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رئیسسازمانپدافندغیرعاملکشورگفت:»موسسهرازیباداشتنآزمایشگاههایمجهزونیرویمتخصصازمهمترین
مراکزدرمقولهپدافندزیس�تیبهش�مارمیرود.«س�ردارغامرضاجالی،رئیسس�ازمانپدافندغیرعاملکش�ورکهبه
همراههیئتیازمس�ئوالنس�ازمانازبخشهایمختلفموسس�هتحقیقاتواکس�نوسرمس�ازیرازیبازدیدکرد،اظهار
داش�ت:»نگاهمابهموسس�هرازیدراینپدافندزیس�تیباالترینس�طحاهمیترادارد.اینموسس�هبایدس�اختارملی

داشتهباشدوهیئتامناییفرابخشیبرآنمدیریتکند.«

سردارجالیدربازدیدازموسسهتحقیقاتواکسنوسرمسازیرازیعنوانکرد:

آزمایشگاه  مجهز ، نیروی متخصص ،  پدافند زیستی

 س��ردار جاللی در تعریف پدافند غیرعامل ادامه داد: 
»پدافن��د غیرعام��ل، ب��ه تم��ام اقدامات و تدابیری گفته 
می ش��ود ک��ه ب��دون به کارگیری س��الح، باعث کاهش 
آسیب پذیری ها و افزایش پایداری ها در برابر تهدیدات 

خارجی شود.«
وی یادآورشد: »در موضوع پدافند زیستی، انسان، دام، 
غذا، نبات، محیط و آب آشامیدنی و براساس آن در حوزه 
پدافند زیستی تهدید، خطر و ایمنی را تعریف کرده ایم.«

رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: »تهدید زیستی 
معموالً چند منشأ دارد؛ منشأ اول آن طبیعت است و 
موجودات زنده ای که بدون دخالت انسان شکل می گیرند؛ 

مانن��د جهش ه��ای مولکولی که باعث به وجود 
آمدن بیماری می شود و برای مقابله با آن باید 

درمان پزشکی انجام گیرد. نکته دوم، 
تهدیدات تروریستی است که از آن 

به عنوان بیوتروریس��م نام می برند، 
ولی تروریسم به آن معناست که 
با پوش��ش اطالعاتی علیه مردمی 
به نفع منافع سیاس��ی خودش��ان 

عمل کنند.«

سردار جاللی با بیان اینکه قدرت آسیب رسانی عوامل 
زیستی از سایر تهدیدات باالتر است، گفت: »تهدیدات 
زیس��تی بس��یار گس��ترده است و متأسفانه توان نظامی 
دشمن در این حوزه باالست و باید تا آنجا که می توانیم 
در برابر این تهدیدات، خود را آماده کنیم.« وی افزود: 
»در سطوح نخست )انسان و دام (وزارت بهداشت و وزارت 
جهاد کشاورزی باید همکاری الزم را با ما داشته باشند.«

دکتر کهرام، رئیس موسس��ه رازی نیز ضمن اش��اره به 
عملکرد و دس��تاوردهای بخش های مختلف موسس��ه 
رازی از قدمت 90 س��اله این مجموعه علمی یاد کرد 
و افزود: »با وجود اینکه قدمت برخی از س��اختمان ها 
به بیش از۵0س��ال می رس��د، به خوبی 
از آنه��ا نگه��داری و مراقبت ش��ده اما 
نگه��داری و کنت��رل تجهیزات کار 
دشواری است و اگر طی سال های 
آینده این س��اختمان ها نوس��ازی 
نش��ود، تولید واکس��ن در موسس��ه 
رازی متوق��ف می ش��ود و ای��ن امر 

برای کشور فاجعه خواهد بود.«
  کهرام با اشاره به اهمیت و دقت 

کار در بخش کنترل کیفی یادآور ش��د: »کلیه موادی 
که وارد موسس��ه می ش��ود، با دقت تمام آزمایش و بعد  
وارد چرخه تولید می شود.«  رئیس موسسه رازی ضمن 
اشاره به عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری یادآور شد: 
»بیش از ۵0 پروژهR&Dو تحقیقات دامپزش��کی در 
موسس��ه در حال انجام اس��ت و موسس��ه رازی از معدود 
مراکزی اس��ت که تحقیق و تولید را در کنار هم انجام 
می دهد و از بهترین مجموعه ها برای رشته های بیولوژی 
و مهندسی است بنابراین دانشجویان این رشته ها تجارب 
ارزشمندی را در این محیط به دست می آورند.« کهرام 
با اظهار تاس��ف از واردات واکس��ن های طیور یادآورش��د: 
»بیش از 60 ش��رکت خارجی، واکس��ن های طیور را 
وارد کش��ور می کنند و به همراه واردات واکس��ن های 
زنده، انواع ویروس های زنده نیز وارد کش��ور می ش��ود 
که می تواند منشاء بسیاری از بیماری ها باشد. با توجه 
به اینکه تولید واکس��ن های طیور موسس��ه برای کش��ور 
کافی است، انتظار داریم از واردات آن جلوگیری شود.«

 دکتر کهرام با اشاره پروژه احداث سه ساختمان برای 
بخش س��رم های درمانی افزود: »با اتمام این مجموعه 

توان صادرات سرم های درمانی را خواهیم داشت.«

واردات
واکسنهایویروس
زندهمنشابسیاریاز
بیماریهابودهاست
-دکترکهرام
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فاجعه بمباران شیمیایی سردشت از حافظه 
تاریخ جاودانه دفاع مقدس پاک نمی شود

رییسس�ازمانپدافندغیرعاملکش�وردرپیامی
تأکیدکرد:فاجعهتلخبمبارانشیمیاییسردشتو
خاطرهمظلومیت11۶شهیدوایثاربیشازپنجهزار
مجروحومصدوم،هیچگاهازحافظهتاریخجاودانه
دف�اعمق�دسپاکنخواهدشد.س�ردارغامرضا
جال�یرئی�سس�ازمانپدافندغیرعاملکش�ور
درپیامیبهمناس�بتس�الگردبمبارانش�یمیایی
سردشت،ضمنتسلیتبهبازماندگاناینفاجعه
برایجانباختگانآنعلودرجاتازدرگاهاحدیت

خواستارشد.متنپیامبهشرحذیلاست:

به یقین چنانچه در پیچیدگی های رمزآلود حیات بشر 
سخنی از رذایل و نکوهش اخالقی به میان آید، فاجعه 
تلخ بمباران ش��یمیایی ش��هر دالور سردش��ت و خاطره 
مظلومیت ۱۱6 شهید و ایثار بیش از پنج هزار مجروح 
و مصدوم، هیچ گاه از حافظه تاریخ جاودانه دفاع مقدس 
و حماسه آفرینی های این ملت در مواجهه با دشمن بعثی 

پاک نخواهد شد.
هشتم تیرماه یادآور مظلومیت و ایثار و رشادت های مردم 
مظلوم سردشت در برابر اعمال غیرانسانی و ددمنشانه 
دشمن بعثی و حامیان آن است؛ روزی که عفریت مرگ 
و نابودی بر فراز آس��مان نورانی ش��هر به پرواز درآمد، و 
با رها کردن گازهای کشنده، صدها نفر از بهترین های 

ملت عزیزمان را مظلومانه بر توس��ن ش��هادت نش��اند و 
هزاران نفر را مصدوم و داغدار کرد.

این جنایات هولناک پاسخ به مقاومت و پایداری مردان 
و زنانی بود که با تمام مشکالتی که از سوی ضد انقالب 
داخلی بر آنان وارد می ش��د، به وفاداری خود به نظام، 
امام)ره(، ملت و کشور تاکید کرده و در این راه حماسه 

آفریدند.
با گذشت بیش از ۲۸ سال از بمباران شیمیایی دشمن 
بعثی، هنوز فجایع ناشی از آن التیام نیافته و آثار مصیبت بار 
آن و قصور و اغماض عامدانه حامیان صدام، که با کمک 
و مساعدت به این رژیم و تجهیزآن به سالح های ممنوعه 
ش��یمیایی، او را در ارت��کاب ای��ن جنای��ات یاری کردند، 

نمی توان فراموش کرد.
امروز ش��اهدیم که رژیم های س��لطه گر، با شگردهای 

مختلف در کشورهای منطقه از سالح های شیمیایی 
اس��تفاده کرده و مس��لمانان را به خاک و خون 
می کش��ند؛ اس��تفاده حاکمان دست نش��انده از 
اینگونه س��الح ها، که در حقیقت تکرار فجایع 

شهرهای ایپر، هیروشیما و ناکازاکی 
اس��ت؛ به ویژه توس��ط شورشیان 

س��وریه علیه مردم آن کش��ور 
و س��الح های فسفری توسط 

رژی��م صهیونیس��تی علیه 

نیروه��ای ح��زب اهلل، مس��لمانان غ��زه ورژی��م وهابی آل 
س��عود و متحدانش در یمن نمونه های کوچکی از این 
جنایات است که با سکوت بین المللی روبه رو شده است.
که داد نشان را واقعیت این سردشت فاجعه
منع درباره حقوقی معاهدات و کنوانسیونها
چگونه کشتارجمعی ساحهای از استفاده
منفعتنگری و سیاسی ماحظات تحتالشعاع
قرار بشر حقوق حامی اصطاح به قدرتهای
از مانع کشورها همین نیز امروز که میگیرد
اجراییشدنکنوانسیونمنعاستفادهازساحهای

شیمیاییهستند.
بیست و هشتمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت 
س��رافراز را ب��ه م��ردم ای��ران و به خص��وص بازماندگان و 
آس��یب دیدگان این واقعه ناگوار تاریخی تس��لیت 
گفته و برای جان باختگان آن علو درجات و برای 
جانبازان و خانواده های آنان صبر و اجر آرزومندم، 
امی��دوارم ای��ن روز تل��خ نم��ادی ب��رای مبارزه 
همگانی به ویژه نهادهای مس��ئول 
و دولت ه��ای مدع��ی در جهت 
مقابله علمی با جنایات جنگی 
و پدیده ش��وم به کارگیری از 
س��الح های غیرمتعارف و 

کشتار جمعی شود.

خبر

پدافند غیرعامل؛  بی اثر کردن 
اثر تهدید بر کشور

سردارجالی،رئیسسازمانپدافندغیرعامل،جمعه۲۲خردادباحضوردر
استودیویشبکهخبر،بهسواالتخبرنگاربرنامه»تیترامشب«پاسخداد.

سردار دکتر غالمرضا جاللی در پاسخ به این سوال که پدافند غیرعامل در مقابله 
با تهدیدها چه کارکردی دارد و در زمینه امنیت چه انتظارهایی از آن  می رود، 
گفت: »واژه پدافند، معادل فارس��ی دفاع اس��ت که از آغاز حیات بش��ر بوده اس��ت. 
غیرعامل هم یعنی اینکه از س��الح و تجهیزات نظامی اس��تفاده نمی ش��ود. در 
حقیقت می توان گفت: »بی اثر کردن اثر تهدید بر کشور« را »پدافند غیرعامل« 
می گویند. در این زمینه ما باید به دو افق نگاه کنیم؛ افق گذشته و افق آینده.« 
وی افزود: »بعد از جنگ ما به مفهوم پدافند غیرعامل توجه ویژه نکردیم. اقداماتی 
که در حال حاضر انجام شده نسبت به گذشته خوب بوده است اما اگر به آنچه 
مطلوب  کش��ور اس��ت، نگاه داش��ته باش��یم، باید خیلی کارها انجام ش��ود. عالوه بر 

این، بر اس��اس مصوبات س��ازمانی در تمام دس��تگاه های دولتی نماینده داریم. به 
همین دلیل با بیشتر نهادها ارتباط داریم.« سردارجاللی در پاسخ به این سوال 
که چند درصد اس��تانداردهای س��ازمان تعریف ش��ده اس��ت، توضیح داد: »برخی 
از اس��تانداردهای ما بین المللی اس��ت که با تغییرات خیلی کمی بومی می ش��ود. 
بخش هایی  نیز از طریق ظرفیت های علمی و دانشگاه ایجاد شده است. در حال 
حاضر ۱۱0 اس��تاندارد تنظیم کرده ایم که بس��یاری از آنها به س��ازمان های دولتی 
ابالغ ش��ده اس��ت.« ایش��ان س��پس به تش��ریح لزوم داشتن برنامه پدافند غیرعامل 
در حوزه س��ایبری، اقتصادی، و زیس��تی پرداخت. بخش��ی از گفته هایش��ان را در 

مورد ضرورت وجودی پدافند زیستی بخوانید.
در زیرساخت ها مهمترین اقدام را افزایش قدرت تشخیص قرار دهیم. ما در برنامه 
۲ ساله، یک آزمایشگاه سطح 3 برای دام و انسان تجهیز کردیم. برنامه دام در سال 
آینده به نتیجه می رسد و از اوایل امسال آزمایشگاه انسانی به نتیجه رسیده است.

در بعضی موارد باید ظرفیت احتیاطی ایجاد کرد. مثال در اربعین از ۲ میلیون زائر 
که از عراق برمی گشتند، با استفاده از ظرفیت های ارتش، کنترل حداقلی انجام 

دادیم تا مشکلی برای ما در زمینه گسترش بیماری های ناشناخته ایجاد نشود.
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است.ارزیابیتانازوقوعاینحادثهچیست؟
بله، این روزها قلب زاگرس و نماد اقتدار آن، ش��لم، در 
آتش می سوزد و متأسفانه ده ها هکتار از میراث طبیعی 
و جانوری کشور که عمدتاً سرمایه ای تجدیدناپذیر است، 
در حال نابودی است. جنگل ها جزو ذخایر تجدیدناپذیرند 
و ارزشمندترین ثروت ملی محسوب می شوند و گونه های 
گیاهی و جانوری زاگرس هم در دنیا خاص است که متأسفانه 

به دلیل بی توجهی در حال نابودی است.

?  شمانطقیدرمجلسدربارهایناتفاقداشتید
وگویاازعملکردهادراینزمینهناراضیبودید.

