاعی علیه بالیایی با امکان وقوع بسیار کم بود، تهدیدی ویژه در حوزه تروریسم 
ایجاد شد که قبال سابقه نداشت. ترس از سیاه زخم، آبله مرغان و طاعون در درون آمریکایی ها نفوذ کرده بود. به دنبال گزارش های متعدد منتشر شده 
در مورد حمالت ربایندگان هواپیما به پنتاگون و ساختمان تجارت جهانی، عالقه خاص به هواپیماهای سمپاش در مزارع )که می توانند برای پخش و 

انتشار ذرات عوامل بیماری مورد استفاده قرار گیرند( بحران ساز شد. به همین دلیل، کشور )دولت( به اقدام علیه عملیات بیوتروریستی دست زد.

با این همه، به تهدیدات زیستی کشاورزی و بیوتروریسم 
یا نقش و مس��ئولیت بخش های دولتی و خصوصی در 
ممانعت از حمات بالفعل و پاسخ دادن به آنها توجه اندکی 
معطوف شده است. تعداد اندکی از آمریکایی ها اهمیت 
حمات بیوتروریستی علیه زیرساخت های کشاورزی و 
غذایی آمریکا را درک می کنند. این نکته، 9 روز بعد از 
حمات 11 س��پتامبر در گزارش اداره کل ذی حس��ابی 
)GAO( در زمینه مبارزه با تروریسم منتشر شد. این 
گزارش تهدیدات علیه کش��اورزی آمریکا را بررس��ی و 
شناسایی نمی کند و هیچ مشارکتی نیز با وزارت کشاورزی 
آمریکا ندارد. این گزارش فقط روی تروریسمی متمرکز 

شده است که علیه اهداف غیرنظامی هدایت می شود.
اداره کل ذی حسابی توضیح می دهد که کشاورزی یک 
زیرس��اخت مهم و حیاتی برای آمریکاس��ت. کش��اورزی 
یک ششم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص 
می دهد که بیش از یک تریلیون دالر در سال است. بخش 
کشاورزی و غذا بزرگ ترین بخش نیروی کار ایاالت متحده 

محس��وب می ش��ود. از هر 8 نفر آمریکایی یک نفر 
به طور مستقیم در تولیدات غذایی فعالیت می کند. 

کشاورزی آمریکا در سال بیش از 50 میلیارد 
دالر ص��ادرات دارد ک��ه ای��ن بخش را 

به  بزرگ ترین مشارکت کننده در 
زمینه تعادل تجارت ملی تبدیل 
کرده است. نظام کشت و کار 
و  پرس��ودترین  آمری��کا  در 
کارآمدتری��ن نظ��ام اس��ت تا 
آنج��ا ک��ه آمریکایی ها را قادر 
می سازد کمتر از 11 درصد از 

درآمد ناخالص خود را، در مقایسه 
با میانگین 20 تا 30 درصدی در 

سطح جهان، صرف غذا کنند.

مقامات رسمی در حال رسیدن به این نکته هستند که 
شبکه عظیم و گسترده فراوری غذا و تولید مواد فیبری، 
توزیع و فروش کاالهای کشاورزی، هدفی بالقوه- و حتی 
قطعی- برای دشمن است که می خواهد عوامل زیستی را 
برای هدف های اقتصادی، سیاسی یا جنایتکارانه به کار 
گیرد. حتی تهدید به حمله می تواند اعتماد مصرف کننده را 
از بین برد؛ تجارت کاال را به مخاطره اندازد و موجب بروز 
تلفات اقتصادی شود. کشاورزی آمریکا اغلب به صورت 
متمرکز و یکپارچه و دارای قابلیت دسترسی باالست و 
تنوع ژنتیکی محدود دارد. به دلیل عدم وجود سابقه تاریخی 
شیوع بیماری های مهم در کشاورزی آمریکا، به طور معمول 
واکسیناسیون صورت نگرفته است. در نتیجه، بیماری ها 
در فراورده های چارپایان اهلی، جانوران آمریکا را در مقابل 
باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها آس��یب پذیر 
کرده است. پیشرفت در مهندسی ژنتیک جنبه هایی از 
عوامل بیماریزا و آفات تراریخته را به وجود آورده است 
که به روش های کنترلی مرسوم و متداول مقاومت نشان 
می دهند. عاوه بر آن، ممکن اس��ت تمیز دادن حمله 
بیولوژیکی از شیوع طبیعی یک بیماری کاری 
دشوار باشد. عائم آلودگی ممکن است 
به آرامی آش��کار ش��وند که مقابله 
با آن می تواند با تاخیر همراه 
باش��د. برای تروریس��ت ها، 
حمله علیه کش��اورزی در 
مقایس��ه ب��ا حمل��ه علیه 
انس��ان ها ممک��ن اس��ت 
خط��ر کمت��ری داش��ته 
باش��د؛ به این دلیل که کار 
کردن با بس��یاری از عوامل 
بیماری زا ضدکشاورزی بی خطر 
است. همچنین،  واکنش عمومی نیز 

ممکن است با حساسیت کمتری همراه باشد؛  به این دلیل 
که انس��ان ها به طور مس��تقیم هدف قرار نگرفته اند )مگر 
آنکه هدف، آلودگی غذایی باشد( و در عصر حاضر، هیچ 
سیاست ملی که توصیف کننده مجازات علیه خاطی به 
علت حمات زیستی علیه اهدافی غیر از انسان ها باشد، 
وجود ندارد. دولت مرکزی برای پاسخگویی به تهدیدات 
جنگ زیستی کشاورزی و بیوتروریسم نوظهور، در آغاز 
فعالیت هاست. سازمان های جاسوسی دولت مرکزی در 
مشارکت با وزارت کشاورزی ایاالت متحده، در حال تشریح 
دامنه تهدید و آگاه ساختن مقامات مهم دولتی هستند.

اداره ه��ای تحقیقات��ی دول��ت مرکزی که از طریق وزارت 
کشاورزی ایاالت متحده رهبری می شوند، در حال تجهیز 
منابع و توسعه طرح های تحقیقاتی برای کشف و شناسایی 
نقشه همه گیرشناختی و کنترل آگاهانه بیماری ها و آفات 
وارد شده به کشور هستند. ایمنی غذا و کشاورزی در حال 
حاضر برای آمادگی در برابر ساح های کشتار جمعی، در 
چارچوب برنامه های شورای امنیت ملی قرار گرفته اند. با این 
همه و علی رغم این ابتکارات، روند آماده سازی این کشور 
برای جلوگیری و پاسخ به حمات بر ضد زیرساخت های 
کشاورزی و غذا ُکند است. دولت مرکزی باید برای حمایت 
از سامانه های غذا و کشاورزی سریع تر و قاطعانه تر اقدام 
کند. اگر ما در این کار ناکام شویم، پیامدهای ناشی از آن 
می تواند بسیار مخرب تر و ماندگاری آن بیش از یک حمله 

مستقیم و آشکار تروریستی علیه مردم باشد.
برای مقابله با این تهدید، حیاتی است که دولت مرکزی، 
دولت ه��ای ایالت��ی، محل��ی و بخ��ش  تجارت محصوالت 
کشاورزی به صراحت نقش های دوجانبه و مسئولیت ها 
را شناسایی کنند و راهکاری هماهنگ برای شناسایی تهدید 
]در پیش گرفته و آن را[ توسعه دهند. وزارت کشاورزی 
ایاالت متحده آمریکا توسعه این راهکار را رهبری می کند.

برای اطمینان از آمادگی،  وزارت کشاورزی ایاالت متحده 

تهدیدات زیستی کشاورزی:

راهبرد آمریکا در رویارویی با تهدید

تالش مستمر و سازمان دهی 
شده برای مبارزه با بیوتروریسم 
کشاورزی، منافع جانبی قابل توجهی 
به همراه خواهد داشت. بسیاری از 
اقدامات ضدتروریستی می تواند 
همزمان به جلوگیری از عامل بیماری 
کمک کند و خود، عامل ]جلوگیری 
از[ بیماری گیاهان و چارپایان اهلی 
از جمله ]جلوگیری از[ افزایش 
بیماری های نوظهور نیز باشد
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یک رهبری مرکزی با راهبرد هماهنگ و مستقل ایجاد 
و برنامه ای برای شکس��ت تهدیدات زیس��تی کش��اورزی و 
بیوتروریسم تامین می کند. توجه ویژه و مستقل و رهبری 
وزارت کشاورزی ایاالت متحده مورد تایید و مطلوب است 
زیرا این وزارتخانه مسئولیت همه جانبه دولت مرکزی را 
برای امنیت غذایی و گستره وسیعی از برنامه ها و امکانات 
برای جلوگیری و پاس��خ به تهدیدات علیه کش��اورزی و 
غذا برعهده دارد. این وزارتخانه همچنین با خواسته های 
مردم و طیف ملی تجارت کشاورزی از طریق شبکه ای 
گسترده از ادارات اجرایی، متخصصان ترویج کشاورزی، 
امکانات تحقیقاتی، و دانشگاهی ارتباط دارد که از اعطای 
زمین در هر بخش و شهرستان آمریکا بهره مند شده اند. 
درواقع، این طور می توان گفت که وزرات کشاورزی ایاالت 
متحده در بین اداره های مرکزی، به لحاظ نزدیک بودن 
به ذی نفعان خود منحصر به فرد باشد. اگر این برنامه ها 
شامل برنامه های ائتافی گسترده تری شود، نگرانی های 
بخش کشاورزی می تواند تحت الشعاع موضوعات بخش 
امنیت ملی )که بس��یار پیچیده اس��ت( و دیوان س��االری 
ضدتروریسم قرار گیرد؛ که از میان آنها می توان به موضوع 
سامت بشری، تروریسم سایبری و تهدیدات مرسوم و 
متداول اشاره کرد.با این همه، توجه به مساله به شکلی 
مستقل نباید به عنوان عملی بی فایده تلقی شود. هر برنامه 
ملی برای حمایت از کش��اورزی و غذا باید به ش��دت با 
س��ایر برنامه های ضدتروریس��تی و امنیت ملی از طریق 
س��اختار ش��ورای امنیت ملی مرتبط باش��د و باید ش��امل 
مشارکت های راهبردی با دیگر تشکیات دولتی، ایالتی 
و محلی و سازمان های غیردولتی و تمامی آنهایی باشد که 
برنامه ها و امکاناتی دارند و می توانند در برنامه کشاورزی 

با بخش خصوصی مشارکت کنند.

اهداف کلیدی راهبرد ملی باید ش�امل موضوعات 
زیر باشد:

• ایجاد س��ازوکارهای بس��یار هماهنگ و ش��فاف مرکزی 
ب��رای جم��ع آوری، ارزیابی و پخش اطاعات جاسوس��ی 

حساس در مورد تهدیدات دشمن علیه غذا و کشاورزی 
ایاالت متحده.

• افزای��ش قابل توج��ه امکان��ات تحقیقاتی دولت مرکزی 
در مورد س��امت گیاهان و جانوران، ایمنی غذا، جنگ 

زیستی کشاورزی و بیوتروریسم.
• افزایش دادن کارکنان دولت مرکزی در مناطق کلیدی 

و مهم.
• ایجاد س��ازوکارهای هماهنگ بین وزارت کش��اورزی 
ای��االت متح��ده، اداره تحقیق��ات دول��ت مرکزی و وزارت 

دفاع برای تحقیقات دادگاهی به طور مشارکتی.
• شناسایی و مدنظر قرار دادن عناصر سایر راهبردهای 
بیوتروریسم و تروریسم دولت مرکزی که برای مقابله با 

بیوتروریسم کشاورزی قابل اجرا هستند.
• توس��عه و اس��تقرار راهبردی منابع ملی )واکس��ن های 
مه��م و داروه��ا( ب��رای حمای��ت در برابر تهدیدات و درمان 
بیماری های کشاورزی که محتمل است تروریست ها به 

کار گیرند. 
• ایجاد ارتباط الکترونکی و ش��بکه مدیریت داده ها در 
سراس��ر کش��ور که مراکز خصوصی تجارت کش��اورزی را 
با کارکنان مدیریت بحران، پاسخ دهندگان به بحران در 
مزرعه و اداره های مهم دولت های مرکزی، ایالتی و محلی 

به یکدیگر متصل می سازد.
• توسعه و به کارگیری طرح ملی پاسخ سریع و فوری 

به بیماری ها مرتبط با غذا و کشاورزی.
• ایجاد نقش، مسئولیت ، انتظارات، اقدامات روشن و نیز 
سازوکارهای مشارکتی در قبال منافع دولت مرکزی، دولت 

ایالتی و سازمان های دولتی و خصوصی بومی.
• شناس��ایی گزینه ه��ای عمل��ی برای تامین کمک های 
مالی به منظور جبران و تامین س��ود تجارت کش��اورزی 

که تحت تاثیر حمات بیولوژیکی قرار گرفته اند.
• توسعه و اجرای برنامه های آموزشی در سطوح حرفه ای 

و محلی.
• بهبود مشارکت های بین المللی برای از بین بردن جنگ 
زیس��تی کش��اورزی و بیوتروریس��م و نشان دادن واکنش 

در برابر آنها.
پیامده��ای حمل��ه بیوتروریس��تی علی��ه منابع غذایی و 
کش��اورزی ایاالت متحده می تواند ویرانگر باش��د؛ چه از 
جهت تاثیرهای اقتصادی و چه از لحاظ کاهش اعتماد 
عمومی نس��بت به منابع غذایی کش��ور وزارت کش��اورزی 
ایاالت متحده برای ایجاد هماهنگی در راهکارهای بین 
س��ازمانی و برنامه دولت مرکزی در مبارزه با س��اح های 
زیس��تی کش��اورزی یا بیوتروریس��م، باید مدیریتی قوی 
ب��ه وج��ود آورد. ای��ن برنام��ه و راه��کار باید به هماهنگی و 
مشارکت راهبردی تمام موسسات، سازمان ها و شرکت های 
خصوص��ی بپ��ردازد که نقش ها و مس��ئولیت های مهمی 
برعه��ده دارن��د ی��ا در نتایج حاصل موثر هس��تند. چنین 
برنامه ای کم هزینه نخواهد بود و نیازمند سرمایه گذاری 
صدها میلیون دالر است. با این همه، به فرض وجود این 
خطر بالقوه و با در نظر گرفتن اینکه ایاالت متحده برای 
مقابله و ایجاد واکنش در برابر حمله دچار ضعف است، 
می توان اقداماتی صورت داد. تاش مستمر و سازمان دهی 
شده برای مبارزه با بیوتروریسم کشاورزی، منافع جانبی 
قابل توجهی به همراه خواهد داشت. بسیاری از اقدامات 
ضدتروریس��تی می تواند همزمان به جلوگیری از عامل 
بیماری کمک کند و خود، عامل ]جلوگیری از[ بیماری 
گیاهان و چارپایان اهلی از جمله ]جلوگیری از[ افزایش 
بیماری های نوظهور نیز باشد. بیماری های طبیعی، ساالنه 
میلیاردها دالر هزینه برای آمریکا در بر دارند. عاوه بر آن، 
چنین اقدامی می تواند ایمنی غذای ایاالت متحده را که از 
قبل در اولویت برنامه های کشوری قرار گرفته است، بهبود 
بخشد. سرانجام، چنین اقدامی موجب تقویت مشارکت ها 
و بهبود هماهنگی بین موسسات و سازمان هایی می شود 
که مسئولیت ها، برنامه ها و قابلیت هایی برای شناسایی و 
اقدام علیه تهدیدهای مهم به منافع کشور را برعهده دارند. 
شاید به این دلیل که این تهدید در مقایسه با تهدیدهای 
بالقوه نسبت به زیرساخت های کشور، متمرکزتر و قابل 
کنترل تر است، برنامه ای موثر و هماهنگ ممکن است مدلی 

هماهنگ برای سایر اقدامات ضدتروریستی ارائه دهد.
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? منظور از عفونت های بیمارستانی چیست؟
عفونت های بیمارس��تانی به عفونت هایی گفته می ش��ود 
که بیمار طی بستری در بیمارستان دچار آنها می شود 
و به عبارت دیگر در بدو بستری شدن وجود نداشته اند. 

البته در سال های اخیر از عنوان عفونت های مرتبط با 
مراقبت های بهداش��تی  اس��تفاده می ش��ود زیرا برخی از 
ای��ن ن��وع عفونت ه��ا در بیماران��ی بروز می کند که لزوما 
بس��تری نمی ش��وند مانند بیماران دیالیزی یا بیمارانی 

که عمل جراحی سرپایی انجام می دهند.

? چرا عفونت های بیمارستانی مهم است؟
در تمام دنیا، امروزه عفونت های بیمارس��تانی یکی از 

  دکترفاطمه خالقی 

قدیمی تری�ن مش�کل بش�ر، رویاروی�ی ب�ا عفون�ت و کنت�رل آن اس�ت. ب�ا تولی�د آنتی بیوتیک ه�ا هم�ه گمان می کردند،  دوره بیم�اری عفونی و مرگ بر 
اثر عفونت به س�ر آمده اس�ت. کش�ف این داروها کمک زیادی کرد ولی خود عامل تغییر چهره بیماری در س�طح فرد و اجتماع و جهان ش�د. حاال 
مقاومت های میکروبی و عفونت های بیمارستانی یکی از مشکالت پیش روی نظام بهداشت و درمان است. تشخیص و تایپینگ و اپیدمیولوِژ بیماری های 
عفونی، واکسن ها، زئونوس ها و بیماری های مشترک، بیماری های نوظهور و نوپدید، بیماری خودایمن، نانوتکنولوژی، مایکروباکتریوم و بیماری سل و 
مقاومت های آنتی بیوتیکی و ارتباطش با HIV، میکروب شناسی دهان و دندان، بیماری های منتقله از راه جنسی، بی هوازی ها و عفونت های بی هوازی، 
سیاه زخم و مننژیت هم که گمان می رفت برای همیشه از بین خواهند رفت به طور اختصاصی و به صورت سالح بیوتروریستی بازگشته اند. از طرفی 
برخی متابولیت های میکروبی هم در امر درمان سرطان ها استفاده می شوند. از این رو، نیز باید نقش متابولیت های میکروبی در درمان در نظر گرفته 
ش�وند. به نظر می رس�د برای افزایش بنیه دفاعی در مقابل عوامل زیس�تی، همواره باید تحقیق و پژوهش بر روی آنتی بیوتیک های جدیدی که در 
رابطه با ابرمیکروب های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک های موجود می توانند مورد اس�تفاده قرار گیرند و جایگزین آنتی بیوتیک های قبلی ش�وند، با 
نگاهی فرابخش�ی مورد حمایت واقع ش�وند. ش�یوع عفونت  های بیمارس�تانی در شهرس�تان ها بیش�تر از تهران اس�ت. در تهران به دلیل امکانات بیش�تر 
و آزمایشگاه های مجهزتر، میزان عفونت های بیمارستانی کمتر مشاهده می شود. از آنجا که برخی بیمارستان های خصوصی به دلیل ترس از گرفتن 
نمره منفی از وزارت بهداش�ت از دادن آمارهای دقیق ش�انه خالی می کنند، به همین دلیل آمارهای دقیقی از عفونت های بیمارس�تانی وجود ندارند. 
عفونت های بیمارس�تانی همچنین باعث مرگ های خاموش می ش�وند که معموال با یک ش�وک همراه هس�تند. در این میان اگر یک سیس�تم کنترل 
کیفی در آزمایشگاه داشته باشیم، بهتر می توانیم این مساله را کنترل کنیم. امر تشخیص سریع به ویژه در عفونت های خونی اهمیت بیشتری دارد. 
برای بررسی ابعاد مختلف عفونت بیمارستانی و اهمیت آن برای کارشناسان مختلف مرتبط با پدافند زیستی با دکتر آرش سیفی، متخصص عفونی 

و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران به گفت وگو نشسته ایم.

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

مرگ های خاموش 
بر اثر عفونت های 

بیمارستانی

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

مرگ های خاموش 
بر اثر عفونت های 

بیمارستانی
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عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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گفت وگو با دکتر آرش سیفی، متخصص بیماری های عفونی 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرگ های خاموش 
بر اثر عفونت های 

بیمارستانی
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معضات عمده بیمارستان ها و به عبارت بهتر، کل جامعه 
محس��وب می ش��ود. بیماران بس��تری معموال بیماری ها 
و مش��کات زمین��ه ای دارن��د ک��ه آنه��ا را ضعیف کرده 
است. به عاوه، میکروب های بیمارستانی اغلب مقاوم 
و پایدار هستند، بنابراین عفونت های بیمارستانی نسبت 
ب��ه عفونت ه��ای کسب ش��ده از جامع��ه  موجب بیماری 
ش��دیدتر با عوارض باالتر، بس��تری طوالنی تر، هزینه 

بیشتر و متاسفانه مرگ و میر می شوند.

? لطفا در مورد آمارهای جهانی و ایران در مورد 
عفونت های بیمارستانی بگویید.

آمارها با توجه به نوع بیمارستان، نوع بخش و حتی نوع 
جمعیت بیماران، متفاوت است. آمارهای سازمان بهداشت 
جهانی بیانگر میزان این عفونت ها در حد 8-4 درصد در 
کشورهای توسعه یافته و 20-6 درصد در کشورهای در 
حال توس��عه اس��ت. مرگ منتس��ب به این عفونت ها بین 
10 درصد تا 80 درصد برآورد شده که رقم قابل توجهی 
است. این عفونت ها موجب طوالنی تر شدن زمان بستری 
به مدت 30-5 روز نس��بت به س��ایر بیماران می ش��ود و 
گاهی بیماران حتی بستری های خیلی طوالنی مدت را 
تجربه می کنند. برخی مطالعات در اروپا در مورد هزینه 
عفونت های بیمارستانی، برای هر بیمار 40-5 هزار یورو 
اضافه هزینه را گزارش کرده اند. آمارهای موجود در مورد 
عفونت های بیمارستانی در ایران چندان دقیق نیست که 
در ادامه علت آن را توضیح خواهم داد. به هر حال طبق 
آنچه اداره عفونت های بیمارستانی وزارت بهداشت گزارش 
کرده،  میانگین آمار عفونت های بیمارس��تانی براس��اس 
گزارش های بیمارستان های کشور، مجموعا در حد 1-2 
درصد است. البته در تحقیقاتی که برای شناسایی بهتر 
عفونت های بیمارس��تانی در برخی مراکز انجام ش��ده و 
در نشریات علمی به چاپ رسیده، آمارها در حد 4-35 

درصد بوده که به واقعیت نزدیک تر هستند.

? برنامه بیمارستان ها برای مقابله با عفونت های 
بیمارستانی چیست؟

طب��ق راهنم��ای کش��وری مراقب��ت از عفونت ه��ای 
بیمارس��تانی، ه��ر بیمارس��تان دارای ی��ک تیم کنترل 
عفونت است که در اغلب بیمارستان ها متشکل از یک 
پرس��تار )یا س��وپروایزر( کنترل عفونت و یک پزش��ک 
کنترل عفونت اس��ت. ش��رح وظایف این تیم، مش��خص 
و در عین حال مفصل اس��ت و همکاران واقعا زحمت 
زیادی برای اجرای اصول کنترل عفونت در بیمارستان ها 
می کشند. همچنین هر بیمارستان دارای کمیته کنترل 
عفونت نیز است که از کمیته های بسیار مهم بیمارستان 
محسوب می شود و شرکت کنندگان در آن عاوه بر تیم 
کنترل عفونت ش��امل مس��ووالن رده باالی بیمارس��تان 
از جمل��ه رئی��س ی��ا مدی��ر بیمارس��تان، معاون درمان، 
معاون آموزش��ی، مترون یا نماینده دفتر پرس��تاری، 
مس��وول بهداش��ت محیط، مس��وول بهداشت حرفه ای، 
رئیس یا نماینده آزمایشگاه میکروب شناسی، متخصص 

عفونی یا داخلی، متخصص کودکان، در صورت امکان 
اپیدمیولوژیست، نماینده بخش های مراقبت های ویژه، 
نماینده بخش های جراحی و در صورت لزوم مسووالن 
واحدهاي دیگر شامل مسوول خدمات، کارشناس امور 
دارویي و سایر قسمت ها برحسب نیاز است. البته تمام 
این افراد از اعضای دائمی کمیته نیستند ولی با توجه 
به اهمیت موضوع در صورت لزوم حضور می یابند. این 
کمیته معموال به شکل ماهیانه جلسه تشکیل می دهد 
و متعاقب گزارش تیم کنترل عفونت مشکات مربوطه 
را بررسی و مصوبات الزم را برای بهبود کنترل عفونت 

در بیمارستان صادر می کند.
در سطوح باالتر از بیمارستان یعنی در سطح شهرستان، 
اس��تان، دانش��گاه های علوم پزش��کی و وزارتخانه نیز 
کارشناسان کنترل عفونت و کمیته های کنترل عفونت 
وجود دارند که تصمیم گیری های کان، صدور و اباغ 
دس��تورالعمل ها، بازرس��ی و نظارت بر کنترل عفونت 

بیمارستان ها را برعهده دارند.