واقعیت این است که  ضعف امکانات و برنامه ریزی باالخص 
از سوی سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشت. آن هم 
با وجود اینکه منابع مالی قابل توجهی داشتند. متأسفانه 
هیچ اقدام خاصی برای مدیریت و کنترل حریق نشد. بعد 
از 4۸ س��اعت، بالگردی فرس��تادند که مخصوص این کار 
نبود. مسئوالن به جای چاره اندیشی و اقدام فوری فقط 

به تعارفات بسنده  و با واگذاری مسئولیت به یکدیگر از 
زیر بار آن شانه خالی می کنند. وجود یک دستگاه بالگرد 
برای یک استان مرزی  که محل تردد زائران عتبات عالیات 
است و حوادث مختلفی را تجربه می کند، سرمایه گذاری 
بزرگی نیست. تا کی باید با بی مسئولیتی شاهد هدررفت 
سرمایه های ملی کشور باشیم؟ باید تأسف بخوریم که در دنیا 
هرگاه صحبت از توسعه است، پیوست های زیست محیطی 
آن در اولویت است، اما زاگرس نمونه ای بی بدیل در حیات 
گیاهی و جانوری دنیاست که در مقابل چشمان ما سوخت و 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بی مسئولیتی 
وجود گردباد را مانع امدادرس��انی و اطفای حریق عنوان 

کرد و در این زمینه کمکی نشد.

?  برخیوقوعاینحادثهراعمدیتلقیمیکنند.
نظرشمادراینبارهچیست؟

در زمین��ه عم��دی ی��ا غیرعم��دی بودن این اتفاق، تا پایان 
بررسی نهادهای مسئول و اعالم نظر آنها نمی توانم اظهار 
نظر قطعی کنم اما بر اساس شواهد و قراین و از آنجا که 
این آتش سوزی در چندجای مختلف به فواصل گوناگون 

رخ داد، به نظر می آید این حادثه برنامه ریزی شده بوده 
اس��ت. معموالً وقتی آتش س��وزی  می ش��ود، علت آن، باد، 
فعل و انفعاالت جوی یا بی احتیاطی فردی است که آتشی 
در آن منطقه برافروخته است، در نتیجه معموالً در یک 
منطقه شاهد آن هستیم اما این بار در یک گستره بزرگ 
و در چندجا به یک شکل این اتفاق افتاد، این به معنای 
آن است که امکان دارد دست های آلوده در این کار وجود 
داشته باشد. من در نطقم هم به نوعی از مسئوالن خواستم 
که به این موضوع ورود کنند و با نهادهای امنیتی پیگیر 
این مسئله شوند تا آنان که مسبب این اتفاق تلخ هستند، 

شناسایی و با آنها برخورد جدی شود.

?  چنینگمانهزنیوش�واهدیکهش�مابهآن
اشارهکردید،پایدشمنتوسعهزیستمحیطیو
محیطزیستکشورمانرابهاینجریانبازمیکند.
ش�ایدیکیازروشهایقابلقبولبرایمواجههبا
ایناتفاق،توجهبهپدافندغیرعاملوبهرهبردناز
آنباشد.جایگاهپدافندغیرعاملرادراینحوادث

چگونهارزیابیمیکنید؟

کارشناسانمعتقدندهماهنگیبینبخشیراهبرونرفتازسریالآتشسوزیجنگلهاست

جرقـه، بـاد، آتـش
زهراسیف/مدیر کانون رضوان

بیشاز100هکتاراز»جنگلهایشلمدرآتشسوخت«،اینخبرنیمهخردادامسالقلببسیاریازدوستداران
محیطزیستوعاقهمندانبهحفظهمهجانبهکشوررابهدردآورد.اینتنهاسوختندرختانبلوطنبودکهگایهها
واعتراضاترابهدنبالداشت.وقتیدودوخاکستردرمناطقهمجوارجنگلبهچشممیخورد،همهمنتظرپایان
اینجهنمبههمتس�ازمانهاییکهادعایحفاظتازاینمناطقراداش�تند،بودند،اماس�اعتهاوس�اعتها
گذشتوفقطیاریمردمطبیعتدوستاینمنطقهبیلوخاکیبودکهبهیمنحضوردراختیارداشتند.با
توجهبهاینکههمچونبیشترحوادثمشابه،اینظننیزبهمیانآمدهکهشایدعمدیدرکاربودهباشدو
توطئهایدرکاراست،قطعاًتوجهبهپدافندغیرعاملضروریبهنظرمیآید.باعلیمحمداحمدی،نماینده

مردمدهلران،آبدانانودرهشهردرمجلسشورایاسامیدراینبارهگفتوگوکردیم.

کنکاش

آتش سوزی جنگل های هیرکانی

دکترولیا...مظفریان/گیاه شناس و عضو هیئت علمی 
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

آتشسوزیجنگلهاازاخباریاستکهمتأسفانه
اینروزهازیادبهگوشمیخورد.ازآتشسوزیو
ازدسترفتنجنگلهایزاگرسدراستانایام
وجنگلهایهیرکانیدرمنطقهخزرکهازپیش

ازدورانچهارمزمینشناسیبهجاماندهوعصر
یخبندانراپش�تس�رگذاش�تهبودندگرفتهتا
آتشگرفت�نجنگله�ایشهرس�تانجوان�رود
اس�تانکرمانش�اهکهبهتازگیاتفاقافتادهاست.
مقصراینآتشسوزیهاکمبودآبوخشکسالی
باشدیاحفاظتنشدنجنگلهاییبااینقدمت
وجلوگی�رینک�ردنازورودگردش�گرانب�هآنها
بهدلیلکمبودبودجه،بههرحالآتشخودبهخود

روشننمیشود.

 یکی از تأس��فبارترین اتفاقات اخیر، به کام آتش رفتن 
جنگل های هیرکانی بود. این جنگل ها که در منطقه خزر 
قرار دارند، از نظر موقعیت جغرافیایی در ایران و در دنیا 
منحصربه فرد هس��تند و گونه های گیاهی مانند درخت 
انجیری، درخت لیلکی یا شمشاد خزری در آنها موجود 
است که در دنیا نمی توان نظیر آنها را یافت بنابراین می توان 
گفت منحصر به منطقه خزر هستند. عالوه براین، بسیاری 
از گونه های علفی که داخل جنگل یا در مرز فوقانی آن 
می رویند، اهمیت خاص این منطقه را به ما گوشزد می کنند. 
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اول اینکه وقوع این اتفاق و اینکه آیا عمدی بوده اس��ت 
یا خیر و همچنین اینکه چه فرد یا افرادی دست به این 
کار زده اند و چگونه، باید به جد پیگیری شود. به عبارتی، 
ب��ا اع��الم نظ��ر قطع��ی در این حادثه باید واکنش و مقابله 
درستی انجام داد. مثاًل اگر افرادی بودند که اغراض سیاسی 
داشتند، باید جدی با آنها برخورد شود و اگر اتفاق نتیجه 
س��هل انگاری افرادی باش��د که در این مناطق آتش��ی برپا 
کرده اند و یادشان رفته که آن را خاموش کنند، باید به 
دنبال فعالیت فرهنگی باشیم. طبیعتاً در زمینه محیط زیست 
فعالیت پدافند غیرعامل بسیار کارگشا خواهد بود. ما باید 
مجموعه از این موارد را در نظر بگیریم و برای آن برنامه ریزی 
کنیم. البته تاکنون بر مبنای برنامه ریزی های گذش��ته، 
نتیجه ای نگرفتیم. چنانچه در گذشته مجموعه ای از این 
فعالیت ها داشتیم و چه به صورت عمدی و غیرعمدی این 
آتش سوزی رخ داده است، به هر حال باید مدیریت شود.

?  برخ�یای�نآتشس�وزیرادرمناطق�یغی�راز

مناطقحفاظتشدهمیدانستند؟
این آتش س��وزی در مناطق حفاظت ش��ده اتفاق افتاد و 
وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست نیز اطفای آن بود 

اما کم کاری کردند.

?  سازمانپدافندغیرعاملدراستانایامنقشی
دراطفایحریقداشت؟

متأس��فانه در این حادثه، پدافند غیرعامل به عنوان یک 
نهاد و سازمان فعالیت خاصی انجام نداد. در ایالم در حوزه 
محیط زیست و مناطق حفاظت شده، بارها نگرانی خود را 
اعالم کرده بودیم اما در نهایت متأسفانه این آتش سوزی 
در مکانی اتفاق افتاد که بیشترین تراکم گیاهی را داشت. 
من تالش خاصی از س��وی این بخش ندیدم. البته قطعاً 
پدافند غیرعامل در ابعاد گوناگون می تواند تأثیر اساسی در 
این زمینه داشته باشد؛ هم با کمک بخش های رسانه ای و 
صدا و سیما در زمینه فرهنگ سازی و هم مقابله با حوادثی 
که کم و بیش جریان های پشت پرده و رفتارها و حوادث 

عمدی در آن به چشم می خورد.

?  ازلحاظقانونیچگونهمیتوانیمازظرفیتاین
سازمانبرایحفظچنینسرمایههاییبهرهببریم؟

با استناد به اصول 4۸ و ۵0 قانون اساسی، براساس قانون، 
حفاظت از ثروت ملی به ویژه منابع محیط زیست وظیفه 
تمام مس��ئوالن اس��ت اما متأس��فانه وقوع آتش سوزی در 
جنگل ها، به خصوص جنگل های زاگرس در چند وقت اخیر 
بسیار تشدید شده است. از طرف دیگر، سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت نیز در این رابطه درس��ت اقدام نمی کند. 
بر همین اس��اس انتظار می رود این س��ازمان هم در کنار 
سازمان های دیگر و حتی پیشرو در این موارد نقش آفرینی 
کند. در مجلس هم این موضوع را مطرح کردم و با توجه به 
اینکه جنگل ها جزو ثروت های ملی و تجدیدناپذیر کشور 
هس��تند، از هیئت رئیس��ه خواس��تم که این ثروت ملی را 
دریابند زیرا متأسفانه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 

زمانی برای بررسی و بازدید میدانی از این فاجعه  ندارد.

?  برایمقابلهباچنینحوادثیچهبایدکرد؟چه
پیشنهادیدراینزمینهدارید؟

پیش��نهاد می کنم مس��ئوالن امر برای حفظ ثروت ملی 
چاره اندیش��ی کنند. این نخس��تین اتفاق نیس��ت که در 
جنگل های ش��مال یا در زاگرس می افتد و باید به جای 
اینکه مسئولیت ها را به گردن دیگران بیندازیم، با تشکیل 
قرارگاه هایی که مسئولیت اطفای حریق و حفاظت از میراث 
طبیعی در زاگرس داشته باشد، از آغاز بهار حداقل تا پایان 
پاییز تمهیداتی بیندیشیم که بیش از این شاهد نابودی 
میراث بزرگ کشور در عرصه طبیعت نباشیم. این اتفاق ها 
طبیعی است و به فرض اینکه هم در این مسئله عمدی 
وجود داشته باشد، باید برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد. 
به هرحال بخش عظیمی از منابع ما سوخت و نابود شد 

و باید پیگیری های الزم انجام گیرد. 
انتظار می رود دولت به خصوص برای ماه های گرم سال که 
وزش باد زیاد است، تمهیداتی بیندیشد تا شاهد بروز چنین 
اتفاقاتی نباشیم. از طرفی ریزگردها، زیان های قابل توجهی 
ب��ه ذخای��ر گیاه��ی و ب��ه ویژه درختان بل��وط زاگرس زد. 
توقعمان از دولت این بوده و اس��ت که این موضوع را به 

جد و پیشگیرانه مدیریت کند.

نکته قابل توجه دیگر در مورد جنگل های خزر این است 
که با همه وسعت کمی که در مقابل وسعت ایران دارند، 
شاید بتوان گفت بیش از یک سوم گونه های گیاهی ایران 
در این محدوده می روید. گذشته از این، بخش جلگه ای 
خزر یکی دیگر از ویژگی های منحصربه فرد آن است زیرا 
ب��ا توج��ه ب��ه می��زان بارندگی که این منطقه دارد، یکی از 
سرزمین های مناسب کشاورزی به شمار می رود که متأسفانه 
زیر ساخت وس��از رفته اس��ت. جای تأس��ف است که بحث 
کاربری اراضی در این منطقه رعایت نشده است و بخش 

جلگه ای که می تواند بیشترین محصول کشاورزی را تولید 
کند، امروزه به ساخت وساز شهرها و ویالها اختصاص یافته 
و این به این معناست که ما از سرزمینمان درست استفاده 
نمی کنیم. جای تعجب است که با همه محدودیتی که از 
نظر تولید مواد غذایی در کشور داریم و گمان می کنیم 
بخش  های بیابانی ما باید مواد غذایی مان را تأمین کنند، 
این س��رزمین زیبا و پرباران را که خاکی حاصلخیز دارد 
به مناطق مسکونی تبدیل کرده ایم که در زمان کوتاهی از 
سال از آن استفاده می شود. همان طور که می دانیم مردم 

بومی مازندران و گیالن و گرگان در مقایسه با مردمی که 
در تعطیالت به سرزمین خزر مسافرت می کنند، جمعیت 
ناچیزی دارند بنابراین این ساختمان ها فقط چند روز در 
سال استفاده می شوند و اگر من قدرتی داشتم تمام آنها، 
به ج��ز آپارتمان ه��ای بلندمرتب��ه در مناطق خاصی از این 
سرزمین را تخریب می کردم و به آنها اجازه ساخت وساز 
نم��ی دادم زی��را بای��د از بقیه اراضی برای تولید محصوالت 
کش��اورزی اعم از محصوالت علوفه ای و گیاهان علفی و 

درختان که محصول میوه دارند، استفاده شود.