? در م�ورد اقدام های�ی ک�ه در بیمارس�تان برای 
کنترل عفونت های بیمارس�تانی انجام می ش�وند، 

توضیح دهید.
به نظرمن صحبت در مورد جزییات فعالیت تیم کنترل 
عفونت خارج از حوصله خوانندگان است، با این حال طبق 
آنچه سازمان بهداشت جهانی در مورد اجزای پیشگیری 
و کنترل عفونت )IPC( در بیمارستان ها توصیه کرده، 
8 محور اصلی وجود دارد؛ 1( سازماندهی برنامه کنترل 
عفونت، 2( تهیه دستورالعمل ها، 3( تامین منابع انسانی 
و آموزش، 4( پایش عفونت های مرتبط با مراقبت های 
بهداش��تی، 5( حمایت آزمایش��گاه میکروب شناسی، 6( 
بهداش��ت محی��ط، 7( پای��ش و ارزیاب��ی، 8( ارتب��اط با 
س��رویس های س��امت عمومی و س��ایر مراکز مرتبط. 
در توس��عه کارب��ردی ای��ن 8 مح��ور، 144 زیرعن��وان و 
جزء وجود دارد که اجرا و پیاده سازی آنها ضامن یک 
نظام مراقبت از عفونت های بیمارس��تانی موثر اس��ت. 
در صورت��ی ک��ه خوانن��دگان عاقه مند باش��ند می توان 

در ش��ماره های بعدی به تفصیل در مورد اجزای یک 
نظام مراقبت موثر بحث کرد.

? صحب�ت پایان�ی را در م�ورد کنت�رل عفون�ت، 
مشکالت آن و پیشنهادهای خود بفرمایید.

بای��د ب��ه ای��ن نکت��ه ظریف توجه داش��ت که عفونت در 
بیمارستان ریشه کن نمی شود بلکه کنترل می شود. در 
تایید این حرف همین بس که تاکنون هیچ کش��ور یا 
بیمارستانی ادعا نکرده که مشکل عفونت بیمارستانی 
را حل کرده است. به نظر من ایجاد یک نظام کنترل 
عفونت موفق مانند ایجاد یک تمدن است؛ یعنی به جز 
ملزومات فیزیکی به فرهنگ سازی، ایجاد نگرش و شعور 
نیاز اس��ت. به عنوان مثال در بحث بهداش��ت دس��ت که 
مهم ترین جزء کنترل عفونت اس��ت، ماحظه کرده اید 
که در بخش های بیمارستان ملزومات بهداشت دست 
)مانند ماده ضدعفونی کننده دس��ت یا روش��ویی با آب 
و صابون( موجود اس��ت ولی بعضا مش��اهده می ش��ود 
که همراهان بیمار یا گاهی کارکنان، بهداش��ت دس��ت 
مناسبی ندارند. در این مورد هیچ کس نمی تواند دست 
فرد دیگر را بشوید و راه حل قاعدتا ایجاد نگرش درست 
و فرهنگ سازی است. موضوع دیگری که به نظرم خوب 
است مورد توجه قرار گیرد، تامین نیروی انسانی کافی 
اس��ت. اس��تانداردی که سازمان بهداشت جهانی مطرح 
می کند یک کارشناس کنترل عفونت به ازای هر 250 
تخت بیمارستانی است و البته برخی بیمارستان ها در 
کش��ورهای توس��عه یافته به ازای هر 70-60 تخت یک 
کارمند کنترل عفونت دارند. در برخی بیمارستان های 
بزرگ کش��ور با در نظر گرفتن اینکه فقط یک پرس��تار 
کنترل عفونت برای کل بیمارستان وجود دارد و با توجه 
به اینکه این فرد نهایت تاش خود را می کند ولی شاید 
نتواند توقعی که هس��ت را به طور کامل برآورده کند. 
بعضی روسای بیمارستان ها از اختیارات خود استفاده 
کرده و تعداد نیروی کنترل عفونت بیمارستان را افزایش 

داده اند که این نگرش علمی جای تشکر دارد.
در نظر گرفتن بودجه مشخص برای کنترل عفونت هم 
از اقداماتی است که می تواند تحول جدی و پیشرفت 
قابل توجه در حیطه کنترل عفونت ایجاد کند. البته به 
وجود چنین بودجه ای در راهنماها و دستورالعمل های 
جهانی کنترل عفونت اش��اره ش��ده اما متاس��فانه برخی 
افراد این نگرش نادرس��ت را دارند که کنترل عفونت 
فقط هزینه است، در حالی که هزینه پیشگیری و کنترل 
عفونت قطعا بس��یار کمتر از هزینه درمان عفونت ها و 
عوارض آنها و بهایی است که به جامعه تحمیل می شود.

در انتها با تاکید بر اینکه فرآیندهای کنترل عفونت با 
جدی��ت زی��اد و هم��ت واالی همکاران تیم های کنترل 
عفونت در بیمارستان ها در حال اجراست و این موضوع 
قطعا موجب اطمینان خاطر بیماران است، امیدوارم با 
عنایت الهی، کشور در حوزه کنترل عفونت به مرتبه ای 
برس��د که ایمن ترین محیط ممکن بیمارس��تانی، برای 

مردم فراهم شود.

8 محور اصلی
1( سازماندهی برنامه کنترل عفونت 

2( تهیه دستورالعمل ها

 3( تامین منابع انسانی و آموزش 

4( پایش عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی

5( حمایت آزمایشگاه میکروب شناسی

6( بهداشت محیط

 7( پایش و ارزیابی

 8( ارتباط با سرویس های سالمت عمومی و سایر مراکز 
مرتبط
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پزش��کان ناراض��ی ادامه داده ان��د: »هدف گذاری 3 فرزند 
)یعنی بهترین وضعیتی که بناست به آن برسیم( و تداوم 
توزیع رایگان اقام پیشگیری از بارداری در شرایط فعلی 
که با افت شدید نرخ باروری و همچنین با در نظر گرفتن 
افزایش سن ازدواج جوانان، آمار باالی افراد مجرد، موارد 
زیاد تک فرزندی، موارد ناباروری، مرگ ومیر کودکان و... چه 
توجیه شرعی، علمی، عقلی و منطقی می تواند داشته باشد؟ 
ضمنا چرا در سال های گذشته، که هدف گذاری کاهش 
جمعیت بود مکررا برای پزشکان، ماماها و بهورزهای شاغل 
در خانه ها و مراکز بهداشتی تا عمق روستاها، کاس های 
آموزشی با رویکردهای کاهش جمعیت و عقیم سازی یا 
تش��ویق های مالی و... در نظر گرفته می ش��د.  اما اکنون 
ب��ه هیچ وج��ه عما ب��رای رویکردهای ترویج فرزندآوری 
برنامه های مدون و آموزشی جایگزین یا تشویق های متناظر 

برای پرسنل بهداشتی برگزار نمی شود؟«
توجه زیاد رسانه های مخالف با دولت به این نامه و انتشار 
چندباره آن، در نهایت واکنش وزارت بهداشت را در پی 
داشت. مدیرکل دفتر سامت جمعیت، خانواده و مدارس 

وزارت بهداشت به عنوان کسی که اولین مسئولیت را در 
این مورد دارد درباره اتهام بی توجهی به حرف های رهبری 
نظام می گوید: »سیاست های جمعیتی وزارت بهداشت 
کاما براساس سیاست های کلی جمعیت، اباغی از سوی 

مقام معظم رهبری است.«
محمداس��ماعیل مطل��ق ادام��ه می ده��د: »بع��د از 
سیاس��ت های اباغی توس��ط مقام معظم رهبری و بعد 

از اجرایی کردن برنامه های مان و برگزاری جلس��ات 
متعدد و مش��خص کردن گروه های هدف و اباغ 
دس��تورالعمل ها به دانش��گاه ها، هیچ کس با هدف 

کنترل جمعیت در وزارت بهداشت برنامه ریزی 
نمی کند و اگر موردی مطرح می شود مربوط 
به قبل از اباغ سیاست های کلی جمعیت بوده 
است. کسانی که در مراکز بهداشتی-درمانی 
مشغول فعالیت هستند، موظفند بخشنامه های 

ارس��الی را ب��ه دق��ت مطالع��ه و اجرا کنند و 
اگر احیانا فردی در آنجا تخلف  کند با وی 

برخورد می شود.«

او اتهام پزشکان را به خودشان برمی گرداند و می گوید: 
»اگر افرادی که این گونه مطالب را مطرح کردند در مراکز 
بهداشتی کار می کنند چرا از دستورالعمل های وزارت 
بهداش��ت اطاعی ندارند و چرا موضوع را به معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه اعام نکردند 

تا پیگیری های الزم صورت گیرد؟«

 آیا کاهش نرخ رشد جمعیت 
یک تهدید زیستی است؟

 حکیمه گنجی زهرایی/ کارشناس جمعیت  

2۳ تیر ماه، نامه پر س�ر و صدای تعدادی از پزش�کان به وزارت بهداش�ت نوش�ته ش�د. نامه ای که در آن به ادامه اجرای سیاس�ت های کنترل جمعیت از 
سوی وزارت بهداشت اعتراض شده بود و برخی رسانه ها هم از آن استقبال خوبی کردند. این اتفاق همزمان با روز جهانی جمعیت افتاد روزی که برای 
کشورهای مختلف معانی متفاوتی دارد. مثال هنوز هم در بسیاری از نقاط چین و هند یا کشورهای آمریکای جنوبی روز جهانی جمعیت، فرصتی است 
برای تاکید بر اهمیت قناعت به داش�تن فرزندان کمتر، اما در ایران و بس�یاری از کش�ورهای دیگر، چند س�الی اس�ت که مفهوم این روز کامال برعکس 
شده و نهادهای مختلف از این مناسبت برای یادآوری اهمیت فرزندآوری و توسعه نیروی انسانی ایران، استفاده می کنند. در نامه پزشکان معترض که 
خبرگزاری فارس به تعداد آنها اشاره نمی کند اما خودشان در نامه گفته اند که 8۵ نفرند، آمده بود: »آیا در شرایطی که با کاهش شدید نرخ باروری 
روبرو هس�تیم و با وجود اینکه همه مراجع و مقام معظم رهبری، فتوا به عدم جواز توزیع رایگان اقالم کنترل جمعیت داده اند، بهتر نیس�ت تنها در 

مواردی که از نظر پزشکی خطر جانی برای مادر یا کودک وجود دارد، این اقالم به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار بگیرند؟«

 مترجم: زهرا صادقی  

این تاریخ یادآور یازدهم ژوئیه ۱۹87 است که در 
آن جمعیت جهان از مرز ۵ میلیارد گذش�ت. 20 
تیر ماه مصادف با روز جهانی جمعیت است. این 
روز با هدف آگاهی از مس�ائل مرتبط با جمعیت 

نام گذاری شده است.

تاریخچه روز جهانی جمعیت
جمعیت جهان از 2 میلیارد و 500 میلیون نفر در سال 
1950 میادی به 7 میلیارد نفر در سال 2011 میادی 
افزایش یافت که این مساله نیاز جدی به توسعه پایدار، 
توسعه شهری،  دسترسی به خدمات بهداشتی و قدرت 
بخش��یدن به جوانان را بیش از پیش ضرورت بخش��ید. 
در س��ال 1989 میادی،  س��ازمان ملل متحد پیش��نهاد 

داد تا با تمرکز و توجه جدی بر مسائل جمعیتی حول 
محور برنامه ها و سیاست های کلی توسعه ای و نیاز جدی 
ب��ه یافت��ن راه ح��ل ب��رای این معضل 11 ژوئیه به عنوان 
»روز جهانی جمعیت« از سوی تمام کشورهای جهان 

در نظر گرفته شود.

11 ژوئیه، روز جهانی جمعیت 
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او به بخش��ی از نامه که مربوط به جلوگیری از بارداری 
مادران دارای 3 فرزند است به بخشنامه هایی که در تاریخ 
9 و 25 شهریورماه 94 به معاونت بهداشتی دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور درباره موارد مربوط به پیشگیری از 
بارداری در افراد در معرض خطر اباغ شده، اشاره می کند 
و می گوید: »وزارت بهداشت براساس منابع معتبر علمی  
بر تعویق بارداری برای برخی از افراد تاکید دارد و البته 
در این موارد نگفته اس��ت که نباید بارداری انجام ش��ود. 
براساس این بخشنامه، به خانم های باالی 35 سال که 
خودشان تقاضا دارند که به علت داشتن 3 فرزند، حدود 
یک سال آمادگی فرزند دیگری را ندارند؛ مشاوره هایی 
داده می شود که این موضوع موقتی است و به هیچ عنوان 

برایشان بستن لوله زنان را انجام نمی دهیم.«
ای��ن اولی��ن  بار نیس��ت ک��ه چنین هجمه ای علیه وزارت 
بهداش��ت ش��کل می گیرد آن هم در مورد نحوه اجرای 
سیاست های رهبری در زمینه جمعیت. چند وقت پیش 
هم غائله ای مشابه در مورد سقط  جنین به 
راه افتاد و وزارت بهداش��ت متهم 
به عدم برخورد با پزشکانی 
شد که اقدام به سقط 
 جنین غیردرمانی 
می کنن��د. این 

موضوع چند بار دیگر هم تکرار شده است. در حالی 
که عبدالرحمان رستمیان عضو سابق کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس که یکی از طایه داران 
همکاری با وزارت بهداشت برای تغییر برنامه های 
وزارت بهداشت بوده است به سپید می گوید: 
»نمی توانیم بگوییم وزارت بهداشت نسبت 
ب��ه برنامه ه��ای افزایش جمعیت و اهمیت 
آن بی توجه بوده اس��ت. چراکه از س��ال 
93 شاهد لغو بخشنامه های مربوط به 
کاهش جمعیت از سوی این وزارتخانه 

بوده ایم.«
او ادامه می دهد: »به هر حال سالیان 
س��ال ش��عار کل کش��ور کاهش 
جمعی��ت ب��وده اس��ت و وزارت 
بهداشت با توانایی هایی که در 
اختیار داشته است پرچم دار 
اج��رای ای��ن ش��عار بوده و 
حاال ظرف چند سال این 
شعار کاما برعکس شده 
از طرفی وزارت بهداشت 
با جان مادران و سامت 

و کیفیت زندگی آنها سر و کار 
دارد بنابراین طبیعی س��ت که با احتیاط و 

کندی در مسیر تغییر قدم بردارد.«
ماماه��ا و متخصص��ان زن��ان و زایم��ان خط اول برخورد با 
مردمی هس��تند که حاال وزارت بهداش��ت بعد از آن همه 
منع کردن آنها از داشتن بیشتر از 2 بچه باید در مسیر 
فرزندآوری بیش��تر یاری ش��ان کند. زهرا طباطبایی که 
از متخصصان معروف زنان محس��وب می ش��ود در این 
مورد می گوید: »یک وقتی ما باید 
زنان را قانع می کردیم که نباید 
بیشتر از 3 فرزند داشته باشند 

حاال برنامه عوض ش��ده و 
م��ا بای��د در مس��یر عکس 
حرک��ت کنی��م این کار قطعا 
زم��ان زی��ادی می برد. از طرفی 
شرایط فرهنگی و اقتصادی جامعه، میل به اشتغال زنان 
و... همه در نقطه مقابل ما هستند در حالی که در شرایط 

قبلی همه این عوامل در کنار ما قرار داشتند.«
او ادام��ه می ده��د: »م��ن به عنوان یک پزش��ک در مقابل 
زنی که با گریه از من می خواهد با داشتن 3 یا 4 فرزند 
جلوی بچه دار ش��دنش را بگیرم چه کار باید بکنم؟ من 
پزش��ک او هس��تم و او با تمام وجود، نمی خواهد بچه دار 
شود. مساله این است که ما نمی توانیم در برابر خواسته 
مردم ایستادگی کنیم. اول باید این خواسته اصاح شود 
و قبل از آن باید زمینه های اقتصادی و اجتماعی مساله 
وجود داشته باشد و بعد از ما بخواهند که در مقابل چنین 

خواسته ای مقاومت کنیم.« 

حقایقی درباره جمعیت جهان
ت��ا روز نخس��ت ژانوی��ه 2014 می��ادی جمعیت جهان 
ب��ه ح��دود 7 میلی��ارد و 137 میلی��ون و 661 ه��زار و 
30 نف��ر رس��ید ضم��ن اینک��ه در ه��ر ثانی��ه 2/3 نفر به 
این جمعیت افزوده می ش��ود. اداره جمعیت س��ازمان 
مل��ل متح��د، جمعی��ت کل انس��ان هایی که تاکنون در 
تاریخ بش��ریت متولد ش��ده اند را حدود 108 میلیارد 

نفر برآورد می کند.
جمعی��ت جه��ان در س��ال 1804 می��ادی از م��رز یک 
میلیارد نفر گذش��ت. ضمن اینکه در س��ال های 1927، 
1960 و 1974 می��ادی جمعی��ت جه��ان به ترتیب به 
2، 3 و 4 میلی��ارد نف��ر افزای��ش یاف��ت. ای��ن آمار نش��ان 
می دهد که یک پانزدهم از کل جمعیت تاریخ بشر در 

حال حاضر زنده هستند.

ش��هر »واتیکان« که یک دولت ش��هر مس��تقل در دل 
شهر »رم« ایتالیاست با 800 نفر و جمهوری »نائورو« 
ب��ا 9378 نف��ر کم جمعیت تری��ن حکومت های جهان به 
حس��اب می آیند. از س��وی دیگر چین، هند، آمریکا، 
اندونزی، پاکستان و برزیل نیمی از جمعیت جهان را 
در خود جای داده اند ضمن اینکه از هر 3 نفر بیش از 

یک نفر چینی یا هندی هستند.

نامه جمعی از پزشکان به وزیر بهداشت

با  مغایر  بهداشت  وزارت  جمعیتی  سیاست های 

تاکیدات رهبری است/ برای افزایش جمعیت و 

مقابله با سقط های غیرقانونی چه کردید؟

در نامه ای به وزیر بهداشت 
گروهی از پزشکان 

ستار تغییر سیاست های جمعتی وزارت بهداشت 
خوا

ت مقام معظم رهبری و همچنین 
در راستای دستورا

خانه در برخورد با 
ت در عملکرد آن وزارت 

شفافی

ن نامه آمده 
متخلفان این حوزه شدند. در قسمتی از ای

ت: »با توجه به مصاحبه آقای سید محمد حسین 
اس

اعتباربخشی  و 
نظارت  دفتر  مدیرکل  دهقان  میر 

امور درمان وزارت بهداشت مبنی بر اینکه طبق 

مواد 222 ،223 و 224 مجازات اسالمی برای هر 

سقط  شرایط  که  داروساز  یا  ،ماما،جراح  ک 
پزش

فراهم کند، مجازات شامل دیه قصاص  جنین را 

س در نظر گرفته شده است، وزارتخانه چه 
یا حب

اقدامی برای پی گیری و گزارش سقط  های غیرقانونی 

ت، در حالی که بازرسی 
برای اعمال قانون نموده اس

ده آنها است.«
ت به عه

و نظار
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ابتدا ارائه تصویری از وضعیت کلی آب در ایران برای شروع 
بحث ضروری به نظر می رسد. منابع آب تجدیدشونده 
ما، در 40 سال پیش بین 130-135 میلیارد مترمکعب 
تخمین زده می شد. این منابع در سال های اخیر به کمتر 
از 120 میلیارد مترمکعب رسیده، در کنار آن جمعیت 
کشور از کمتر از 35 میلیون نفر به بیش از 78 میلیون 
نفر افزایش یافته است. عاوه بر این، در این 40 سال 
میزان برخورداری مردم از رفاه و مواهب حیات بیشتر 
ش��ده  و اس��تانداردهای زندگی مردم در گوش��ه و کنار 
این سرزمین بهبود یافته است. دسترسی مردم به آب 
لوله کشی یعنی مصرف آب بیشتر، بهبود الگوی تغذیه 
مردم یعنی مصرف آب بیشتر، بهبود شرایط بهداشتی 
یعنی مصرف آب بیشتر و این جمات را می توان باز هم 
ادامه داد. اگر امید به زندگی و متوسط سن مردم در 
ایران با توس��عه یافته  ترین کش��ورهای دنیا فقط 2 س��ال 
فاصل��ه دارد، یک��ی از مهم تری��ن عوامل تحقق این مهم 
همانا دسترسی قریب به اتفاق مردم به آب آشامیدنی 
سالم و امنیت غذایی و بهداشت است، اما باید از خود 
بپرسیم که هزینه این موفقیت بزرگ از کجا پرداخت 

شده است و چگونه می توان آن را تداوم داد؟
  اکث��ر قری��ب ب��ه اتف��اق مابق��ی دش��ت  ها نیز 
در صورت عدم مراقبت و برنامه ریزی صحیح 

زمینه آن را دارند که به دش��ت های 
در آستانه ویرانی بپیوندند.

اگر در نظر بگیریم که نابودی 
هر دش��ت عاوه بر نابودی 
تولی��دات کش��اورزی و به 
 تب��ع آن در خط��ر افتادن 
امنی��ت غذای��ی، تبع��ات 
زیس��ت محیطی هولناکی 

را ب��ه ب��ار خواه��د آورد که 
بخش��ی از آن افزایش س��طح 

بیابان ها در کش��ور خواهد بود و 

نیز مشکات اجتماعی نظیر جابجایی مردم مقیم آن 
دشت را نیز به دنبال خواهد داشت که خود می تواند 
به افزایش حاشیه نش��ینی در ش��هرهای بزرگ و بروز 
مش��کات اجتماع��ی عدی��ده بینجام��د، آنگاه می توان 
بخشی از فاجعه هولناکی را که در پی نابودی هر یک 

از دشت ها درانتظار ماست به تصویر کشید.
به همراه آنچه در باال گفتیم، خش��ک ش��دن دریاچه ها 
و تاالب های س��رزمین ما مش��کات زیس��ت محیطی و 
اجتماعی متعددی را به کشور تحمیل خواهد کرد. بحران 
آب در ایران ابعاد مختلفی دارد و داستان »هرکسی از 
ظن خود شد یار من« موالنا را به یاد می آورد. گروهی 
فقط نگران آب شرب در کان شهرها هستند و براین باور 
که به هر طریق ممکن و در هر حجمی که شهروندان 
آب مص��رف می کنن��د بای��د ای��ن آب را تامی��ن ک��رد و 
دراختیار آنها قرار داد و در این راستا طرح های عظیم 
را اجرا کرد و از هزینه های سرسام آور هم ابایی نداشت.  
گروهی دیگر نگاه به امنیت غذایی کشاورزی دارند و 
س��خت معتقد به اینکه باید آب مورد نیاز کش��اورزان 
را تامی��ن کنی��م، ب��از ه��م به هر طریق ممکن از احداث 
س��دها و ش��بکه های آبیاری و زهکش��ی با هزینه های 
س��نگین گرفته تا انتقال آب بین حوزه های مختلف با 
احداث تونل ها و خطوط انتقال و کانال های عظیم.