درزمینه
محیطزیستفعالیت
پدافندغیرعاملبسیار
کارگشاخواهدبود
-نماینده دهلران درمجلس
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واژهشناسیپدافندزیستی:

رصد و پایش تهدیدات زیستی

با نگاه دقیق و عمیق به این مطالب مش��خص می ش��ود 
که حیطه عملیات و زمینه رصد و پایش حتی در یک 
عنوان و موضوع گس��ترده و دارای ابعاد مختلفی اس��ت. 
ضمن��ا ه��ر اطالعات��ی از جامع��ه هدف می تواند در رصد و 

پایش تهدیدات جامعه با ارزش و قابل استفاده باشد.
 در تهدیدات زیستی که بر اساس سند راهبردی قرارگاه 
پدافند زیستی به 6 حوزه انسان، دام و طیور و آبزیان، 
غذا و دارو،  منابع طبیعی و محیط زیس��ت، کش��اورزی 
و آب شرب تقسیم می شود، تمام سناریوهای تهدید از 
ساده تا پیچیده و از حتمی و ممکن تا ضعیف و بسیار 
نادر باید در دستور برنامه اجرایی کارگروه یا تیم رصد 
و پایش تهدیدات زیس��تی باش��د و با توجه به عالئم و 
ش��واهد مرب��وط ب��رای ه��ر عامل تهدی��د وضعیت آن در 
جامعه ارزیابی شود. منظور از تهدید زیستی، کلیه عناصر 
یا وضعیتی است که به وسیله عوامل زیستی باعث تضعیف 
یا نابودی سرمایه های انسانی یا آسیب های اقتصادی از 
طریق تخریب و نابودی س��رمایه های زیس��تی در کش��ور 
می شود بنابراین ابعاد و سناریوهای تهدیدات زیستی بسیار 
متنوع و پیچیده است و رصد و پایش کامل آنها به عنوان 
اولین گام مدیریت تهدید بسیار اساسی و مهم است.   

ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه فعالیت گام های دیگر چرخه پدافند 
زیستی تحت تاثیر نتایج این گام است، اشراف کامل به 
موضوع��ات و اطالع��ات مرب��وط و ابع��اد آن همراه با دقت 
و س��رعت در جمع بندی لحظه به لحظه نتایج رصد و 
پایش و تعیین وضعیت جامعه در مدیریت تهدیدات بسیار 
مهم و کلیدی اس��ت. این س��طح فعالیت رصد و پایش 
صرفا به قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل 
کشور اختصاص ندارد بلکه تمام دستگاه ها، وزارتخانه ها و 

سازمان ها در چارچوب وظایف خود باید کامال بر موضوع 
واقف و پاس��خگو باش��ند. بدون ش��ک هم افزایی و ارتباط 
تنگاتنگ دستگاه ها با مرکز فرماندهی و کنترل قرارگاه 
پدافند زیس��تی توان رصد و پایش را به ش��دت افزایش 
می دهد و با توجه به وجود یک شبکه جمع آوری اطالعات 
و برخورداری همزمان از ظرفیت لشکری و کشوری، دقت 
و سرعت در تصمیم گیری و اجرای موفق گام های چرخه 

پدافند زیستی را افزایش می دهد.
با توجه به ویژگی های نشانه های تهدیدات و استفاده از 
آنها در رصد و پایش، تهدیدات زیس��تی را می توان به 

چهار دسته تقسیم بندی کرد.

1. تهدیدات��ی ک��ه س��ابقه تاریخ��ی دارن��د و ه��ر از چند 
گاهی بروز و ظهور پیدا می کنند. البته  ش��دت آنها یا 
زمان بروز یا میزان گس��ترش آنها می تواند تغییر کند. 
معموال رصد و پایش این تهدیدات با توجه به تجربیات 
و توانمندی های عمومی ایجاد  ش��ده به طور مناس��ب و 

قابل قبولی صورت می گیرد. 

2. تهدیداتی که با وجود سابقه و تجربیاتی از آنها، دارای 
ویژگی ها و عالئم جدیدی نیز هستند. به عبارتی، تغییرات 
شرایط محیط یا دانش جدید زمینه تولید نوع یا سویه 
جدیدی از یک تهدید قدیمی را رقم زده است. در این 
گونه موارد نیز عموما رصد و پایش مناسبی انجام می گیرد 
اما ممکن است به دلیل تردید و ابهام ها از عالئم قطعی 
آنه��ا در زم��ان الزم تصمیم گی��ری انجام گیرد و می تواند 

از این نظر آسیب جدی به جامعه وارد شود.
 3.  این دسته شامل تهدیدات نوظهور هستند که معموال 

اکثر جوامع با وجود داشتن سیستم رصد و پایش توانایی 
شناسایی آنها را ندارند و بیشترین آسیب از این نوع تهدیدها 
بر آنان وارد می شود. داشتن رویکرد آینده نگاری و رصد 
فعالیت های دانشی و فناوری های کشورهای مختلف در 
حوزه ه��ای مربوط��ه خصوصا در کش��ورهای متخاصم و 
هوشمندی و شجاعت در تصمیم گیری و اجرای برنامه های 
پدافند غیرعامل می تواند موثرترین روش کاهش دهنده 

میزان آسیب پذیری و رفع تهدید  باشد.

 4. این دسته به عنوان تهدیدات خاموش شناخته شده 
و موارد زیر از خصوصیات این تهدیدات است: 

 الف( نداشتن عالئم و نشانه های الزم ب( کند و بطئی 
و خزن��ده ب��ودن ج( پیچی��ده ب��ودن و تحت تاثی��ر عوامل 
مختلفی مانند عوامل جامعه شناختی، فرهنگی و ...  د( 
دارای تاثیرات عمیق و بنیادی م( بدون س��ابقه مش��ابه 
و تجربیات الزم ن( مبتنی بر ویژگی های جامعه هدف 
و( پایی��ن ب��ودن می��زان ب��اور عمومی و حتی متخصصان 

جامعه  به سناریوی تهدید.

 ب�رای ای�ن ن�وع تهدی�دات خاموش می توان به 
چند مورد اشاره کرد از جمله: 

س��ناریوی کاهش نرخ جمعیت با اس��تفاده از دارو ها یا 
مکمل های غذایی و غیره یا تغییرات خلق و خو و رفتار 
بر اساس نوع رژیم غذایی و ترکیبات آن یا افزایش ضریب 
آسیب پذیری سالمت با استفاده از محصوالت دستکاری 
ژنتیکی شده هدفمند. ارزیابی ها نشان می دهد که طیف 
وسیعی از این تهدیدات در حوزه علوم شناختی و رفتاری  

شکل می گیرد.

دکترکوروشخالدی/هئیت علمی دانشگاه

کلمهرصدازنظرلغویبهمعنایمش�اهدهکردناس�توازنظرمفهومیبهمعنایآمادگیبرایمراقبتازچیزیاس�تیابعبارتدیگرمش�اهده
دقیقباهدفیازپیشتعیینشدهاستواماکلمهپایشبهمعناینظارتوچشمبرنداشتن،مراقبتوپاسداریازموضوعیبکارمیرودوازنظر
مفهومیمنظورازآنهوشیاریازوضعیتیکسامانه،پدیدهازراهمشاهدهدگرگونیهاییاستکهممکناستدرآنسامانهیاپدیدهرخدهد.
رصدوپایش،اولینومهمترینگامدرچرخهپدافندزیستیاست.فلسفهرصدوپایشدرپدافندزیستیایناستکهوضعیتعواملتهدیدزای
زیستیدرجامعههدفمشخصشود.بهعبارتدیگر،ارزیابیازموضوعتهدیدومیزانبروزیاامکانبروزآندرجامعهانجامشود.نتایجرصد
وپایشنشانمیدهدکهجامعهدچارتهدیدشدهاستیاخیر؟یابهعبارتینشانمیدهدکهجامعهدرکدامیکازفازهایقبل،حینویابعداز
تهدیدبسرمیبرد؟ضمنامیزانگستردگیوعمقتاثیرتهدیدوشدتآسیبپذیریوخساراتواردهبرجامعهرابرآوردوارزیابیوحتیپیشبینی
میکند.حاصلفعالیتونتایجرصدوپایشمیتواندشاخصتعیینوضعیتچهارگانهجامعهازسفیدتاقرمزباشد.اگرچهدرگامرصدوپایش
نمیتوانصریحاازدشمنمحوریاعمدیوهدایتشدهبودنتهدیدیقینحاصلکردامامیتوانددرتقویتیاتضعیفاینفرضیههاکمککند.
رصدوپایشازلحاظعمقوکالبدموضوعمیتوانددر3سطحرصدوپایشمحیطتهدید،رصدوپایشعائمونشانههایتهدیدورصدوپایش
موضوعومحتواودرواقعذاتتهدیدانجامگیرد.برایناساساستکهتمامابعادومفاهیمنظریوعملیاتیرصدوپایشتعریفواجرامیشود.
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سند
شریح 

ت

در استراتژی و برنامه ریزی رصد و پایش تهدیدات 
زیس�تی بای�د ب�ه موضوع�ات زی�ر توجه ویژه ای 

داشت: 
اول: با توجه به اینکه تنوع سناریوهای تهدید برگرفته 
از تنوع حوزه های زیستی و مبتنی بر پیشرفت گسترده 
و سریع علوم زیستی و شاخه های مختلف آن از جمله 
پزشکی، مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، علوم دارویی، 
صنایع غذایی، کشاورزی و غیره است، بدون استفاده 
از ظرفیت های علمی و پژوهش��ی کش��ور و همچنین 
نخبگان هر حوزه برای تولید دانش و ارتقای توانمندی 
نرم و س��خت امکان تحقق اهداف پدافندی در رصد 
و پایش و بالطبع در مدیریت پدافند زیس��تی  ممکن 

نخواهد بود. 

دوم: باید توجه داشت که رصد و پایش تهدیدات لحظه 
به لحظه و دائمی است و برای پدافند تهدیدات زیستی 

که مبتنی بر برنامه آفندی دشمن است، باید در 
نظر داشت که صحنه اجرای تهدید با دشمن 

است و ممکن است از هر غفلتی برای 
دستیابی به اهداف خود استفاده کند.

س�وم: رصد و پایش تخصصی و 
ابزار محور است بنابراین آموزش 
تیم رصد و پایش و به روز رسانی 
تجهیزات و امکانات در قدرت رصد 

و دقت در پایش نقش مهم و اساسی 
دارد و از الزامات اولیه است.

چهارم: رویکرد پیش دستانه باید بر رصد 
و پایش تهدیدات اس��توار باش��د. به عبارت 

دیگر، نباید تیم رصد و پایش در برابر سناریوهای تهدید 
غافلگیر شوند. 

پنجم: توجه به ایجاد حاشیه امن برای افزایش ضریب 
مصون سازی کشور. به عبارت دیگر، باید الیه های تهدیدات 
را بر اساس تهدیدات ملی و بومی، مشترک با کشورهای 
اسالمی، کشورهای همسایه، منطقه ای، مشترک المنافع، 
مشترک با کشورهای استکبار ستیز  یا در سطح جهانی  
طبقه بندی و سطح رصد و پایش را برای تمام این سطوح 
تدوین و اجرایی کرد تا بتوان امنیت زیس��تی داخلی و 

ملی را تا حد ممکن ارتقا داد و تثبیت کرد. 

ششم: هر گونه ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با کشورهای 
متخاصم و معاند که ممکن است به ظاهر جنبه مثبت 
داشته و یا در چارچوب عرف بین الملل انجام گیرد، می 
تواند بس��تری برای بروز و ظهور انواع تهدیدات 
باش��د لذا باید در در این گونه موارد 
ق��درت رص��د و پای��ش را تقویت 
کرده و به صورت ویژه به آن 
نگریس��ت. مثال گاهی در 
ش��رایط بحران و بالهای 
طبیعی ممکن اس��ت از 
سوی جوامع بین المللی 
ی��ا کش��ورهای مختلف 
حمایت��ی صورت گیرد، 
ب��ه ک��رات گزارش هایی 
مبن��ی ب��ر آلودگی ه��ای 
خطرناک محموله های ارسالی 
اعالم شده است. اعتماد به جوامع 

جهانی تحت س��یطره ابرقدرت ها یا اعتماد مس��تقیم به 
کشورهای اروپایی و امریکا و سهل انگاری در رصد و پایش 
تهدیدات یک اشتباه بزرگ استراتژیک است. به طورکلی 
مفاهیم و موضوعات و عملیات رصد و پایش در چارچوب 
تهدیدات زیستی را می توان به شکل زیر طبقه بندی کرد.

1. بر اساس حوزه 6 گانه تهدیدات زیستی مثال رصد و 
پایش کلیه تهدیدات حوزه دام و طیور و آبزیان یا کلیه 

تهدیدات آب شرب یا انسان و غیره

2. بر اساس سرعت، شدت و میزان مجموع خسارت های 
وارده به جامعه هدف که اساسا یکی از مبانی طرح ریزی 

تعیین اولویت های پدافندی است.

3. بر اساس میزان شدت و میزان آسیب رسانی به سرمایه 
انسانی به عبارت دیگر رصد و پایش با محوریت سالمت 

انسان طرح ریزی می شود.

4. ب��ر اس��اس ن��وع عام��ل تهدی��د مثال بر اس��اس نوع 
بیماری ه��ای ویروس��ی، باکتریای��ی، قارچی و غیره در 
انسان، حتی ممکن است تقسیمات جزئی تر و تخصصی تر 

مد نظر قرار گیرد.

5. بر اس��اس مجموعه ای از پارامترها و ویژگی های 
مختلف از جمله: استقرار و وضعیت آزمایشگاه ها، بافت 
جمعیت جامعه، مهاجرت انس��ان، مهاجرت جانوران، 
حمل و نقل و تردد، تولید زباله های شهری و بیمارستانی 
و صنعتی، تولید، انبارداری و توزیع محصوالت کشاورزی 

و غیره 

بایددر۶حوزه
انسان،داموطیوروآبزیان،
غذاودارو،منابعطبیعیو

محیطزیست،کشاورزیوآب
شرب،تمامسناریوهایتهدیداز
سادهتاپیچیدهوازحتمیوممکن
تاضعیفوبسیارنادردردستور
برنامهاجراییکارگروهیاتیم

رصدوپایشتهدیدات
زیستیباشد
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س
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از نگاه جمعیت  شناختی، جمعیت در حال 
رشد و جوان، احتیاج بیشتری به کاال و 

خدمات دارد و به همین دلیل در جامعه 
در حال رش��د، تقاضا برای امکانات 
مسکن، امالک و مستغالت افزایش 
می یابد ولی با کاهش سطح باروری و 
کم شدن جمعیت، جمعیت متقاضی 

کاالهای اساس��ی از جمله مس��کن و 
امکان��ات رفاه��ی کاهش خواهد یافت و 

این موضوع زمینه ساز ایجاد بحران اقتصادی 
در جامعه خواهد بود.