گروهی دیگر نگران برداش��ت بی رویه آب 
از منابع زیرزمینی هستند و چاه های 
غیرمجاز و افت آب در سفره های آب 
زیرزمینی و فرونشس��ت دشت  ها 
و... دسته ای دیگر نیز که دغدغه 
محیط زیس��ت را دارند، صرفا از 
این منظر به مساله می نگرند و 
دلیل بحران را در توسعه سریع 

کشور جستجو می کنند.
هیچ کدام از گزاره های فوق هرچند 
تمامی بحران را ریشه یابی و چاره جویی 

نمی کنند، اما خالی از حقیقت هم نیستند ولی به باور 
نگارنده اولین قدم در مس��یر حل بحران آب در کش��ور 

پذیرش وجود بحران است.
این امر باید در همه ارکان کشور محقق شود، از مسئوالن 
دولتی و تمام ذینفعان در مقوله آب به این باور برسند 
که این بحران واقعی است و وجود دارد و تک تک ما در 
ایجاد آن نقش داشته ایم و برای حل آن مسئولیت داریم.

این باور باید نه تنها در تمامی مسئوالن کشوری که در 
کشاورزان و مردم شهرنشین و بهره برداران از مراتع و 
غیره و غیره ایجاد شود و پس از این می توان امیدوار 
بود قدم های بعدی برای غلبه بر این بحران برداش��ته 
ش��ود. بدون یک وفاق ملی در س��طح کان و محلی، 
در سطح هر شهر و هر دشت و هر روستا با مردم که 
درعمل بهره برداران، مصرف کنندگان و حافظان اصلی 
منابع آب هستند، هر طرح دولتی از سطح بخشنامه ای 

بر روی کاغذ فراتر نخواهد رفت.
تجربه نش��ان داده اس��ت دولت بدون کمک مردم توان 
غلب��ه ب��ر ای��ن مش��کل و مدیریت مص��رف و حفاظت و 
بهره برداری از منابع آب را نداش��ته و نخواهد داش��ت. 
گواه این امر تاریخ چندهزار س��اله مدیریت منابع آب 
ایران است که مردم محلی، در قالب نهادهای مردمی 
ای��ن ام��ر را برعه��ده داش��ته اند و در ی��ک قرن اخیر این 
واقعیت مغفول مانده و تبعاتی چنین عظیم را به این 

زیست بوم تحمیل کرده است.
قدم دوم قانونگذاری دقیق و روشن در زمینه حاکمیت 
آب است. تصویب »قانون جامع آب« که توضیح آن در 
پانوشت آمده است و مشخص کردن حقوق مردم، دولت، 
محیط زیس��ت، حتی نس��ل های آینده و کلیه ذینفعان، 
وظایف سازمان های نظارتی و حاکمیتی پس از ایجاد 
عزم ملی پیش گفته اهمیتی بسیاری دارد. این قدم سبب 
خواهد شد از نزاع و درگیری بین ذینفعان مختلف این 
عرصه اجتناب شود، نزاعی که به دلیل تشدید تنش آبی 
بین بخش  های مختلف مصرف کننده کم وبیش آغاز شده 

 شناسایی بحرانی به نام آب

  محمدرضا قائدی/ کارشناس آب 

نسبت برداشت آب به منابع آب تجدیدشونده یکی از شاخص های وضعیت بحران آب در هر کشوری است. این شاخص در کشور ما 80-7۵ درصد 
اس�ت. براس�اس ش�اخص های بین المللی موس�وم به نس�بت بحران آب، هر کش�وری که برداش�ت آب آن نس�بت به منابع آب تجدیدش�ونده بیش از 40 

درصد باشد وارد مرحله بحرانی شده است. نتیجه این برداشت بی رویه این که از 60۹ دشت ایران 2۹0 دشت در شرایط بحرانی قرار دارند.

خشک شدن دریاچه ها 
و تاالب های  مشکالت 
زیست محیطی و 
اجتماعی متعددی را به 
کشور تحمیل خواهد کرد
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است و در صورت عدم پیشگیری در آینده ای نه چندان 
دور شدت خواهد یافت.

یک��ی از ن��کات اصل��ی در قان��ون فوق باید واقعی ش��دن 
قیمت آب باشد. این نکته به دلیل اهمیتی که در بخش 
کنت��رل تقاض��ای آب دارد از اهمی��ت باالی��ی برخوردار 
اس��ت. قیمت پایین آب در کش��ور س��ب ش��ده است که 
این کاالی حیاتی به  صورتی بسیار بی رویه مصرف شود 
و یکی از دالیل ورود کش��ور به بحران آبی کم توجهی 

به این نکته بسیار مهم است.
و اما قدم س��وم توس��عه ش��رکت های دانش بنیان در 
زمینه صنعت آب اس��ت، امری که باوجود تاکید مکرر 
ارشدترین مقامات کشور عنایت کافی بر آن مبذول نشده 
است. توسعه شرکت های دانش بنیان در زمینه صنعت 
آب موجب ارتقای فناوری در این عرصه خواهد ش��د. 
باید بدانیم توس��عه فناوری در دهه های گذش��ته س��بب 

پیش��رفت های باورنکردنی در زمینه مصرف بهینه آب 
و حفاظت از منابع آب در سطح جهان شده است، اما 
ما در این عرصه با فناوری های روز دنیا فاصله داریم. 
الزم است با بومی سازی این صنایع و با تکیه بر دانش 
متخصصان کشورمان نسبت به بهره برداری از این امکان 

اقدام کنیم. 
پیش نوی��س الیح��ه قان��ون جام��ع آب ایران که هنوز به 
تصویب مجلس شورای اسامی نرسیده است، در مقدمه 

شامل این موارد است:
پیش نویس قانون جامع آب ایران با هدف تهیه بس��تر 
حقوقي مناسب تحوالت آتي مدیریت آب کشور، حل 
معض��ات و چالش ه��اي حقوق��ي آن؛ و رفع پراکندگي 
و تع��ارض قوانی��ن موج��ود آب در چارچ��وب یک قانون 
مادر تنظیم شده است. این پیش نویس براساس مطالعه 
قوانین مرتبط فعلي، قوانین آب تعدادي از کشورهاي 

منتخب جهان و ماحظات اقتصادي، اجتماعي، امنیتي 
و زیس��ت محیطي کش��ور و منطبق با قانون اساس��ي و 
سیاس��ت هاي کلي و بلندمدت و چش��م انداز 20 س��اله 
مورد تایید مقام معظم رهبري در خصوص آب بر اصول 

زیر تنظیم و استوار است:
1. آب ی��ک منب��ع طبیع��ي، مح��دود، نی��از پایه، ثروت 

مشترک ملي و داراي ارزش اقتصادي
2. مدیریت کان آب ش��امل سیاس��ت ها، برنامه ها و 
کنترل منابع آب، به صورت ملي و یکپارچه در چرخه 
)سیس��تم اکولوژیک( آب و اداره امور آب با مش��ارکت 
بخ��ش عموم��ي، تعاون��ي، خصوص��ي، نهادهاي مدني و 

سایر اقشار مختلف ذینفع 
3. الزام مدیریت آب به برنامه ریزي ومدیریت ریسک با 
تاکید توامان بر زمینه هاي سازه اي و غیرسازه اي؛ حفاظت 
توامان کمي و کیفي؛ توس��عه پایدار زیس��ت محیطي، 
اجتماع��ي و اقتص��ادي؛ افزای��ش ارزش آب؛ تامی��ن نیاز 
پایه آب کلیه آحاد جامعه؛ حفظ اکوسیس��تم هاي آبي 

و لحاظ حقوق نسل هاي آینده
4. تعریف سطوح سه گانه ملي، حوضه آبریز و محلي 
به عنوان مبناي طراحي ساختار ارکان اصلي، ایجاد پایگاه 
اطاعات��ي مناب��ع و مص��ارف و نظ��ام جامع برنامه ریزي 

مدیریت آب.
5. الزام به اخذ مجوز بهره برداري براي هر گونه برداشت 
از منابع آب از مراجع ذیربط به اس��تثناي حق تامین 

نیازهاي پایه.
6. تعیی��ن و اخ��ذ آب به��اء ب��ا توجه به ارزش واقعي آب 
)به منظور پوشش بخشي از هزینه هاي سرمایه گذاري، 
بهره ب��رداري و نگه��داري(؛ کمی��ت و کیفی��ت خدمات؛ 
افزای��ش راندم��ان تخصی��ص و مص��رف آب؛ تش��ویق 
مصرف کنندگان به مصرف منطقي؛ پرداخت یارانه هاي 

شفاف و هدفدار و تامین عدالت اجتماعي.
7. پذیرش نظارت و اعمال حاکمیت دولت در عرضه، 
کنت��رل مص��رف و جیره بن��دي آب در مواقع کمبود آب 
یا بروز بایاي طبیعي در چارچوب برنامه هاي مدیریت 

خشکسالي و رعایت مصالح عموم.
8. تعیین اولویت تخصیص آب در چارچوب برنامه هاي 

توسعه کان آب.
9. مدیری��ت کیف��ي آب ب��ا س��از و کاره��اي اقتصادي و 
مدیریتي براي کنترل و کاهش آلودگي ها و پیشگیري 

از آسیب هاي غیر قابل برگشت زیست محیطي.
10.  ض��رورت ارتق��اء آگاه��ي عموم��ي نس��بت ب��ه 

محدودیت هاي جدي منابع آب.
11.  تاکی��د ب��ر رش��د و توس��عه ظرفیت ه��اي مدیریتي، 

پژوهشي و فناوري بخش آب.
12. پیش بیني ظرفیت سازي در قوه قضائیه با تشکیل 
دادگاه هاي تخصصي جهت رس��یدگي به اختافات و 
دعاوي نسبت به تقسیم، تسهیم و نقل و انتقاالت آب.

13. پیش بیني ظرفیت هاي الزم براي مشارکت بخش 
خصوص��ي و بهره ب��رداران در مدیری��ت بهره ب��رداري از 

منابع آب



امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 

26

ین
وان

ق

 شعیب شاه زمانی  

جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. با وی درباره موضوع 
بیوتروریسم و بایدها و نبایدهایی که الزم است مورد توجه مسئولین و نهادهای امنیتی کشور باشند، به گفت وگو نشستیم. قدوسی معتقد است از 
آنجا که ترورهای بیولوژیک جزو موضوعات تخصصی و نوظهور در دنیای جدید هستند، الزم است که بخش های تخصصی سازمان پدافند غیرعامل 
س�رفصل های کارشناس�انه مرتبط با آن را برای نمایندگان کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت   خارجی تش�ریح کند تا نمایندگان با نگاه دقیق تری به 

وضع قوانین و برنامه ریزی برای مقابله با پدیده »بیوتروریسم« اقدام کنند.

? مدتی است واژه  تازه ای به گوش مردم می رسد 
با عنوان »بیوتروریسم«. گاهی هم شنیده می شود 
ک�ه بعض�ی، ترورهای بیولوژیک را »توهم توطئه« 
می نامند. نظر شما چیست؟ آیا در جهان و به خصوص 
در کشور ما واقعیتی به نام بیوتروریسم وجود دارد؟

موضوع بیوتروریسم یک واژه خلق الساعه  در ادبیات رایج 
پدافند غیرعامل و تهدیدات ناشی از طرح ریزی دشمنان 
یک کشور بر علیه یک ملت نیست؛ بلکه مسبوق به سابقه 
است. اسناد و مدارکی که از جنگ های گذشته و حوادث 
مختلف دنیا باقی مانده است، بحث »بیوتروریسم« را کاما 
شفاف می کند. امروز هم نظام سلطه با استفاده از علم 
بیوتکنولوژی که در دنیا در حال توسعه است، طراحی  
تولیدات تراریخته ، دستکاری در ساختار ژنتیکی موجودات 
زنده، س��اختارهای صنعتی که برای تولید باکتری های 
ویرانگر در سطح جهان به  وجود آمده،  آزمایشگاه های بسیار 
قوی و قدرتمندی که توانایی تولید بمب های میکروبی را 
دارند، ذخایر بمب های میکروبی که امروز در کشورهای 
نظام سلطه به خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی موجود 
اس��ت و حتی کارهایی که دانش��مندان در آزمایش��گاه ها 

انجام می دهند، موضوع بیوتروریس��م را به عنوان 
ی��ک موض��وع غیرقابل ان��کار و 
خدشه نا پذیر معرفی می کند. 