چالش های سیاسی � امنیتی
کاهش جمعیت جوان، به معنای کم شدن تعداد نیروهای 
توانمند برای دفاع از اقتدار، امنیت و تمامیت ارضی کشور 
اس��ت و این موضوع برای کش��وری با ویژگی  های نظام 
جمهوری اسالمی ایران که همواره در معرض تهدیدهای 
فزاینده نظام سلطه و جهان استکبار است، بسیار خطرساز 
خواهد بود. )ابراهیم ش��فیعی سروس��تانی، همایش ملی 
»تغییرات جمعیتی و نقش آنها در تحوالت مختلف جامعه«( 
کودکان در خانواده های کم جمعیت، به ویژه تک فرزندی، 
همواره با سلس��له خواس��ت ها و انتظارات بی پایانی رش��د 
می کنند که همه یا اکثر آنها برآورده می شود. از این رو، 
فرزندان در چنین خانواده هایی با مفاهیم ارزشی و اخالقی ای 
نظیر قناعت، ایثار، گذش��ت، کمک به همنوعان، صبر، 
شکیبایی، تحمل، مدارا و... بیگانه خواهند بود. نگاهی بر 
سیاست های کشورهای غربی در خصوص کاهش جمعیت 
ایران، ادعای وجود چالش های سیاسی امنیتی در صورت 
ادامه روند کنونی کاهش جمعیت را به اثبات می رساند 

که در ادامه به آن می پردازیم.

نگاهی بر سیاست های کشورهای غربی
قب��ل از انق��الب، س��تاره فرمانفرمای��ان، دخت��ر یکی از به 

اصطالح شاهزادگان و افراد با نفوذ قاجار 
که به مادر مددکاری اجتماعی ایران 
ملقب بوده، در س��ال های دهه ۵0 
و 60 میالدی، به دعوت س��ازمان 
ملل متحد، برای اجرای طرح های 
مددکاری اجتماعی در خاورمیانه 
به عراق و پس از آن به مصر، سوریه 

و لبنان سفر کرد.
ایشان اولین فردی بود که در دوران 
پهلوی شعار »فرزند کمتر زندگی بهتر« 
را در ایران سر داد. با توجه به مستندات موجود 
بحث کنترل جمعیت در ایران به وسیله فرمانفرمایان مطرح 
و برنامه ریزی شده بود. این در حالی بود که در آن موقع 
به خانواده هایی که فرزند زیاد مثال تا ۱۷ تا بچه داشتند، 

جایزه می دادند.
پس از این بود که وزارت بهداش��ت وارد موضوع کنترل 
جمعیت شد، تا جایی که در اجالس قاهره بهداشت باروری 
در مورد تنظیم خانواده مطرح شد و وزارت بهداشت وقت 
کمک ۱۵0میلیون دالری برای این مساله دریافت کرد.

براساس مستندات و آمارهای موجود، در سال ۱3۷3 نرخ 
رشد جمعیت متعادل بود و به ادامه روند کاهش جمعیت 
نیاز نبود و ارسال این کمک ها و بودجه از سوی خارجی ها 
هیچ توجیهی نداشت، اما این بودجه کامال هدفمند وارد 
ایران شد و از سوی دیگر با هجمه های فرهنگی، بهداشت 
باروری و کنترل جمعیت از سوی غرب مواجه شدیم و 
متأس��فانه در یک مقطع زمانی طوالنی وزارت بهداش��ت 
تبلیغات گس��ترده ای را برای کنترل جمعیت انجام داد. 
واقعیت های تاریخی نش��ان می دهند که اس��اس و بنیاد 
ش��کل گیری برنامه های تنظیم خانواده که همواره مورد 
توجه و حمایت س��ازمان ملل و قدرت های بزرگ جهان 
از جمله آمریکا بوده، از نوعی سلطه طلبی و برتری طلبی 
قدرت های بزرگ جهانی آغاز شده و با گذشت زمان رنگ 
و لعاب کمک های بشردوس��تانه و رفاهی و توس��عه ای به 

خود گرفته است. به طوری که محققان آمریکایی معتقدند 
افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه نه تنها موقعیت 
سیاسی برتر آمریکا را به خطر می اندازد، بلکه مانع اصلی 

در راه توسعه جهانی است.
تجربه مقاطع گوناگون روابط خارجی ایران با جهان غرب، 
این ادعا را به اثبات رسانده که راهبرد نظام سلطه غرب در 
مواجهه با منافع ملت ایران، »تبدیل فرصت ها به تهدید« 
بوده است. در یک نمونه ملموس تاریخی که یک »فرصت« 
تاریخی برای ملت ایران بوده است، با اعتماد نابجای دکتر 
محمد مصدق به آمریکایی ها، این فرصت مهم به »تهدید« 
تبدیل شد و با وجود سکوالر بودن دکتر مصدق، با کودتای 
دولت ایاالت متحده، نفت سرشار ایران به مدت ۲۵ سال به 
غارت و چپاول رفت. غرض از ارائه این مصداق های عینی و 
ملموس، اشاره به این موضوع مهم است که در قضیه مهار 
رشد جمعیت کشور در سال های پس از جنگ تحمیلی که 
در متن برنامه اول توسعه کشور گنجانده شد، بسیاری از 
برنامه ریزان و ناظران برنامه های کالن از این موضوع غفلت 
  کردند که دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران همواره 
مترصد تبدیل فرصت های ملت ایران به تهدید هستند.

برای مثال، در جهت دهی نامرئی تحوالت جمعیتی جوامع 
گوناگون به  سوی تأمین منافع قدرت های فرامنطقه ای، 
همین بس که برژینسکی، سیاستمدار کهنه کار و مشاور 
امنیت ملی سابق آمریکا، اظهار داشته است که از فکر کردن 
به حمله پیشدستانه علیه تأسیسات هسته ای ایران اجتناب 
و گفت وگوها با تهران را حفظ کنید. باالتر از همه، بازی 
طوالنی مدتی را انجام دهید چون زمان، آمارهای جمعیتی 
و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست بنابراین 

تصحیح روند خطای گذشته ضرورتی انکارناپذیر است.

کاهش جمعیت، سیاست رهبران سایه
سال هاست سران »مجامع مخفی« جهانی، مانند مؤسسه 
س��لطنتی امور بین الملل، ش��ورای روابط خارجی، جامعه 
بیلدربرگرها، کمیس��یون س��ه جانبه، فراماسونری، باشگاه 

بهبهانه20تیر)یازدهمژوئیه(روزجهانیجمعیت

کاهش جمعیت؛ تهدید زیستی  آینده
دکترفرشتهروحافزا/معاون طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی - اجتماعی زنان

نتایجپیشبینیهایس�ال۲010س�ازمانمللمتحددربارهتحوالتبارورینش�انمیدهدکهدرصورتادامهروندکنونیکاهشباروریوتحقق
پیشبینیهاییادش�ده،کش�ورمابامس�ائلوچالشهایگوناگونیروبروخواهدش�دکهمهمترینآنهاعبارتنداز:بحرانمیزانباروریوتجدید
نسل)منظورازتجدیدنسلایناستکهنسلجدیدیبایدجاینسلقدیمرابگیرد.اینفرآیندراتجدیدنسلگویند(،کاهشحجمکلجمعیت
ملی)تداوم»کاهشمیزانباروریکلبهزیرس�طحجانش�ینی«باعثخواهدش�دکهکش�وربارش�دمنفییاس�قوطجمعیتیمواجهش�ودکهبهآن
کاهشحجمکلجمعیتملیگویند(،بحرانکاهشنیرویدرس�نکار،بحرانس�المندیجمعیتوافزایشمهاجرتهایبینالمللیوتغییرات

هویتیوفرهنگی،ازمهمترینمصادیقچالشهایجمعیتیبهشمارمیآیند.


دراجاس»سنت

موریس«سوئیس،بر
موضوعافزایشجنگوکشتار
بهویژهدرمنطقهخاورمیانهبه
منظورکاهشجمعیتروبه
افزایشجهانتأکیدشد
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رم و کمیته 300، با طرح ها و برنامه های گوناگون زمینه 
نفوذ و اقتدار نظام سلطه بر مناسبات فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادی ملل جهان را فراهم آورده اند و سرنوشت ملت ها 
و کشورهای مستقل جهان را به میل و اراده خود تغییر 
می دهند. یکی از مصادیق آشکار مداخله مجامع مخفی در 
سرنوشت ملت های دیگر موضوع کاهش و کنترل جمعیت 
جهان است. این مجامع با هدف گسترش سلطه خود بر 
جهان، از س��ال ها پیش موضوع کاهش جمعیت جهان 
را در دس��تور کار قرار داده اند و این موضوع را از راه های 

گوناگون پی می گیرند.
دکتر جان کولمن، نویسنده و پژوهشگر مجامع که پیش تر 
از جاسوسان حرفه ای سرویس های مخفی بریتانیا بوده است، 
هنگام برشمردن هدف های گروه های پنهان می نویسد: 
»آنها بر این باورند که برای تحقق »مسئولیت آسمانی« 
که بر عهده آنان گذارده ش��ده اس��ت، باید »از راه ایجاد 
جنگ های محدود و موضعی در کشورهای پیشرفته و به 
وجود آوردن گرسنگی و بیماری در کشورهای جهان سوم، 
موجبات مرگ حدود 3 میلیارد انس��انی را که اصطالحا 
»مصرف کنندگان بی مصرف« نامیده اند، فراهم شود و تا 

س��ال ۲0۵0 جمعیت ایاالت متحده باید در 
حد یکصد میلیون نفر کاهش یابد.«

کاهش جمعیت به هرقیمتی 
حتی جنگ

س��رواندو گونزالز، نویس��نده 
آمریکای��ی،   � کوبای��ی 
نشانه ش��ناس و تحلیل گ��ر 

اطالعات��ی، در مقال��ه ای به بررس��ی 
ت��الش »باش��گاه میلیونره��ا«ی 

آمریکایی برای کاهش جمعیت 
جهان می پردازد و می نویسد:

»پنج��م م��ی   ۲009، تعدادی 
از بدنام ترین اعضای »باش��گاه 
میلیونره��ا« � دیوید راکفلر، تد 

ترن��ر، اپ��را وینف��ری، وارن بافت، 
ج��رج س��وروس، ال��ی ب��راود، پیتر 

ج��ی. پترس��ون، پت��ی اس��تونس فایر، 
جان مورگریده، مایکل بلومبرگ و تعدادی از 

میلیونرهای دیگر، مخفیانه سر پل نرس، رئیس دانشگاه 
راکفلر را در منهتن مالقات کردند.

همان طور که انتظار می رفت، رس��انه های جریان اصلی 
آمریکا، بسیار مراقب بودند تا مردم آمریکا از این جلسه 
میلیونرها در منهتن آگاه نشوند، ولی برخی از جزئیات 

این جلسه، به بیرون درز کرد.«
یک روزنامه بزرگ انگلیسی، به نقل از یک فرد ناشناس 
که در این جلس��ه ش��رکت داش��ته اس��ت، گزارش کرد که 
در این جلسه بر سر این نکته اجماع شد که آنها باید به 
راهبردی روی آورند که در آن، از رشد جمعیت به عنوان یک 
تهدید زیست  محیطی، اجتماعی و صنعتی بالقوه فاجعه  بار 
جلوگیری شود. یکی دیگر از افراد شرکت کننده در جلسه 
منهتن، سزار رسانه ای، تد ترنر، میلیونر مؤسس سی. ان. 
ان بود که در سال ۱996 در مصاحبه ای با مجله 
طبیعت شناسی آدوبون گفته بود کاهش 
9۵ درصدی جمعیت جهان به ۲۲۵ 
تا 300 میلیون نفر »ایده ال« خواهد 
بود. مایکل اسنایدر، پژوهشگر و 
تحلیل گر مسائل سیاسی نیز 
درباره تصمیم نخبگان جهانی 
ب��رای کنت��رل جمعیت جهان 

می نویسد: »از نظر من و شما، شاید خالص 
شدن از 90 درصد جمعیت جهان کاری 
جنون آمیز باشد، اما هر چه می گذرد، 
ای��ن اجم��اع در بین نخبگان جهانی 
بیشتر می شود که رسیدن به چنین 
هدفی به نفع سیاره زمین است. در 
نشست سال ۲0۱۱ بیلدر برگ که از 
9 تا ۱۲ ژوئن )۱9 تا ۲۲ خرداد ۱390( 
با حضور آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل 
ناتو، خواکین آلمونیا، معاون رئیس کمیسیون 
اروپا، خاویر س��والنا، مس��ئول س��ابق سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا، 
رابرت زولیک، رئیس گروه بانک جهانی، هنری کیسینجر، 
تئوریسین و رئیس شرکت های مختلف و مشاور سابق امنیت 
ملی آمریکا، »بیل گیتس«، رئیس سابق مایکروسافت و 
رئیس فعلی بنیاد گیتس، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا 
)گیتس در زمان برگزاری نشست، وزیر دفاع بود که اکنون 
از این سمت کنار رفته است(، دیوید راکفلر، سرمایه دار 
معروف و رئیس سابق بانک منهتن، میچلت وایت، مدیر 
مس��ئول هفته نامه اکونومیس��ت، آنجال مرکل، صدراعظم 
آلمان، جورما اولیال، رئیس شرکت نفتی رویال داچ شل، 
جرج دیوید، رئیس شرکت کوکاکوال، ملکه هلند،  هاکان، 
ولیعهد نروژ، پیتر برابک لتما، رئیس شرکت نستله، سوفیا، 
ملکه اسپانیا، خوزه لوییز زاپاترو نخست  وزیر اسپانیا و... در 
»سنت موریس« سوئیس برگزار شد، بر موضوع افزایش 
جنگ و کشتار به ویژه در منطقه خاورمیانه به منظور کاهش 
جمعیت رو به افزایش جهان تأکید شد.«  به گزارش راشا 
تودی، در شصت و سومین کنفرانس بیلدربرگ که طی 
روزهای یازدهم تا چهاردهم ژوئن ۲0۱۵در شهر »تلفس 
بوخن« اقامتگاهی کوهستانی در ایالت تیرول اتریش برگزار 
شد، جمعا حضور حدود ۱40 شرکت کننده از ۲۲ کشور 

در کنفرانس سال جاری تایید شده است. 