نکته مهمی که باید به آن توجه 
داشت این است که همه خداوند 
تبارک و تعالی همه این اسرار و 
علوم را برای استفاده صلح آمیز 
بش��ر در جهان تعبیه کرده 
اس��ت ول��ی مث��ا همی��ن 
دان��ش هس��ته ای وقتی به 
دس��ت نظام سلطه می افتد، 
ب��ا اس��تفاده غیرصلح آمیزی 

ک��ه از آن می ش��ود، تبدی��ل به 
بمب های هسته ای می شود که در 

دنیا فجایعی را به وجود آورده است. 

علم بیوتکنولوژی هم دس��ته ای از علوم الهی اس��ت که 
دانش��ی بس��یار پیچیده و در عین  حال توحیدی اس��ت 
و انسان هایی که وارد دنیای این علم می شوند، عظمت 
پروردگار را در این علم می بینند و درمی یابند که چگونه 
موجود کوچکی به نام باکتری می تواند قدرت زیادی برای 
بش��ر ایجاد کند. علم بیوتکنولوژی امروزه یکی از علوم 
»های تک« دنیا و یکی از 5 علم »به  کلی سری« است 
ک��ه می توان��د تح��والت مهمی را رقم بزند. همین دانش، 
موقعی که در اختیار تروریس��م قرار می گیرد، تبدیل به 
س��اختارهای ویرانگری می ش��ود که گاهی اوقات متوجه 
از بین  بردن یک فرد یا یک شخصیت می شود و در یک 
شرایطی هم به صورت خاموش و با ردگم کردن، تبدیل به 
یک فاجعه عظیم زیست محیطی، کشاورزی، دام پروری و 
امثال اینها می شود. این خطر یکی از بحث های قابل توجه 
دستگاه های امنیتی ما، شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون 
امنیت ملی و به خصوص سازمان پدافند غیرعامل است 
که الحمدا... دستاوردهای فوق العاده پرجاذبه ای داشتند و 
در بازدیدی که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس از نمایش��گاه پدافند غیرعامل داش��تند، 
بنده خودم از کلیاتی خبر داشتم ولی با این حالتی 
که بنده آنجا مشاهده کردم، درجریان 
نبودم. واقعا باید احس��نت گفت. 
ای��ن نمون��ه آن تفکر جهادی 
و مدیریت انقابی اس��ت. 
من خاطرم هست که از 
ابتدای این دوران با این 
مجموعه ها در ارتباط 
بوده ام؛ اما این سطح 
از آمادگ��ی و دان��ش 
نسبت به این پدیده ها 
و تهدیدات نداشتیم و 
در غرفه ه��ای مرب��وط 
ب��ه ای��ن مباح��ث، بح��ث 
بیوتروریسم و تولیدات تراریخته 

و دستکاری های ژنتیک، مقاالت پژوهشی و راهکارهای 
مقابله بسیار ارزشمند بود. امیدواریم که دولت هم قدر 
بداند و با پیش قدمی خودش از این تفکر حمایت کند، 
مبانی قانونی آن را تکمیل کند، ردیف هایش را برجسته 
کند و کشور را به آن مرز از پدافند غیرعامل همه جانبه 
که در عرصه های مختلف از سایبر گرفته تا بیوتکنولوژی 

و بیوتوروریسم و بسیاری از این مسائل بیمه کند. 

? به نظر می رسد که دشمن خیلی ظریف در حال کار 
کردن بر روی بحث بیوتروریسم است. موارد مختلف 
تهدیدات و ترورهای بیولوژیک نشان می دهد که 
وقتی این ترور حادث شد، مدت زمانی از روی آن 
گذش�ت و خدای ناکرده ش�خص دچار مش�کل شد 
و حت�ی در بعض�ی م�وارد، بع�د از مرگ آن ش�خص 
ما متوجه می شویم. چه باید کرد؟ واقعا چگونه ما 
می توانیم خودمان را در برابر تهاجمی که شناخت 

چندانی درباره آن نداریم، بیمه کنیم؟
زمانی تروریسم از دهانه لوله کاش و یوزی با ما حرف 
می زد. بافاصله آیین نامه های حفاظت فردی و شخصی 
برای حفظ جان شخصیت ها و نخبگان در این زمینه نگاشته 
شد، آموزش ها هم شروع شد و زمانی که دیگر ما مسلط 
شدیم، عما شخصیت های ما حفظ شدند، دست دشمن 
به آنها نرسید و این ترورها تقریبا از صحنه کشور حذف 
ش��د به دلیل آمادگی که ما پیدا کردیم. االن هم در این 
بحث با داشتن آن تجربه، بافاصله این سازمان ها بایستی 
وارد طرح ریزی بشوند و طرح های ویژه و خاص به خصوص 
برای حفظ شخصیت های مهم و دانشمندان کشور چه در 
سفرهای خارجی شان، چه در آمدن تیم هایی از خارج به 
داخل کشور، حتی مسائل مرتبط به زندگی شخصی اینها 
و حتی در سطح مردم هم کم و بیش این آموزش های 
باید داده شود. به  هر صورت امروز تیم های حفاظتی ما 
آنچنان بیگانه از این موضوع نیستند و چندین سال است 
که روی این مباحث کار می کنند و دقت می کنند ولی 
هر روز هم ظرافت و پیچیدگی این کارها بیش��تر ش��ده 

جواد کریمی قدوسی: سازمان پدافند غیرعامل سرفصل ها را بدهد، ما قانونگذاری می کنیم

نیاز جدی تدوین قوانین بیوتروریسم

موضوع بیوتروریسم یک واژه 
خلق الساعه  در ادبیات رایج 
پدافند غیرعامل و تهدیدات ناشی 
از طرح ریزی دشمنان یک کشور 
بر علیه یک ملت نیست؛ بلکه 
مسبوق به سابقه است. اسناد و 
مدارکی که از جنگ های گذشته 
و حوادث مختلف دنیا باقی مانده 
است، بحث »بیوتروریسم« را کامال 
شفاف می کند
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قوانین

و کارها س��خت تر می ش��ود. بنابراین دستگاه های امنیتی 
مثل شورای عالی امنیت ملی گرفته تا مجلس و سازمان 
پدافند غیرعامل و وزارت اطاعات و امثال اینها تکلیف 
سنگینی بر دوش دارند که جلوی این حوادث را بگیرند. 
کما اینکه ما در گذش��ته مواردی داش��ته ایم و اتفاقات 
این چنینی در س��طح منطقه و جهان وجود دارد. همه 
دیدند یک روزی یاسرعرفات را سوار هلیکوپتر کردند و 
بردند به موسس��ه سم شناس��ی در آلمان تا علت مرگ او 
مشخص شود. آنجا معلوم شد که این شخص چندی قبل 
مورد هدف بیوتروریسم قرار گرفته است ولی شخصیتی 
مثل سیدمهدی حکیم برادر آقای محمدباقر حکیم که 
در س��فر به اردن مورد تهاجم تروریس��ت ها قرار گرفت و 
بعد دچار آن س��رطان العاج ش��د و امثال این موارد در 
گذشته و در تاریخ انقاب هم وجود داشته است ولی از 

آنجا که امروزه تهدیدات سخت دیگر کاربرد ندارد چه از 
نوع سرد آن با ترور و بمب گذاری.  بهترین روش هجمه 
نظام��ی ب��رای از پ��ای درآوردن نظ��ام حتم��ا به این روش 
بیوتروریسم دست می زنند به صورت گسترده و پیچیده 
با استفاده از زمینه هایی که در درون کشور وجود دارد، 
قصد ضربه زدن با ما را خواهند کرد. بنابراین یک ساختار 
وی��ژه و تخصص��ی می خواه��د در مراکز امنیتی به صورت 
مجزا و برجسته روی این موضوع کار کارشناسی انجام 
شود و به سرعت آموزش ها را پخش کنند. در عین  حال 
باید مراقب امنیت روانی جامعه هم باشیم و فکر نکنیم که 
دشمن آنقدر قوی است که فردا می تواند تک تک شهروندان 
کشور را مورد تهاجم قرار دهد و از دست نهادهای امنیتی 
کشور هم هیچ کاری برنمی آید. واقعا اینچنین نیست ولی 
باید آمادگی های خودمان را روزبه روز افزایش دهیم و با 

چشمان باز مراقب تحرکات دشمن باشیم.

?  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
آیا برنامه، الیحه یا طرحی در این خصوص در دست 
بررس�ی دارد و آیا برای رس�یدن به یک همگرایی 
الزم، با دستگاه های مرتبط و نهادهای امنیتی کشور 

جلساتی داشته است؟
بله ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
جلساتی در این  خصوص داشته ایم. در جلسه ای که سردار 
جالی ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل هم حضور 
داش��تند، من پیش��نهاد کردم که ایش��ان مبانی مبارزه و 
س��اختار مورد نظر در بحث بیوتروریس��م و اقدامات الزم 
در برابر آن را به ما بدهند. چون ما در مجلس از ظرفیت 
تمام این ساختارهای تخصصی استفاده می کنیم چون 
خود ما که در همه زمینه ها تخصص نداریم. اتفاقا سردار 
جالی هم خیلی استقبال کردند و از بنده خواستند که 
پیگیری کنم و قرار شد که ما با هم یک جلسه مشترکی 
هم داشته باشیم. امروز هم ما آمادگی داریم که در همین 
ابتدای کار مجلس دهم، به بحث مقابله با بیوتروریس��م 
ب��ه ص��ورت ج��دی ورود کنی��م و امیدواری��م که در دولت 
آینده هم زمینه مساعدی به وجود بیاید تا بتوانیم جایگاه 
پدافند غیرعامل را ارتقا دهیم. چون در این دولت که مورد 
بی مهری زیادی قرار گرفته و تمام اوامر ولی امر مسلمین 
در مورد پدافند غیرعهامل از سرفصل های برنامه ششم 
توسعه حذف شده است و نکات بسیار بدی اتفاق افتاده 
است اما امیدواریم که بتوانیم جبران کنیم. در این زمینه 
ما در کمیته دفاعی که بنده هم عضو آن هستم، آماده 
هستیم به طور ویژه و خاص فعال شویم ولی سرفصل ها 
باید از طرف سازمان پدافند غیرعامل به دست ما برسد تا 
ما هم انشاا... بتوانیم براساس جمع بندی آنها یک طرح و 
برنامه مناسب را طرح   ریزی می کنیم که منجر به تقویت، 
توسعه، فراگیری و عمومی شدن این ساختار بشود. پدافند 
غیرعامل به عقیده من از آن بخش های فرهنگی است که 
هنوز اول راه اس��ت و بس��یاری از مردم بی اطاع هس��تند 

که نقش پدافند غیرعامل چیست.

یک بخش دیگر که بس��یار مهم اس��ت، »ش��ناخت« این پدیده اس��ت. از آنجا که بیوتروریس��م پدیده جدیدی اس��ت و از علوم جدید بهره می برد، الزم 
اس��ت که ابعاد آن برای ما روش��ن ش��ود و ما کامل این پدیده را بشناس��یم. البته پس از این ش��ناخت و آگاهی بخش��ی، چنانچه مش��خص ش��ود که به 
قوانینی نیاز داریم، طبیعتا می شود وارد حوزه قانونگذاری هم شد و هر اقدام دیگری که الزم باشد هم باید در دستور کار قرار بگیرد. خصوصا االن 

من فکر می کنم بیشتر باید اقدامات شناخت اولیه پدیده بیوتروریسم را جدی گرفت. ضمن اینکه در جهت استیفای حقوق کسانی که دچار 
این نوع از عمل تروریس��تی می ش��وند، باید اقداماتی هم در س��طح مراجع و محاکم بین المللی انجام دهیم.

به حمدا... خود من و همکارانم هم در کمیس��یون امنیت ملی و هم در مرکز پژوهش ها با جناب س��ردار 
جالی و سازمان پدافند غیرعامل در ارتباط هستیم. ما معتقدیم که سازمان پدافند غیرعامل، نقش بسیار 

مهمی در این خصوص برعهده دارد و الزم است که این پدیده را خوب بشناسد و به خوبی بشناساند. ما فکر 
می کنیم که الزم اس��ت این ارتباطات تقویت ش��ود تا بتوانیم گام های موثری در صیانت کش��ور برداریم. ضمن 
اینکه ما از دوستانمان در سازمان پدافند غیرعامل تشکر هم می کنیم که زحمات بسیار زیادی را تقبل می کنند.

کاظم جاللی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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  دکتر کورش خالدی / عضو هیات علمی دانشگاه 

چرخه پدافند زیستی شامل رصد و پایش و شناسایی، ارزیابی  خطر،  هشداردهی،  تصمیم و عملیات، آشکارسازی و تشخیص، حفاظت و پیشگیری، 
امداد و نجات، درمان، بازیابی و بازتوانی منابع، محدودسازی و رفع آلودگی در برابر تهدیدات زیستی است که باعث حفاظت از سرمایه های ملی 

در برابر تهدیدات زیستی و کاهش آثار و عواقب ناشی از آنها می شود در این مقاله به 6 مورد اول آن اشاره می کنیم. 

1. رصد و پایش و شناسایی
پای��ش تهدی��د ب��ه معن��ی رصد لحظه به لحظه موقعیت و 
وضعی��ت ب��روز و ظه��ور عوام��ل عفونی و تاثیرات حیاتی 
عامل بیماری زای شناسایی شده است. متخصصان پایش 
عوامل زیس��تی، باید با دانش  اپیدمیولوژی بیماری های 
عفونی آشنایی کاملی داشته باشند. پایش عوامل زیستی 
بیماری زا به دو شکل فعال و غیرفعال قابل انجام است.
نمونه هایی از اقدامات در پایش فعال به شرح ذیل هستند:

تجهیز و راه اندازی گروه های جستجوگر میدانی با اولویت 
پایش نقاط با احتمال آلودگی باال مانند استان های مرزی، 
فرودگاه ها، گمرکات، بنادر، اماکن پرتردد و همچنین مراکز 

انتقال خون، آزمایشگا ه های تحقیقاتی و...
نمونه برداری و آزمایش سامت مواد غذایی، دارو، واکسن 
و مواد و لوازم آرایشی-بهداشتی و... در بدو ورود به کشور

نمونه برداری از منابع تامین کننده آب ش��رب ش��هرها، 
محیط زیست و...

منظور از پایش غیرفعال، نمونه برداری، آزمایش و رصد 
دوره ای پیشروی بیماری ها در جامعه است. پایش غیرفعال 
اگر در همان مراحل نخس��ت بروز عائم عفونی، باعث 
شناسایی و ارائه گزارش به مسئوالن مقابله با تهدیدات 
زیس��تی اس��تان و کش��ور ش��ود، نقش موثری در کنترل 
و ش��یوع عام��ل دارد بنابرای��ن پ��س از اثب��ات وجود عامل 
بیماری ، باید برای گردآوری و طبقه بندی روزانه اطاعات 
به دست آمده از وضعیت بیماری به صورت روزانه، دریافت 
اطاعات مشابه و تجزیه و تحلیل داده ها اقدام کرد. برقراری 
ارتباط بین محل وقوع تهدید و مرکز یا پایگاه عملیاتی 
کنترل کننده بسیار مهم است. انطباق یافته های بالینی و 
نتایج آزمایشگاهی برای اثبات یا رد صحت و سقم اخبار 
منتشر شده از طریق سایر منابع نظیر رسانه ها و کارکنان 

حاضر در محل باید با جدیت دنبال شود.
گزارش ها باید در ابتدا و تا زمان تثبیت در فواصل کم به 
مرکز ارس��ال ش��وند. در موارد کم خطر روزانه و در موارد 
خطرناک مانند تب های خونریزی دهنده، چند بار در روز 
پنهان کاری و ارس��ال نکردن گزارش س��ریع نه تنها باعث 
بی اعتمادی می ش��ود، بلکه ممکن اس��ت نتایج ناگواری 
داش��ته باش��د. از ارائه نتایج به س��ازمان های غیرمس��ئول 

هم باید خودداری ش��ود. پایش و رصد وضعیت عوامل 
زیس��تی پس از پش��ت س��ر گذاردن بحران نیز باید انجام 
گیرد چراکه برخی عوامل ممکن است پس از مدتی دوباره 

شیوع یابند و خطرآفرین شوند. )بیماری های بازپدید(
• نگرش جدید در بحث رصد و پایش و آشکارسازی

• توجه و نظارت بر سندرم ها به جای توجه به بیماری های 
خاص

• استخراج خودکار داده ها و تجزیه وتحلیل معمول داده های 
معمول بالینی، اداری، دارویی و آزمایشگاهی

بدی��ن ترتی��ب بای��د ی��ک مرکز پایش با بررس��ی توانایی 
فناوری ه��ای اطاعات��ی موج��ود و حداقل های مورد نیاز 
ایجاد شود که به بررسی  روش های امکان پذیر گردآوری 
اطاعات نظارتی و همچنین آگاه سازی پزشکان، مقامات 

بهداشت عمومی و سایر مسئوالن بپردازد.
در فرایند رصد و پایش تهدیدات زیستی، باید تمام ابعاد و 
حوزه های مرتبط با تهدید مورد توجه قرار گیرد. مثا در 
شناخت تهدیدات زیستی یک شهر با پذیرش تهدید در 
سطح مسئوالن و نه انکار آن، باید به موارد زیر توجه داشت:

• سابقه همه گیری  و بحران های زیستی شهر و بیماری های 
بومی منطقه

• شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی شهر
• مکان استقرار آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی زیستی

• جهت عمومی جریان هوا
• اماکن پرجمعیت

• بافت جمعیت بومی و غیربومی
• جمعیت مهاجر و ارتباط آن با مرزها

• شغل غالب افراد
• وضعیت تردد و حمل و نقل

• امکان قاچاق دام و کاال
• تهدیدات زیستی شهرهای مجاور

• وضعیت مراکز درمانی و بیمارستانی
• چگونگی تامین مواد اولیه در صنعت و مواد غذایی

• وضعیت تامین آب شرب
• چگونگی دفع فاضاب های خانگی و صنعتی

• وضعیت جمع آوری و دفن زباله های شهری و بیمارستانی
• نوع صنایع تولیدی فرآورده های دامی

• نوع محصوالت کشاورزی
• منابع تامین آب کش��اورزی و نوع آبیاری و... و عوامل 

زیستی قابل انتقال از طریق آب
• راه های انتقال عوامل بیماری زا )ذرات آئروس��ل معلق 
در هوا، آب، غذا، نیش حش��رات، تزریق، گازگرفتگی یا 

تماس با حیوانات وحشی و...(

2. ارزیابی خطر
در ارزیابی خطر ناشی از تهدیدات زیستی، هم به عوامل 
خارجی )یعنی توانمندی های دش��من( و هم به عوامل 
داخلی )یعنی نقاط ضعف و آسیب پذیری ها( باید توجه 
داش��ت. ارزیابی خطر فرآیندی اس��ت که طی آن الزم 
است اطاعات دقیق 3 بخش شامل دارایی ها، تهدیدات 
و آس��یب پذیری به دقت گردآوری و ارزیابی ش��ود تا از 
طریق کمی س��ازی آنها پارامتر های کیفی ارائه ش��ود در 
نهایت، بر این اس��اس، تهدیدات پایه هر منطقه و نقاط 
ضعف و قوت شناخته و اقدام های پدافندی متناسب با 

آن انجام می شود.
مراحل کمی سازی که از آن به مدیریت خطر تعبیر می شود 

• ارزیابی دارایی ها
• ارزیابی تهدیدات

• ارزیابی آسیب پذیر ی ها
• برآورد خطر

ار حاصلض��رب ای��ن پارامتر ه��ا در هم، می توان به ارزیابی 
ریسک وقوع تهدید دست یافت.

در برشماری دارایی ها، همواره انسان به عنوان مهم ترین 
و ارزشمندترین دارایی در اولویت دارایی ها قرار می گیرد. 
در برخی موارد، ابتای انسان ها به بیماری ، کشتار و جو 
رعب و وحش��ت هدف تهدید اس��ت و در برخی موارد 
ایجاد بیماری های کشنده در حیوانات و ایجاد بحران های 
خاص در حوزه کشاورزی و دامپروری و اخال در تولید 
مواد غذایی پایه و نیازهای روزمره مردم و گاهی گیاهان 

هدف قرار می گیرد.

3. هشداردهی
پس از کش��ف و شناس��ایی وقوع یک تهدید زیس��تی و 

تشریح مفاهیم با چرخه پدافند زیستی

6 گام  اولیه چرخه عملیات 
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تحلیل و بررس��ی اجمالی میزان خطر، هش��دار اولیه یا 
اعام خطر سریع در سطح مسئوالن باید در همان مراحل 
ابتدایی احتمال وقوع خطر انجام گیرد تا فرصت بیشتری 
برای تصمیم گیری، فعال سازی گروه های واکنش سریع و 
پیشگیری از گسترش بیماری در اختیار باشد. متناسب 
با میزان خطر ناشی از تهدیدات زیستی، هشداردهی در 

این سطوح قابل انجام است:
اعام وضعیت هشدار عمومی با اطاع رسانی و آگاه سازی 
مردم از سوی مراجع ذی صاح باید به شیوه ای که باعث 
القای فضای رعب و وحشت و بحران زودهنگام در سطح 
جامعه نشود، در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق رسانه های 

کشور و به وسیله مرجع مورد تایید انجام گیرد.

4. تصمیم و عملیات
گروه های واکنش سریع برای تخلیه جمعیت، رفع آلودگی 
و اس��کان در برخی اپیدمی ها باید راه اندازی ش��وند تا با 
همکاری سایر گروه های عملیاتی برای تفکیک وظایف بین 
نیروهای امنیتی، اسکان و تامین نیازهای ضروری، امداد و 
نجات و درمان و جلوگیری از گسترش بیماری و بازگرداندن 
شرایط به حالت قبل از تصمیم گیری انجام بگیرد. برقراری 
امنیت محل آلوده، تامین آب و غذای سالم و بهداشتی، 
امکانات بهداش��تی اس��تحمام و س��رویس های بهداشتی، 

برقراری ارتباط مخابراتی و رس��انه ای از اولویت اقدامات 
جانبی است که باید در کنار اقدامات تخصصی تشخیص 
مبتایان، درمان بیماران، مصون سازی )واکسیناسیون( 

سایر افراد و... انجام گیرد.
همچنی��ن در ای��ن سیس��تم تیم ه��ای کمکی پزش��کی، 
دامپزش��کی، پرس��تاری، داروسازی و تیم های عملکردی 

مسئول دفن در بایا باید وجود داشته باشند.
از این رو تربیت، آموزش و گزینش افراد مناسب در قالب 
تیم های عملیاتی و تخصصی واکنش سریع که در شرایط 
وقوع حوادث یا اقدام بیوتروریس��تی بتوانند با حضور به 
موقع در صحنه  با اس��تفاده از دانش، تجربه و تجهیزات 
تخصصی، ماموریت خود را در جهت کشف و شناسایی سریع 
عوامل زیستی، وسعت منطقه آلوده و هدایت امدادگران 

و آسیب دیدگان انجام دهند، ضروری است.
از آنجا که رفع آلودگی و پاکسازی زمین، اشیا و از همه 
مهم تر انسان از همان مراحل اولیه مقابله به عنوان یک 
اقدام مقابله ای باید مدنظر باشد و به دلیل اهمیت غیر 
قابل انکار آن در مراحل پایانی عملیات مدیریت بحران، در 
مرحله بازسازی بازتوانی، به طور مفصل تر تشریح می شود.