افزایش جمعیت نیازمند برنامه ریزی

بــا برنامــه، تحقیق و ســرمایه گذاری، فرهنگ 

کنتــرل جمعیــت از طریــق کاهش نرخ تولد در 

کشورهای در حال توسعه در جهان نهادینه شده 

است در حالی که کشورهای پیشرفته اروپایی و 

آمریکا همزمان با همین سیاست ها برای سایر 

نقاط جهان، روندهای افزایش میزان تولد را در 

دســتور کار دارند. این کشــورها اعطای جوایز، 

کمک هزینه های مالی و بهره مندی از بیمه هایی 

با پوشش بهتر را برای خانواده هایی با فرزندان 

بیشــتر گســترش داده و می دهند. الگوسازی 

از طریــق معرفــی چهره هــای محبــوب، موفق و 

ستاره های هالیوودی که هر کدام بیش از 6-

5 فرزند دارند نیز در فرهنگ سازی افزایش 

زادآوری نقش ایفا می کند. باید به یاد داشته 

باشــیم بــرای افزایــش جمعیت نیازمند اتخاذ 

سیاست  هستیم و اگر سیاست کشور افزایش 

جمعیت از طریق افزایش میزان تولد اســت، 

باید تحقیق، برنامه ریزی و ســرمایه گذاری در 
این جمیعت انجام بگیرد.

برژینسکی،
مشاورامنیتملیسابق

آمریکا،اظهارداشتهاستکهاز
فکرکردنبهحملهپیشدستانهعلیه
تأسیساتهستهایایراناجتنابو

گفتوگوهاباتهرانراحفظکنید.باالتر
ازهمه،بازیطوالنیمدتیراانجام
دهیدچونزمان،آمارهایجمعیتی

وتغییرنسلدرایرانبهنفع
رژیمکنونینیست


محققانآمریکایی

معتقدندافزایشجمعیت
درکشورهایدرحالتوسعه
نهتنهاموقعیتسیاسیبرتر
آمریکارابهخطرمیاندازد،
بلکهمانعاصلیدرراه
توسعهجهانیاست
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متاسفانه آنهایی که از منظر علمی درخصوص اهمیت 
اصالح سیاست های جمعیتی کشور دستی بر آتش دارند، 
هنوز گمان می کنند کشور در مسیر »افزایش جمعیت« 
نیازمند اختراعات و ابداعات عجیب و غریب و دوره های 
مطالعاتی پرهزینه در بازه زمانی بیش از ۱0 سال است! 
حال آن که بیش از ۲0 س��ال اس��ت که در کش��ورهای 
توسعه یافته برنامه ای متفاوت از چارچوب مشهور »تنظیم 
خانواده«، با هدف افزایش جمعیت با مولفه های واضح و 
دنبال کردنی در حال اجراست اما آنچه باعث شده برخی 
کشورهای اروپایی، پس از وضع قوانین حمایتی عریض 
و طویل سیاس��ت فرزندآوری و افزایش جمعیت بعضا 
کم توفیق باشند، تغییرات حوزه شیوه زندگی است که 
خود برآمده از روش زندگی به شیوه غربی با انگیزش هایی 
همچون »لذت گرایی و رفاه حداکثری« توام با فردگرایی 
بدون مرز است. پس عالوه بر الزامات تغییر برنامه های 
قبلی کشور در حوزه مشهور به »تنظیم خانواده«، رصد 
پروژه ه��ای جدید دش��منان جمعی��ت ایرانیان در حوزه 
ش��یوه زندگی با تاکید بر تغییر جایگاه و نقش زنان از 

اهمیتی ویژه برخوردار است. 
باید باور کنیم که میدان مبارزه با برنامه های دشمنان 
مس��لمانان در حوزه جمعیت بس��یار گس��ترده ش��ده و به 
واسطه بروز اشکاالت متنوع در حوزه شیوه زندگی، حتی 
در ص��ورت همراه��ی کام��ل دول��ت و مجلس و نهادهای 
اجرایی و قانونی در حوزه افزایش جمعیت نیز با مشکالت 
زیادی روبرو هستیم. در شرایطی که آمار میزان ازدواج و 

طالق و سن تاهل و نرخ فرزندآوری در کشورمان به علت 
تهاجمات فرهنگی چندان امیدوارکننده نیست، دست و 
پنجه نرم کردن با مجریان برنامه های قدیمی »تنظیم 
خانواده جهانی« که آش��کارا در کش��ور به کارش��کنی در 
حوزه استراتژیک جمعیت اشتغال دارند، حقیقتا نویدبخش 
آینده ای روشن نیست. موضوع بسیار عجیب و تاسفبار 
اینکه در س��ال گذش��ته معاونت زنان و خانواده ریاس��ت 
جمهوری، با ارائه گزاره هایی قابل تامل، پروسه همکاری 
با کشور فنالند به منظور پیشبرد سیاست های جمعیتی 
و شیوه زندگی را کلید زده است. ایشان معتقد است که 
فنالند یک کشور اروپایی است که بیشترین موفقیت را در 
زمینه سیاست افزایش جمعیت داشته در حالی که نرخ 
باروری فنالند در 4۵ سال گذشته زیر سطح جانشینی 
بوده و سعی مسئوالن این کشور برای افزایش نرخ باروری 
و فرار از مصیبت سالخوردگی جمعیت، هیچ گونه موفقیتی 
به دنبال نداشته است! چنانکه میانگین سنی مردم در 
این کشور قریب به 4۲ سال است و فنالندی ها بر کرسی 

رتبه هفتم پیرترین کشورهای دنیا تکیه زده اند!
 نکته مهم برنامه ضدجمعیتی فنالندی ها برای ایران را 
می توان در ادامه صحبت های وزیر سابق بهداشت فنالند 
در گفتگو با موالوردی مشاهده کرد: »در فنالند به برابری 
زنان و مردان بس��یار اهمیت داده می ش��ود و برای این 
امر بس��یار جنگیده ایم. گفت وگو با کش��ورهای گوناگون 
برای ما بسیار الهام بخش بوده و می توان راه های خوبی 
را برای همکاری در امور گوناگون در این دیدارها یافت.«

تعریف و تمجید معاون رئیس جمهور از »تبادل تجربیات« 
در حوزه زنان در حاش��یه »کنفرانس ضد زن« مذکور 
در حالی اس��ت که رهبر انقالب درخصوص تز »برابری 
جنسیتی غرب« گفته است: »اگر مي خواهیم نگاه ما به 
مسئله زن، سالم، منطقی، دقیق و راهگشا باشد، باید از 
افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاماًل 
فاصله بگیریم.« با وجود فرمایشات رهبر فرزانه انقالب 
و انتقاد به زیر بنای فکری بس��یاری از کنوانس��یون های 
جهان��ی ک��ه ایش��ان فرمودند: »اص��رار غربی ها روی این 
زیربنای غلط، جامعه بش��ری را تباه مي کند، به همین 
دلیل برای دستیابی به نگاه صحیح و متوازن، باید از این 
مبانی برحذر بود.«، تالش برای تغییر نگرش زنان و شیوه 
زندگی خانواده ایرانی، آخرین مرحله از اجرای طرح تثبیت 
سالمندی جمعیت ایرانیان است. به نحوی که در صورت 
اجرای طرح هایی همچون »برابری جنسیتی« مبتنی بر 
اس��تراتژی جمعیتی پیش��رفته در ایران، همچون برخی 
کش��ورهای غربی مش��ابه فنالند، حتی در صورت وضع 
قوانین و مش��وق های جمعیتی نیز به علت بی انگیزگی 
جوانان در تشکیل خانواده و ممانعت زنان از فرزندآوری 
به بهانه ارتقای شغلی و افزایش استرس زندگی مکانیزه 
به شیوه لیبرال سرمایه داری، نرخ رشد جمعیت اصالح 
نخواه��د ش��د چراک��ه نگاه جامعه ب��ه فرزند، از عطیه ای 
الهی و نماد خانواده سالم به موجودی »مصرف کننده« 
با خصوصیت تضعیف موقعیت های شغلی و رتبه اقتصادی 

تغییر خواهد کرد. 

کمکسازمانهایجهانیبرای
کاهشنرخفرزندآوریدرایران

چرا ؟!
اشرفخالقی

اگررسالتاصلیقرارگاهپدافندزیستیکشورحفظسرمایهانسانیاست،بدونشکبایدبهبقایموثرجمعیتوپایداریآننیزتوجهکرد.اگردغدغه
ونگرانیازیکبیماریوتهدیداتحاصلازآنمهماست،دغدغهاینکهچندسالدیگرجمعیتپایهکشوریکجمعیتفرسودهوپیروناتوانباشد،با
اهمیتترونگرانکنندهتراست.اگریکمادهخوراکیمیتواندباعثبروزسرطانشودوسامتجامعهراتهدیدکند،مادهغذاییدیگریهممیتواند
رویهورمونهایجنسیوبالطبعرفتارهایجنسیوباروریوغیرهاثرکندوبهنظراهمیتموضوعدومکمترازموضوعاولنیستوشایدتبعاتآن
بسیارپیچیدهترونگرانکنندهترباشد.متاسفانهبعضیازمسئوالنکشوردچارسوءبرداشتهستندودرشناختعمقتهدیداتدچارمشکلمیشوند
وامیدواریمکهسازمانپدافندغیرعاملدرحوزههایمختلفازجملهمسائلزیستیدچارایناشتباهاستراتژیکنشود.آیابهاینموضوعتوجهکردهایم
کهچراصندوقجمعیتوس�ایرنهادهایوابس�تهبهس�ازمانملل)براس�اسآمارهایرس�میس�الیانهمنتش�رش�ده(تاکنونبیشازیکمیلیارددالردر
مراحلمختلفبرنامه»تنظیمخانوادهایران«باهدفکاهشنرخفرزندآوریوجمعیتایرانیانهزینهکردهاند؟آیامنظورآنهاافزایشبهداشتخانواده

بودهیادوستداشتندمارابهسطحکشورهایتوسعهیافتهسوقدهندیادرآمدسرانهکشورراافزایشدهندیا...
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فاطمهرهبر،نمایندهمردمتهراندرمجلسشورای
اسامی،پیشازظهردوشنبه۲۶آبان1393در
نط�قمی�اندس�تورخ�وددرصح�نعلنیاظهار
داشت:»اخیراًدراقدامیبیسابقهوبدوناطاع
وهماهنگ�یب�امراک�زقانونگ�ذاروبرخافاصول
77و1۲5قانوناساسیدرحوزهزنانوخانواده
بهبهانهتحققبرنامهپنجمتوسعه،تفاهمنامهای
باصندوقجمعیتسازمانمللدرایرانبهامضا
رسیدهکهمفادپذیرفتهشدهباگذشت5ماهبه

اطاعافکارعمومینرسیدهاست.«

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: »در 
یکی از کارکردهای نهادهای بین المللی، به ویژه نهادهای 
بین المللی فعال در حوزه اجتماعی نفوذی نرم و خزنده 
در کش��ورها و تغییر اس��تحاله فرهنگ بومی کش��ورهای 
مختلف در جهت منافع و راهبردهای نظام سلطه است 

و موضوعی که بارها در نس��خه های صندوق بین المللی 
پول، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای 
مش��ابه برای کش��ورهای در حال توس��عه پیچیده ش��ده 
است.« رهبر افزود: »تفاهمنامه همکاری پنجمین برنامه 
کش��ور در قالب پنج برونداد، کاری مش��ترک با صندوق 
جمعیت س��ازمان ملل با عنوان تقویت ظرفیت ملی در 
جهت تدوین و اجرای برنامه حمایتی برای نهاد خانواده 
و خانوارهای دارای سرپرست زن و زنان کم بضاعت است 
که در روز ۲۱ خرداد 93 به وسیله معاونت زنان و خانواده 
نهاد ریاست  جمهوری و مدیر صندوق جمعیت سازمان 

ملل در ایران در محل این معاونت به امضا رسید.«
نایب  رئیس کمیس��یون اصل 90 مجلس ادامه داد: »بر 
اس��اس این تفاهمنامه، موارد اس��تخدام مش��اوران ملی با 
نظارت صندوق جمعیت سازمان ملل برای ارائه کمک 
فنی، استخدام مشاوران بین المللی برای ارائه کمک فنی 
به معاونت، تشکیل بانک اطالعات زنان و زنان سرپرست 

خان��وار، حمای��ت از دوره ه��ای آموزش بومی ش��ده برای 
کارمندان س��ازمان های دولتی، قضایی، نیروهای پلیس 
و ...، آموزش آموزشگر برای تدریس خانواده سالم و وارد 
کردن مباحث خانواده سالم به محتوای آموزشی کالس ها 
به تصویب رس��یده اس��ت.« وی ادامه داد:  »مطابق این 
توافقنامه، داده های جمع آوری شده که کاماًل مرتبط با 
مس��ائل امنیت ملی و راهبرد جمهوری اس��المی ایران 
است، به صورت دقیق و مبسوط در اختیار سازمان ملل 

قرار داده شده است.«
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
»از رئیس جمهور درخواست می شود نسبت به پذیرش 
این تعهدات توضیحات الزم بدهد. ش��اید بهتر بود در 
جهت تحقق فرمایشات رهبر انقالب مبنی بر تأکید بر 
سیاس��ت های افزایش جمعیت معاونت زنان و خانواده 
نس��بت به اجرایی ش��دن مواد ۲۲0 و ۲30 قانون برنامه 

توسعه،  قانون حمایت از خانواده اقدام می کرد.«

دکت�رهولک�یاوز،نماین�ده
صندوقجمعیتس�ازمانملل
درایرانبهدنبالبیماریسرطان
درگذش�ت.صندوقجمعیتدر

دورانماموریتویدرایرانبهدلیل
کارش�کنیهایفراواندرمسیراجرای

سیاستهایجدیدجمعیتیوفعالیتهایی
مشکوکدرجمعآوریاطاعات،بارهامورد

انتقادرسانههاقرارگرفت.

به دنبال درگذش��ت دکتر هولکی اوز، در هفته 
اول خرداد، مراس��م یادبود وی در مقر س��ازمان ملل 
در ایران برگزار شد. در این مراسم که برخی مقامات 
دولتی از دفتر امور زنان رئیس جمهور، فرهنگس��تان 
علوم پزشکی، جمعیت هالل احمر، مرکز آمار، سازمان 
ثبت احوال کشور و شورای ملی سالمندان نیز حضور 
داشتند، پیام آقای گری لوییس -هماهنگ کننده مقیم 
سازمان ملل متحد در ایران- خوانده شد. گوشه ای از 
عملکرد هولکی اوز را که پیش از این در نامه بس��یج 

دانشجویی خطاب به نمایندگان مجلس 
آمده بود، از نظر می گذرانیم:

 1.  سفارشآشکاربهحفظسطوحپایین
باروریدرکش�وروممانعتازافزایشآن
ازطری�قادام�هوگس�ترشط�رحتنظی�م
خانواده: در تارنمای این صندوق »حفظ سطوح 
کم باروری« به عنوان یکی از چالش های اصلی 
مربوط به جمعیت و توس��عه ایران عنوان ش��ده و 
در توضیح آن گفته ش��ده اس��ت که اگرچه زنان 
ایران به سطح جانشین سازی باروری رسیده اند، ادامه 
گس��ترش خدمات بهداش��ت باروری، از جمله برنامه 
تنظی��م خان��واده، ب��رای تامی��ن نیازه��ای کنونی و آتی 

امری حیاتی است.
2. جهت ده��ی پژوهش ه��ا و ایج��اد انحراف در مس��یر 
کارشناسی جمعیت برای تاثیرگذاری بر نگارش برخی 

اسناد ملی و به خصوص برنامه ششم توسعه
3. پیگیریتداومعقیمس�ازیهایگس�تردهدر
ایران:قریب به یک ماه پس از اعالم موضع صریح مقام 
معظم رهبری که فرمودند: »من معتقد به کثرت جمعیتم. 

ه��ر اق��دام و تدبی��ری که می خواهد برای متوقف کردن 
رش��د جمعیت انجام بگیرد، بعد از ۱۵0 میلیون انجام 
بگی��رد« )۱390/0۵/۱6( هولک��ی اوز، نماینده صندوق 
جمعیت در ایران، به مرکز بهداشت نور سعادت )یکی 
از مراکز تحت نظر مرکز بهداشت جنوب تهران( می رود 
و از ادامه داش��تن انجام عمل های عقیم س��ازی دائمی، 
مطمئ��ن می ش��ود و ای��ن بازدی��د را رس��انه ای می کند. 
)تاریخ بازدید:۱390/6/۲۷(. الزم به ذکر است که آمار 
عقیم سازی های دائمی )وازکتومی و توبکتومی( در ایران 

قریب به 3 برابر میانگین این آمار در جهان است.
4. ترویج افکار فمینیستی و برنامه ریزی برای کاهش 

بیشتر رشد جمعیت کشور
5.  جم��ع آوری بانک ه��ای اطالعات��ی مرتب��ط ب��ا 
جمعی��ت و خان��واده از ط��رق مختل��ف ک��ه ی��ک 
نمون��ه از آن ق��رارداد غیرقانون��ی ب��ا معاون��ت ام��ور 
 زن��ان و خان��واده ریاس��ت جمه��وری ب��وده اس��ت. 
با توجه به وظایف مشخص این نهاد بین المللی، دلیل 

جمع آوری اطالعات مزبور مشخص نیست.
منبع:رجانیوز

اقدامات صندوق 
جمعیت سازمان ملل 
علیه امنیت ملی

تهدیدات حاصل از تفاهم نامه دولت با صندوق جمعیت سازمان ملل
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دکترعباسفروتن/دکترای تخصصی فیزیولوژی، عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی 

روزیکشنبه7تیر13۶۶)۲8ژوئن1987(،ساعت4:30بعدازظهر،چندجنگندهبمبافکننیرویهواییعراق7بمب۲50کیلوگرمیباکاهکهای
حاویخردلگوگردیمایعرویشهرسردشت،)جمعیت1۲هزارنفر(دراستانآذربایجانغربیایرانرهاکردند.4بمبنزدیکمرکزشهردرمناطق
مسکونیپرجمعیتمنفجرشد.۲بمبدقیقادربازارو۲بمبدیگربهمناطقمسکونیشهراصابتکردو3بمبدرمزارعوباغهابهوسیلهباددر
منطقهوسیعیازشهرفرودآمدند.درهوایگرمتابستان،خردلگوگردیبهسرعتتبخیرشدوبخارهابهوسیلهباددرمنطقهوسیعیازشهروحومه
آنپراکندهشدند.بویسیروگوگردازفاصلهبسیاردورازمرکزشهرهماستشماممیشد.ازآنجاکهسردشتیکهدفنظامینبود،مردمشهردر
برابرحملهساحهایشیمیاییآمادگینداشتندوبیدفاعبودند.بهعلتجهتوزشباد،حتیبیمارستانونقاهتگاهشهرهمآلودهشدوچندپزشک
وپرستارکهدرآنجاکارمیکردند،ناچاربهترکآنجاشدند.حمامهایعمومیبرایرفعآلودگیقربانیانبهکارگرفتهشدندویکورزشگاهکوچک
بهیکمرکزپزشکی150تختخوابیتبدیلشد.درساعاتاولیهحدود30نفرکهعمدتابچههایکوچکوافرادمسنبودند،بهدلیلمشکاتحاد
تنفسیجانخودراازدستدادند.از1۲هزارنفرساکنشهر،8هزارنفردرمعرضگازشیمیاییقرارگرفتند.از4هزارو500نفرکهبهدلیلمصدومیت
جدیترمداوایپزشکینیازداشتند،1500نفربستریشدندکه۶00نفرآنانبهتهرانفرستادهشدند.3هزارنفردیگربهصورتسرپاییمداواومرخص
شدند.بسیاریازاین3هزاربیمارسرپاییشهرراترککردندودرروستاهاتاشکردندباداروهایسنتیو...خودرادرمانکنند.درمیان4هزار
و500مصدومکهبهمراقبتپزشکینیازداشتند،عدهایازامدادگرانهمبودند.درروزهایبعدازحملهشیمیاییبهسردشت،بیمارستانهاومراکز
درمانیشهرهاینزدیکوهمچنینتهرانمملوازقربانیانغیرنظامییعنیزنانوبچههاییشدکهدراثرمواجههباگازخردلدچارسوختگیهای
دردناکوبدشکلوآسیبهایریویمهلکشدهبودند.۲4مصدومگازخردلازسردشتبهبیمارستانهایاروپامنتقلشدندکهدرآنجابهوسیله
متخصصاندراتریش)وینوس�الزبورگ(،بلژیک)بروکس�لوگنت(،اس�پانیا)مادرید(وایتالیا)رم(تحتدرمانقراربگیرند.بس�یاریازروزنامههاو
رس�انههایدیگراروپاییماجرایاینمصدومانراگزارشکردند.بهگفتهپزش�کانایرانیکهآثاراینحملهرارویس�امتمردمبررس�یکردند،این
واقعهمنجربهطیفیازعوارضناش�یازمواجههباخردلگوگردیش�دکهبهمیزاننزدیکیافرادبهمحلاصابتبمبهابس�تگیداش�ت.بررس�یهای
جنبههایکوتاهمدتوبلندمدتآثارحملهباتوجهبهاینحقیقتکهبمبارانعاوهبرمواجههباموادشیمیایی،آسیبهایفیزیکیوروانینیزهمراه
داشت،پیچیدهترشد.نتایجنشانمیدهندکهبازماندگانحادثهدردرازمدتمستعدابتابهانواعبیماریهاهستندکهاینمسالههنوزادامهدارد.
بیشترافرادساکندرمحلاصابتساحهایشیمیاییدچارعوارضحادوشدیدیشدند.نوزادانوکودکانبهدلیلحساسیتباالترنسبتبهمواد
سمیدرمقایسهبابزرگساالن،شدیدترینعوارضرانشاندادند.همچنینگفتهمیشودهواینزدیکبهزمینکهکودکانتنفسمیکنند)بهدلیل
کوتاهیقدشان(تراکمبیشتریازبخارهایشیمیاییسنگینترازهواداشتهاست.اینواقعهاولینحملهشیمیاییگستردهثبتشدهبهیکمنطقه
مسکونیدردنیابودوآنچهآنرابیشترغیرقابلتوجیهمیکند)بهگفتهگروهیازپزشکانایرانی(اینحقیقتاستکه:»اینجنایتهیچدستاورد
نظامیبرایعراقیهانداشت.«سردشتاینویژگیفاجعهآمیزراداردکهاولینشهردنیاستکهموردحملهشیمیاییقرارگرفتهاست.شایدبههمین
دلیلبرخیازبازماندگانسردشتپیوندیبامردمهیروشیما،اولینشهردنیاکهبهآنباساحهایاتمیحملهشد،حسمیکنند.سالگردحملهبه

سردشتهرسالبهعنوان»روزملیمبارزهباساحهایشیمیاییومیکروبی«گرامیداشتهمیشود.

8تیرروزمبارزهباسالحهایشیمیاییومیکروبی

سردشت؛ اولین تجربه بمب خردلی درجهان

درآزمایشهایارتشآمریکادرجنگجهانیدوم
درکانالهایگازوانجامتس�تهایپوس�تیروی
س�ربازان،بی�شاز۶0ه�زارنی�روینظامیآمریکا
ک�هب�ادرج�اتمختلفدرمع�رضگازخردلقرار
گرفتهبودند،بررس�یش�دندوآس�یبهایخاص
رویسامتآنهادراثرمواجههباعاملگازخردل

یافتشد:

س�رطان های تنفس�ی: بدخیمی ناحیه دهان و بینی؛ 
سرطان های حنجره و ریه؛ سرطان پوست؛ تغییر رنگ های 
ناهنجار در پوس��ت؛ تش��کیل زخم های پوس��تی مزمن و 
به جا ماندن اثر آنها؛ بیماری های مزمن تنفس��ی؛ آس��م؛ 

برونش��یت مزمن؛ آمفیزم؛ بیماری های انس��دادی مزمن 
ریوی؛ الرنژیت؛ آس��یب های چش��می؛ زخم ش��دن مکرر 
قرنیه؛ التهاب تاخیری و عودکننده قرنیه؛ التهاب مزمن 
ملتحمه چشم؛ سرکوب سلول های مغز استخوان؛ اختالل 
دستگاه ایمنی به عنوان یک اثر حاد؛ اختالل های روانی؛ 
اختالل های خلقی؛ اختالل های اضطرابی؛ اختالل استرس 
پس از س��انحه؛ اختالل های اس��ترس ضربه ای و ناتوانی  

جنسی به علت وجود آثار زخم های پوستی.
آث�ارآلکیلهکنن�دهخردلعام�لبهوجودآورنده

بیشتراینصدمههاهستند:
عوامل خردل: عوامل آلکیله کننده DNA و در دوزهای 
پایین دارای اثر سمی زیاد روی یاخته ها هستند. احتماال 

آلکیله ش��دن DNA عامل جهش ژنی )موتاس��یون زا( 
به وسیله عوامل خردل است. این عوامل همچنین RNA و 
پروتئین ها را آلکیله می کنند و در دوزهای متوسط تا باال 
می توانند عوارض جبران ناپذیری بر DNA )مسمومیت 

ژنتیکی( بر جای بگذارند.

آثار زیست محیطی جنگ شیمیایی
• محیط زیس��ت ۵ اس��تان مرزی ایران به وس��یله ۲۵00 
تن از عوامل ش��یمیایی جنگی در دهه ۱9۸0 )۱360( 

به شدت آلوده شد.
• عراق اعالم کرد بین سال های ۱9۸3-۸۸ )۱36۲-6۷( 
حدود ۱۸00 تن گاز خردل، حدود 400 تن گازتابون و 
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پرونده

بیش از 600 تن گازسارین در جنگ علیه ایران استفاده 
کرده است.

تاکنونآثارجنگشیمیاییرویمحیطزیستو
زنجیرهغذاییدرایرانکاملبررسینشدهاست:

• ارزیابی خطر احتمالی این مواد، نمونه برداری، نظارت 
و پاکسازی ضروری است.

• پسماندهای احتمالی عوامل جنگ شیمیایی در مناطق 
م��ورد حمل��ه هن��وز خطری جدی برای محیط زیس��ت و 

زنجیره غذایی به شمار می آید.
• خردل گوگردی جزو عوامل شناخته شده ای است که 

پایداری »بسیار زیادی« در محیط دارد.
• خردل به کار رفته در سالح ها معموال افزودنی هایی دارد 
که ویسکوزیته آن را افزایش می دهد، نقطه انجماد آن را 

پایین می آورد یا میزان سمیت آن را افزایش می دهد.
مقدار زیاد سموم ارگانوفسفره )عوامل نوع تابون و سارین( 
که در مناطق مرزی در حد اش��باع باعث آلودگی ش��د، 
حیات وح��ش را ناب��ود ک��رد و تمام ارگانیس��م های زنده 
موج��ود در خ��اک را از بی��ن ب��رد ک��ه عواق��ب بعدی آنها 

هنوز ناشناخته اند.
مطالعاتانجامش�دهدرزمینهآثارمحیطزیس�تی
مهماتحاویخردلکهدراقیانوسمدفونشدند

نشانمیدهد:
1. عامل خردل به شدت غیرقابل حل در آب است.