5. آشکارسازی و تشخیص
برای تشخیص دقیق نوع عامل، باید نمونه های مشکوک 
به آزمایشگاه های تخصصی عوامل زیستی با سطح ایمنی 
باال انتقال یابد. آزمایشگاه های با سطح ایمنی 3 و 4 قابلیت 

تشخیص عوامل و تهدیدات زیستی را دارند.
آزمایش��گاه  با ایمنی س��طح 3: آزمایش��گاهی است که در 
آنجا عواملی که به وس��یله راه های آئرومیکروبیولوژیکی 
می توانند باعث بیماری های جدی و کشنده شوند، بررسی 
می شوند. در این آزمایشگاه ها همانند آزمایشگاه های سطح 
2، همه کارکنان برای کار با میکروارگانیسم های بیماری زا 
تخصص های الزم دارند. تمام روش های مورد استفاده برای 
این عوامل عفونت زا در محفظه های امن سطح 2 یا از طریق 
سایر ابزارهای مهارکننده فیزیکی انجام می شود. همچنین 
این ساختمان ها به منظور کنترل جریان هوای منفی و 
عدم دسترسی عموم، دائم قفل است و به منظور محافظت 
عمومی و محیط های اطراف، هوای آنها تصفیه می شود. 
در صورت استفاده از پاتوژن های معین در آزمایشگاه های 
ایمنی سطح 3، ممکن است هودهای ایمنی کاس سوم 
نیز مورد نیاز باش��د و قبل از ترک محوطه س��اختمان، 
کارکنان آزمایشگاه باید لباس های خود را عوض کنند.

آزمایشگاه با ایمنی سطح 4: دارای باالترین سطح کنترلی 

و برای مطالعه ارگانیسم هایی که پتانسیل بسیار باالیی 
از نظر تهدید بیوآئروس��ل ها دارند، ضروری اس��ت. برای 
کار در این ساختمان ها، پرسنل باید عاوه بر آشنایی با 
سطوح ایمنی 2 و 3، مهارت های تخصصی را فراگیرند. 
آزمایشگاه های ایمنی سطح 4 صددرصد از سایر قسمت های 
س��اختمان مجزاس��ت و حتی ممکن اس��ت کا از س��ایر 
س��اختمان ها جدا باش��د. کار در چنین محلی منحصرا 
ب��ه محفظه ه��ای ام��ن کاس 3 مح��دود خواهد بود، مگر 
اینکه قسمتی از لباس های مخصوص تهویه فشار مثبت 
دچار آسیب شود که در این صورت از محفظه های امن 
کاس 2 استفاده خواهد شد. همچنین این آزمایشگاه ها 
برای جلوگیری از انتش��ار میکروارگانیس��م ها به صورت 
خاصی طراحی شده اند؛ به طور کامل محصورند و پرسنل 
بای��د لباس ه��ای وی��ژه ای ب��ر تن کنند که قبل از خروج از 
محیط های محصور پاک و استریل می شوند. پرسنل نیز 
قبل از ترک ساختمان به شستشو نیازمندند. معموال تمام 
هوایی که از این آزمایشگاه ها خارج یا به آن وارد می شود، 
به وسیله فیلتراسیون و مواد میکروب کش استریل می شود. 
این ساختمان ها دارای بیشترین تجهیزات برای کنترل 

بیوآئروسل ها هستند.

6. حفاظت و پیشگیری
حفاظت ش��امل روش هایی اس��ت که به ش��کل عامل یا 
غیرعامل و به صورت فردی یا جمعی از مواجهه با عوامل 
زیستی تهدید زا جلوگیری می کند. حفاظت در برابر عوامل 
زیس��تی منطقی ترین روش مقابله با این عوامل اس��ت. 
حفاظت به دو شیوه پزشکی و غیرپزشکی امکان پذیر است.

روش های پزش��کی برای مقابله با عوامل زیس��تی ش��امل 
اس��تفاده از مواردی نظیر واکس��ن ها، ایمونوگلوبولین ها و 
سایتوکین هاست. در روش های غیرپزشکی، از تجهیزاتی 
نظیر لباس های محافظ، ماسک های محافظ، سیستم های 
حفاظت جمعی از جمله پناهگاه ها و بیوفیلترها برای استفاده 

در خودروها، کشتی ها و... استفاده می شود.
ایجاد ایمنی دائم بدن تنها وسیله حفاظت طوالنی مدت 
علی��ه تهدی��دات زیس��تی چه قب��ل از این گونه حمات و 
چه در خال آنهاست. هم اکنون واکسن های مربوط به 
بعضی از عوامل در بازار موجود اس��ت و برخی دیگر در 
حال تهیه یا آزمایش هستند. یکی از مسائل مهمی که در 
پیشگیری از حمات زیستی بسیار ضروری است، در دست 
داشتن برنامه های ویژه پروفیاکسی )قبل از تماس، بعد 
از تماس( است. برای این کار باید عناصر دارویی موجود 
در رژیم های مختلف پروفیاکسی مربوط به هر کدام از 
عوامل زیستی مشهور به صورت فهرست تهیه شوند. اقام 
دارویی مربوط به پروفیاکسی باید به نحوی تهیه و ذخیره 
شوند که اوال تاریخ مصرف آنها سپری نشود و ثانیا حداقل 
جوابگ��وی نی��از ی��ک جمعیت مثا یک میلیونی باش��ند. 
پرسنل عملیاتی نظامی و نیروهای انتظامی، به خصوص 
آنهایی که به ماموریت های ویژه می روند و احتمال داده 
می شود که هدف جنگ افزارهای زیستی قرار گیرند، باید با 
توجه نوع تهدید محتمل، از برنامه های ویژه پروفیاکسی 

دارویی استفاده کنند.

سطوح هشداردهیانواع هشداردهی

1هشداردهی در سطح روستاها، شهرستان ها، شهرها، استان ها و مناطق آلوده
2هشداردهی در سطح روستاها، شهرستان ها، شهرها، استان ها و مناطق مشکوک به آلودگی

3هشداردهی در سطح نواحی مجاور مناطق آلوده
4هشداردهی در سطح نواحی مجاور مناطق مشکوک به آلودگی

5هشداردهی در سطح کل کشور
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واکنش زنجیره ای پلیمراز شامل 3 روش است:
Standard PCR .1

این روش یک تکنیک  in vitroاست. در این تکنیک، 
با اس��تفاده از آنزیم DNA پلی مراز و پرایمر کوچک 
تک رش��ته ای DNA، کپی های متعددی از یک توالی 
مشخص DNA تولید می گردد. پرایمر مورد استفاده 
معموال 18 تا 22 نکلئوتید دارد. در این تکنیک، توالی 
دو رشته ای DNA به صورت شیمیایی یا با استفاده از 
دمای باال )95 درجه سانتی گراد( بازشده و DNA به 
صورت تک رشته درمی آید. شمای این فرایند در شکل 

زیر نشان داده شده است

Real-Time PCR .2
ای��ن تکنی��ک حس��اس ترین روش جه��ت شناس��ایی 
نوکلئوتیدهاس��ت. در این تکنیک شناس��ایی کیفی و 
کمی نوکلئوتیدها به محض تولید گزارش می ش��ود و 
مانند PCR استاندارد تاخیری نیست. اندازه گیری ها با 
استفاده از پرایمرو پروپ داخلی حاوی نمایشگر یا گزارشگر 
فلورسنت و ملکول های خاموش کننده   انجام می شود. 
برای اجرای تکنیکReal-time PCR  تجهیزاتی چون 
ترمو سایکلر، کامپیوتر، انرژی نورانی جهت برانگیخته 
کردن ملکول برای نش��ر فلورس��نت، وس��یله جمع آوری 
داده ها و نرم افزار پردازشگر مورد نیاز است. 2 دستگاه 

 Idaho Technology ساخت شرکت .R.A.P.I.D
و BioSeeq Handheld PCR Detector ساخت 
شرکت Smiths Detection که با این تکنیک کار 

می کند معرفی می گردد. 

Reverse Transcriptase PCR .3
این تکنیک برای ترجمه RNA به DNA قبل از 
انجام فرایند PCR به کار می رود. ژنوم ویروس ها 
بر پایه RNA اس��ت. پس برای انجام PCR در 
ابتدا باید مرحله برگردان رونویسی صورت گیرد 
)RNA به DNA(. این برگردان با اس��تفاده از 
آنزیمrTth DNA  پلیمراز صورت می گیرد. پس 
 Standard PCRاز انجام این مرحله از تکنیک
یا Real-Tme PCR  برای انجام مابقی فرایند 

استفاده می شود.

تکنیک های هیبرید ملکولی 
این تکنیک از فرایندهای بیوش��یمیایی مختلفی 
برای تقویت و شناس��ایی هدف اس��تفاده می کند. 
این تکنیک ش��امل انواع مختلفی اس��ت که هر 
ی��ک معرف ه��ا و روش ه��ای خ��اص خود را دارند و 
معموال از DNA یا RNA خالص شده از نمونه 
آغاز می ش��ود. این تکنیک بیش��تر برای شناسایی 
آزمایشگاهی و قطعی نمونه ها استفاده می شود و 

برای آشکارسازی اولیه مورد استفاده قرار نمی گیرد. انواع 
مختلف روش های تکنیک هیبرید مولکولی عبارتند از:

 Branched Chain DNA Signal Amplification •
))bDNA

Invader Assay•
)Rolling-Circle Amplification )RCA •

Q-Beta Replicase •
LCR( Ligase Chain Reaction( •

این تکنیک مش��ابه PCR اس��ت و مانند آن نیازمند 
ترموسایکار برای اجرای واکنش است. در این تکنیک، از 

دو پرایمر در هر رشته DNA استفاده می گردد. همچنین 
درLCR، از دو آنزیم DNA پلی مراز و DNA لیگاز، 

برای انجام واکنش استفاده می شود.
 SDA( Strand Displacement Amplification(•

نمایی از این تکنیک در شکل زیر آورده شده است:

تکنیک های آرایه ملکولی 
 A-T or( این تکنیک ها براس��اس قوانین جفت بازها
 DNA هستند. در تکنیک توالی )A-U and G-C
مجهول )هدف( با توالی DNA معلوم )پروپ( تطبیق 
داده می ش��ود. این تکنیک عمل شناس��ایی نقش��ه بیان 
ژن را به وسیله اندازه گیری کدینگ دوطرفه با استفاده 
از تعداد بیش��ماری DNA یاmRNA انجام می دهد. 
دس��تگاه GeneTAC Biochip System س��اخت 
 anufactured by Genomic Solutions شرکت

برای این منظور طراحی شده است. 

تکنولوژی های نوین تشخیص عوامل زیستی

  علی ذوالفقاری/ کارشناس ارشد بیوتکنولوژی مولکولی – معاونت صنعت قرارگاه پدافند زیستی کشور

با توجه به اینکه عوامل بیولوژیکی در دوزهای بسیار پایین تر از عوامل شیمیایی بیماری زا هستند، سامانه های آشکارسازی آنها نیز باید از حساسیت 
بسیار باالیی برخوردار باشند. پیچیده بودن و قابلیت تغییر سریع زمینه محیط اطراف این نیاز را ایجاد می کند که سامانه های آشکارساز بیولوژیک 
درجه باالیی از اختصاصی/ ویژه گزینی بودن، یعنی توانایی تشخیص عوامل بیولوژیکی از سایر مواد بیولوژیکی و غیربیولوژیکی موجود در محیط 
پیرامون، را داشته باشند. سرعت یا زمان پاسخگویی و سهولت استفاده از سامانه های آشکارسازی بیولوژیک )ضرورت های آماده سازی نمونه( از 

موارد دیگر است که باید مورد توجه قرار گیرند.  



راه های ارتباطی با ما
نشانی س�ازمان: تهران مجیدیه ش�مالی – خیابان استاد حس�ن بنا – نبش کوچه شهید علی 

بخشی – روبروی بوستان امید پالک ۵۵۹  قرارگاه پدافند زیستی  کد پستی: ۱67۱8۳87۳۱
http://paydarymelli.ir/fa/biologicaldefens  :نشانی اینترنتی قرارگاه زیستی

شماره فکس:2۵۹۳۵2۳8- 02۱  
Pdzisti@yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی قرارگاه زیستی

فراخوان
شما مي توانید آثار علمی، خبری 

وتحلیلی خود را به آدرس های زیر 
ارسال نمایید تا درصورت تایید هیات 

تحریریه با نام و عکس خودتان 
منتشر شوند. 