2. خردل معموال تمایل دارد به صورت الیه ای پالستیکی 
در کف دریا و رودخانه ها باقی بماند که می تواند با تور 

ماهیگیری به سطح آورده شود.
3. هر س��ال ش��ماری از ماهیگیران از طریق تماس با 
خردل آلوده می ش��وند که بیش از ۵0 س��ال پیش )در 

شمال اروپا و استرالیا( درون دریاها ریخته شده است.

ضرورت همکاری های بین المللی در این زمینه
1. ماده دهم کنوانسیون سالح های شیمیایی از ضرورت 
رسیدگی به مصدومان شیمیایی صحبت می کند، اما در 
مورد رسیدگی به محیط زیست آلوده شده در اثر حمالت 

شیمیایی سخنی به میان نیامده است.
2. ش��اید بای��د در قوانی��ن بین الملل��ی ب��رای حفاظت از 

محیط زیست بازنگری شود.
3. ی��ک برنام��ه مقابل��ه ب��رای محافظت و رفع آلودگی از 
محیط زیس��ت در مواقع بروز حادثه یا حمله ش��یمیایی 

باید طراحی شود.
برنامهمحافظتازمحیطزیس�تس�ازمانمللاز
پروژههایتحقیقاتیبرایعوارضزیستمحیطی

جنگدرمواردزیرحمایتمیکند:
• آثار زیست محیطی دود آتش های نفت کویت در اولین 

جنگ خلیج فارس
• مدفون کردن سالح ها و مهمات حاوی مواد شیمیایی 

در دریاها
• اورانیوم فقیر شده به کار رفته در بالکان و جنگ های 

خلیج فارس 
• بنابرای��ن حمای��ت از پروژه ه��ای تحقیقات��ی به منظور 
بررسی آثار جنگ شیمیایی در جنگ عراق علیه ایران 

روی خاک و آب ضروری است.

محیط زیست، قربانی جنگ شیمیایی 
روستایزرده: بمباران شیمیایی روستای زرده در غرب 
ایران یکی از تکان دهنده ترین اقدامات جنایتکارانه رژیم 

صدام در جریان جنگ عراق علیه ایران بود.

بمباران در روز 3۱ تیر )۲۲ ژوئیه ۱9۸۸( انجام شد که 
طی آن هواپیماهای عراقی اقدام به حمله با گاز خردل 
و عامل اعصاب کردند. قربانیان حادثه روستاییان و زائران 
بی دفاعی بودند که در مراسم مذهبی عید قربان شرکت 
کرده بودند. از میان اهالی روس��تای زرده و اطراف آن، 
۲۷۵ نف��ر بالفاصل��ه ش��هید و ح��دود ۱۵00 نفر مصدوم 
شدند. همچنین آلودگی شیمیایی، باغ های زیبای روستا 

را خشک و تا مدت ها غیرقابل  استفاده کرد.
روستایدیره:در همان روز اهالی روستایی در بین دو 
شهر سرپل ذهاب و گیالن غرب، هدف بمباران شیمیایی 
دیگری به وسیله ارتش عراق قرار گرفتند. فقط در روستای 
»نسار دیره« بیش از 600 روستایی و کشاورز از جمله 

زنان و کودکان دچار آسیب ها و بیماری های دائمی شدند 
که در اثر مواجهه با گاز خردل ایجاد می شود.

اهالی این روستاها با مشکالت دیگری نیز مواجه شدند: 
از آنجا که بسیاری از آنها کشاورز بودند، گذران زندگی 
آنها وابس��ته به زمینی بود که بعد از حمله ش��یمیایی 
آلوده ش��د. نگرانی ها در مورد احتمال باقی ماندن آثار 

مواد شیمیایی در منطقه همچنان باقی است.

آیا می دانستید؟
• عوامل ش��یمیایی اعصاب برای اولین بار در تاریخ در 
ده��ه ۱9۸0 می��الدی )ده��ه ۱360(، به وس��یله عراق در 

جنگ علیه ایران استفاده شد.
• گاز خردل را اولین بار در تاریخ، عراق علیه غیرنظامیان؛ 

ایرانیان و کردهای عراقی در دهه 60 به کار برد.
• بیش از 6۵ هزار غیرنظامی و رزمنده ایرانی، بیش از 
۲0 سال پس از مواجهه با عامل خردل، به بیماری های 

مزمن مربوط به آن مبتال هستند.
• ع��راق اع��الم ک��رد ح��دود ۱۸00 تن گاز خردل، ۱40 
تن گاز تابون و بیش از 600 تن گاز سارین در سال های 

6۷-۱36۲ علیه ایران استفاده کرده است.
• هزاران نفر از مردم عراق و برخی کشورهای دیگر هم 
در اثر مواجهه با جنگ افزارهای شیمیایی به بیماری های 

مزمن دچار شده اند.
• صدام حسین هیچ گاه به خاطر جنایات جنگی علیه 
ایرانیان )از جمله کاربرد سالح های شیمیایی( محاکمه نشد.

• در عراق هیچ محاکمه ای به خاطر جنایات جنگی علیه 
ایرانیان برگزار نشد و صدام مجبور به پاسخگویی به هیچ 

سوالی در مورد جنگ شیمیایی نشد.
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دکترمسعودمردانی/متخصص بیماری های عفونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

بیوتروریس�م،سوءاس�تفادهازعواملمیکروبیوفرآوردههایآنبهمنظورارعابیابههاکترس�اندنانس�انها،نابودیگیاهانوحیواناتاس�ت.
اعمالوافکاربیوتروریس�تیازدیربازوجودداش�تهولیباافزایشحماتتروریس�تیدرسراس�رجهانوجنگهایمنطقهای،محافلبهداش�تی
نس�بتبهآنحس�استرش�دهاندوبادقتبیش�تریاینموضوعرادنبالمیکنند.نیروهایدفاعیونظامیدربعضیازکش�ورهاهمنس�بتبهقبل
آمادهترهستندوراههاییرابرایمقابلهباآناندیشیدهاند.بهنظرمیرسدمردمومسئوالنکشورمانیزباتوجهبهاینکهایراندرمنطقهحساسی
واقعشدهاست،بهآمادگیبیشتریبرایمقابلهبااینپدیدهشوموغیرانسانینیازدارند.چندسالیاستکهدردنیاموضوعبیوتروریسمترسو
وحشتزیادیبینمردمایجادکردهاست.بیوتروریسمازمعضاتنوپدیدبهداشتعمومیوتهدیدکنندهکنترلعفونتمحسوبمیشود.این
جنگافزارها،جنگافزارهایمیکروبیبابهرهگیریازعواملزیستشناختیمختلفبیولوژیکساختهمیشوندتابهطورعمدمیکروارگانیسمهای
مولدبیمارییافرآوردههایآنراباآب،غذا،حشراتیاافشانهدربینجمعیتمنتشرکنند.درجنگافزاربیولوژیکازباکتری،ویروس،گیاهان،

حیواناتوفرآوردههایآنبهمنظوراهدافخصمانه،ارعابوجنگاستفادهمیشود.

بیوتروریسم ریشه کهن دارد
جنگ افزارهای بیولوژیک طی چند قرن اخیر مورد توجه 
انسان ها بوده است. در قرن چهاردهم میالدی، نیروهای 
مهاجم تاتار با پرتاپ اجس��اد قربانیان طاعون به داخل 
ش��هر کافا باعث ابتالی تعداد زیادی از س��اکنان ش��هر و 
سربازها شدند و بدین ترتیب شهر را به تصرف درآورند. 
شوروی نیز در محاصره شهر استالین گراد به وسیله آلمان ها 
از این سالح استفاده کرد. در عصر کالسیک هم موردی 
در ژاپن دیده شد که گروه مافیایی در متروی شهر توکیو 
از سالح بیوتروریست استفاده کردند که منجر به مرگ 

تعداد زیادی از مردم شد.

جنگ افزارهای بیوتروریس�م به 3 گروه تقس�یم 
می شوند:

گروهالف: برای ساخت این جنگ افزارها از مواد بسیار 

خطرناکی استفاده می شود که قدرت انتشار سریع از یک 
ف��رد ب��ه ف��رد دیگ��ر و مرگ و میر باالیی دارند. بهداش��ت 
عمومی جامعه را چنان تخریب می کنند که برای جبران 
خسارت و ساماندهی دوباره، به عملیات ویژ ه ای نیاز است. 
ویروس ها و باکتری هایی که در این گروه جای دارند آبله، 
سیاه زخم، طاعون، سم بوتولیسم )مسمومیت غذایی با 
کنسرو( و عوامل ایجاد کننده تب خونریزی دهنده )ابوال( 
هستند. گروه های تروریستی که قصد قلع و قمع دشمن 

را دارند، از این جنگ افزار استفاده می کنند. 
گ�روهب: ای��ن جنگ افزاره��ا م��رگ و میر کمتری ایجاد 
می کنند و با س��هولت نس��بی منتش��ر می ش��وند و فقط به 
اقدامات تشخیصی و نظارتی نیاز دارند. از عوامل ایجاد کننده 
بیوتروریسم در گروه ب می توان به عامل بیماری تب مالت، 
بیماری گالندرز یا مشه مشه، ویروس هایی که باعث بیماری 
آنسفالیت یا التهاب مغز می شوند و بیماری وبا اشاره کرد. 

گ�روهج:عوام��ل بیم��اری زای نوپدی��دی هس��تند که 
متخصصان ژنتیک می سازند. عمدتا قابل دسترس هستندو 
می توان آنها را تولید کرد. قابلیت ایجاد بیماری در سطح 
وسیع، کشندگی زیاد و اثر تخریبی فوق العاده ای بر پیکره 
بهداشت عمومی دارند. ویروس هانتا، عوامل ایجاد کننده 
زخم های خونریزی دهنده ناشی از نیش کنه، تب زرد و 

سل مقاوم به چند دارو در این گروه قرار دارند.

جنگ افزارهای میکروبی ویرانگرند
استفاده از چنین جنگ افزارهایی فوق العاده ویرانگرند با 
چند مثال می توان به آثار مخرب در سالمت انسان ها و 

صدمه به سطح بهداشت جامعه اشاره کرد.
 • پخششدنویروسآبلهبینجمعیت: خوشبختانه 
ویروس آبله در سطح جهان کامال ریشه کن شده و فقط 
در دو آزمایشگاه این ویروس برای روز مبادا ذخیره شده 

بیوتروریسمیکیازمعضالتنوپدیدبهداشتعمومیوتهدیدکنندهکنترلعفونتمحسوبمیشود

 جنگ  میکروب های عصبانی

اشتباه آزمایشگاه نظامی آمریکا
ترجمه:سیماهاشمی

تا این لحظه حداقل ۲6 نفر که در معرض باسیل زنده 
سیاه زخم قرارگرفتند، تحت مراقبت های پزشکی هستند 

و درمان برای آنها آغاز شده است. 
ماجرا از اینجا شروع شد که یک آزمایشگاه بیوتکنولوژی 
در یوتای آمریکا که متعلق به وزارت دفاع آمریکاست، 
به اشتباه به جای نمونه های کشته شده این میکروب، 

نمونه های زنده را به آزمایش��گاه های ارتش در 9 ایالت 
آمریکا از جمله در ایالت کالیفرنیا و نیز یک مرکز نظامی 

در کره جنوبی فرستاد. 
تا لحظه گزارش این خبر، هیچ موردی از بروز بیماری 
سیاه زخم در ۲6 فردی که در معرض این میکروب قرار 
گرفته بودند، گزارش نشده است. مقامات پنتاگون هم 
در واکنش��ی اعالم کرده اند که ارس��ال اس��پورهای زنده 
باس��یلوس آنتراس��یس به نقاط مختلف آمریکا و جهان 
خط��ری ب��رای س��المت عمومی ایج��اد نخواهد کرد. در 
بیانیه رسمی پنتاگون آمده که هر ۲6 فرد در تماس قرار 

گرفته با این باسیل ها، از جمله 4 شهروند عادی که در 
آزمایشگاه های تشخیص طبی کار می کنند، تحت درمان 
آنتی بیوتیکی و تجویز واکسن پیشگیرانه قرار گرفته اند. 
۲۲ نفر دیگر هم در مرکز اس��تقرار نیروهای آمریکایی 
در اوس��ان ک��ره جنوب��ی در مع��رض ای��ن میکروب قرار 
گرفته اند. یک گروه مخصوص بیولوژیکی، تمام نمونه های 
ارسالی سیاه زخم به این مرکز را تحت مراقبت های ویژه 

از بین بردند.
مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماری های آمریکا اعالم کرده 
متخصصان این مرکز با متخصصان نظامی به بررس��ی 

ارسال میکروب زنده سیاه زخم به نقاط مختلف جهان
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پرونده

اس��ت تا در صورت لزوم و دیدن یک مورد بیماری در 
سطح جامعه از آن واکسن تهیه کنند و به مقابله با بیماری 
بپردازند. بروز یک مورد آبله در س��طح جهان به معنای 
اپیدمی بیماری آبله است و تمام کشورهای جهان باید 

دست به کار شوند تا بیماری را ریشه کن کنند.
•انتقالباکتریسیاهزخمیاآنتراکس: بیماری دیگر 
سیاه زخم است که می توان باکتری را در آزمایشگاه های 
خیلی ساده کشت داد و از آن به عنوان سالح بیولوژیک 
استفاده کرد. چند سال قبل در آمریکا در محموله های 
پس��تی میکروب س��یاه زخم را برای نماینده های مجلس 

پست می کردند.

•پخشش�دنباس�یلطاعوندرجامعه: بیماری 
طاعون یک بیماری باکتریایی است که به سرعت گسترش 
می یابد. در س��ال ۵4۱ میالدی بیماری از کش��ور مصر 
ش��روع و در عرض 4 س��ال به س��ایر نقاط جهان منتش��ر 
ش��د و 60 درصد از مردم جهان را به هالکت رس��اند. 
اگ��ر عام��ل بیم��اری طاع��ون را تهی��ه و ۵0 کیلوگرم از 
این باکتری را بر فراز شهری با ۵ میلیون نفر جمعیت 
ره��ا کنن��د، باع��ث ب��روز ۱۵0 هزار فرد مبتال به طاعون 
خواهد شد که ۱00 هزار نفر از آنها باید در بیمارستان 
بستری شوند و از این تعداد 36 هزار نفر جان خود را 

در یک هفته از دست خواهند داد. 

•ورودسمبوتولیسمدرآبمناطقمسکونی: اگر 
چند کیلوگرم از سم بوتولیسم در آب اقیانوس رها شود 
و مردم به این آب دسترسی داشته باشند، مرگ و میر 

قابل توجهی برجای خواهد گذاشت. 

جامعه و مردم همیشه باید آماده باشند
بد نیست درباره چگونگی آمادگی مردم در برابر این نوع 
حمالت تروریستی توضیحاتی داده شود. کشورهایی مانند 
ایاالت متحده آمریکا و چند کشور اروپایی اقدام هایی را 
در این خصوص انجام داده اند که پیشگیرانه و در 3 نوع 
اولیه، ثانویه و ثالثیه هستند. در پیشگیری اولیه به افرادی 
که در معرض خطر هس��تند، آموزش داده می ش��ود. این 
افراد عمدتا نیروهای نظامی و انتظامی کشورند. دومین راه 
پیشگیری اولیه، واکسیناسیون جمعیت در معرض خطر 
و سومین راه، پیشگیری دارویی است؛ مثال بعد از اینکه 
فرد با میکروب سیاه زخم تماس پیدا کرد، می توان با دارو 
از ورود بیمار به مرحله بیماری و بروز عالئم پیشگیری 
کرد. از موارد دیگر پیشگیری های اولیه می توان به قطع 
زنجیره انتقال بیماری های مس��ری ناش��ی از س��الح های 
میکروبی، توقف تولید این سالح ها، به کار گرفتن تدابیر 
الزم به منظور جلوگیری از انتقال بیماری  مشترک بین 
جمعیت و اس��تفاده از تجهیزات و لباس های محافظتی 
به وس��یله کارکنان پزش��کی و بهداش��تی هنگام تماس با 
بیماری های مس��ری اش��اره کرد. در پیش��گیری ثانویه بر 
تش��خیص بیم��اری، درم��ان ب��ه موقع آن، کنترل رعب و 
وحشت مردم با استفاده از تدابیر روا ن شناختی و جلوگیری 
از پنهان کاری تاکید می شود.  در پیشگیری ثالثیه نیز با 
بهره گیری از اعمال جراحی، فیزیوتراپی و ...، تمرکز روی 
توانبخشی بهبودیافتگانی است که دچار عوارض پایداری 

از این حمله شده اند. 

هشدار به نیروهای بهداشتی - درمانی کشور
پزش��کان باید توجه کنند ش��یوع طغیان یک بیماری 
میکروبی مش��کوک به خصوص در مناطق مرزی کش��ور 
هشداردهنده است و باید در این مواقع خیلی زود دست 
به کار شوند تا عالوه بر پیشگیری و درمان، انتشار بیماری 

را محدود کنند. 

این موضوع پرداخته اند که چطور این اش��تباه رخ داده 
و از مرک��ز داگ��وی یوت��ا ک��ه مرک��ز جامعی برای اجرای 
برنامه های دفای میکروبی و ش��یمیایی اس��ت، میکروب 
زنده به  جای میکروب کشته  شده فرستاده شده است. 
یک خوش شانسی در این موضوع این بود که آزمایشگاهی 
در مریلن��د بالفاصل��ه پ��س از دریافت نمونه ها اعالم کرد 
نمونه های ارسالی حاوی میکروب زنده است. این اعالم 
س��ریع باعث ش��د بس��یاری از نمونه هایی که ممکن بود 
خطرناک باشند، قبل از ارسال نابود شوند. مرکز پیشگیری 
و مبارزه با بیماری ها اعالم کرده که تمام آزمایشگاه هایی 

که ممکن است نمونه ای را دریافت کرده باشند، بررسی 
دقیق خواهند شد. مقامات نظامی آمریکا اعالم کرده اند 
اشتباه انسانی در این مورد دخیل نبوده است. معموال 
نمونه های زنده باسیل با اشعه ماورای بنفش و به وسیله 
دستگاه کشته می شوند و حاال این نگرانی شکل گرفته 
که شاید سیستم خودکار اشعه دهنده، کارایی صددرصد 
نداشته باشد. در سال ۲0۱۱، در این آزمایشگاه وضعیت 
قرمز اعالم ش��د چراکه یک ویال حاوی عامل اعصاب 
موس��وم به VX گم ش��د، اما مدتی بعد این ویال پیدا 
و معدوم ش��د. بدترین اتفاق در حمله های بیولوژیکی 

تاریخ آمریکا هم به سیاه زخم ربط داشت. یک ماه پس از 
حمله ۱۱ سپتامبر، ۵ بسته پستی برای اعضای کنگره، 
روزنامه نگاران و مقامات دولتی ارسال شد که با میکروب 
زنده سیاه زخم آلوده شده بودند. ۲۲ نفر در تماس با این 
میکروب قرار گرفتند و ۵ نفر به علت بیماری فوت کردند. 
پلیس فدرال آمریکا در نهایت پس از چند سال بررسی 
دکتر بروس ایوینز، محقق مرکز پژوهشی بیماری های 
عفونی ارتش آمریکا را عامل این حمله ها ش��ناخت اما 

این شخص قبل از دستگیری خودکشی کرد. 
csmonitor:منبع
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محسن طاهرمیرزایی

یکیازمهمترینمس�ائلجوامعانس�انیغذاس�ت،اینحوزهبخشبزرگیازبرنامهریزیدولتهارا
بهخوداختصاصمیدهد.طبقتعریف،ایمنیموادغذاییبهمعنایاطمینانازایناستکهتمام
مخاطراتدرطولزنجیرهتولیدیکمادهغذاییشناس�ایی،کنترلومهارش�دهوخطریمتوجه
مصرفکنندهمادهغذایینیست.باوجودپیشرفتهایوسیعدرحوزههایمختلفتکنولوژی،هنوز
بروزبیماریهایناش�یازغذا،ابتایس�الیانهیکس�ومجمعیتدنیابهبیماریهایناش�یازغذا،
مرگحدود۲میلیوننفرازمبتایانوهزینههایباالیدرمان،حقیقتتلخیاستکهوجوددارد.

عواملیکهباعثبروزمخاطراتتهدیدکنندهسامتدرطولزنجیرهغذاییمیشود،شاملبقایایموادشیمیاییموردمصرفدرفرایندتولید،سموم
دفعآفاتنباتی،کودهایشیمیاییهورمونها،داروهاو...است.ازآنجاکهتضمینسامتغذابهاندازهتامینغذااهمیتدارد،باهدایتحسینی،

مدیرکلنظارتوارزیابیفراوردههایغذایی،آرایشیوبهداشتیسازمانغذاوداروگفتگوکردیم.

?  نظ�ارتب�رم�وادغذای�یدقیق�اچگونهانجام
میگیرد؟

ما نظارت بر مواد غذایی را در 3 سطح انجام می دهیم؛ 
سطح اول در ارتباط با ورود مواد غذایی به کشور است 
که بعضی از آنها، مواد اولیه تولید و برخی نیز فراورده هایی 
هستند که صرفا وارد می شوند. یکی از اقدامات مثبتی که 
در وزارت بهداشت انجام شده این است که فرایند ثبت 
را برای واردات مواد غذایی به کشور الزامی کرده ایم. به 
این معنا که هر ماده غذایی که قصد ورود به کش��ور را 
داش��ته باش��د، باید حتما منابع تولید کننده و محصول 
تولیدی آن در وزارت بهداش��ت ثبت ش��ود و جنبه های 
بهداشتی و فنی آن مورد توجه و تایید وزارت بهداشت 
قرار گیرد. این مسئله هم شامل مواد اولیه مورد نیاز در 
کش��ور در حوزه غذاس��ت و هم در ارتباط با مواد فرایند 
شده. سطح دوم نظارت و کنترل ما بر واحدهای تولید 
مواد غذایی اس��ت که همکاران ما در سراس��ر کش��ور با 
بازرس��ی های بدون هماهنگی و مراقبت هایی که دارند، 
واحدهای تولید کننده مواد غذایی را به صورت مستمر 
پایش می کنند. نظارت بر مواد اولیه مورد اس��تفاده در 
صنایع غذایی، نظارت بر شرایط فنی بهداشتی تولید و 
کنترل کیفیت محصول نهایی در بازرسی ها تایید می شود 
و اگر نواقصی در این زمینه باشد، حتما به آن رسیدگی 
خواهد ش��د تا در اس��رع وقت برطرف ش��ود. س��طح سوم 
نظارت، کنترل محصوالت در سطح عرضه است. یعنی 

به عنوان یک مصرف کننده در وزارت بهداشت، برنامه ای را 
تحت عنوان کنترل محصوالت در سطح عرضه یا پی ام اس 
داری��م و محص��والت غذای��ی مختلف را از بازار خریداری 
می کنیم. این محصوالت در آزمایش��گاه کنترل کیفیت 
م��ورد ارزیاب��ی و آزم��ون ق��رار می گیرند و اطمینان پیدا 
می کنیم که از سالمت و ایمنی کافی برخوردار است. 

?  بعضیازمحصوالتیکهآنهاراغیرقانونیاعام
کردهبودید،هنوزتبلیغمیشوند.پسنظارتشما

چیست؟
متاسفانه در حوزه فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی 
در کن��ار و ب��ه م��وازات واردات قانون��ی، واردات غیرقانونی 
هم داریم. وارداتی که از کانال کنترلی ما گذر نمی کند. 
قطعا این محصوالت از آنجا که هیچ کنترلی روی کاالی 

قاچاق نداریم، مورد تایید ما نیست.

?  مردمچطورمیتواننداصلراازتقلبیتشخیص
دهند؟

توجه به برچس��ب های اصالت و س��المت که روی مواد 
خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی نصب می شود می تواند 
یک معیار بسیار مفید برای  تشخیص سالمت محصول 
باشد. این برچسب نشان می دهد که محصول از مبادی 

قانونی به کشور وارد شده یا غیرقانونی.

?  درم�وردبرخ�یم�وادغذای�یب�اادعایاینکه
ارگانیکهس�تند،تبلیغاتزیادیمیش�ودوبا
قیمتهایباالترنس�بتبهمحصوالتطبیعیبه
فروشمیرسند.رویاینموادچقدرنظارتدارید؟
در فراورده های غذایی کش��ور چه با منش��اء دامی نظیر 
مرغ و گوشت و چه با منشاء گیاهی، فراورده های گواهی 
شده ای داریم مبنی  بر اینکه عاری از آنتی بیوتیک یا کود ها 
و س��موم کش��اورزی هس��تند. درواقع، در یک مسیر گذر 
به سمت تولید کاالهای ارگانیک هستیم اما رسیدن به 
مقصد ارگانیک نیازمند یک چشم انداز بلند برای ما در 
وزارت بهداشت و همین طور در سازمان های دیگر نظیر 
جهاد کشاورزی و استاندارد است که زمان بر است چراکه 
مثال اگر به یک زمین کود داده شود و در مزرعه ای سم 
اس��تفاده ش��ود، س��ال ها باید از این مس��ئله بگذرد تا بعد 
از چندسال به فراورده کامال ارگانیک برسیم. حتی اگر 
فراورده ای در مزرعه بدون س��م پرورش یابد، اما مزرعه 
مجاور آن از س��م اس��تفاده کند، محصول دیگر ش��رایط 
ارگانیک را نخواهد داشت. در نتیجه، رسیدن به محصول 

ارگانیک قدری زمان بر است.

?  یعن�یدرواق�عمحص�والتموج�ودارگانیک
نیستند؟

نیستند ولی به سمت ارگانیک شدن حرکت می کنند.
 انتقادی که نسبت به نظارت های شما وجود دارد، این 

مدیرکلنظارتوارزیابیفراوردههایغذایی،آرایشیو
بهداشتیسازمانغذاودارو:

کنترلی بر واردات 
قاچاق نداریم
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غذا

اس��ت که این فرایند دقیقا از زمانی ش��روع می ش��ود که 
کاال به صورت بس��ته بندی وارد فروش��گاه ش��ده اس��ت. 
درصورتی که بیشترین تخلفات قبل از ورود کاال به چرخه 
مصرف و در زمان تولید اتفاق می افتد. نظارت نیز بین 
س��ازمان های مختلف پخش ش��ده، در حالی که به نظر 

نمی رسد تعاملی بین آنها وجود داشته باشد.
نظارت های قبل از فروش��گاه برحس��ب نوع ماده غذایی 
متفاوت است. اگر فراورده خام دامی باشد، نظارت بر آن 
با سازمان دامپزشکی است. اگر در ارتباط با مواد غذایی 

باشد، کنترل آن با بهداشت محیط است، اما سازمان غذا 
و دارو از آنجاکه پروانه تولید برای فراورده های صنعتی 
صادر می کند، ضمن اینکه در سطح تولید نظارت انجام 
می ده��د، در س��طح عرض��ه نی��ز مج��ددا کنترل خود را 

اعمال می کند.

? اینوزارتخانههاباهمتعاملدارند؟
بله، این مهم در قانون هم دیده شده است. شورای عالی 
سالمت و امنیت غذایی از سال ۸4 کار خود را در این 

زمینه به صورت جدی شروع کرده ودستگاه ها به صورت 
مستمر در موضوعات مختلف با هم تعامل و نشست هایی 
دارن��د و همفکری ه��ا و برنامه ه��ای مش��ترکی را در آنجا 

تعریف می کنند. 
 

? داستانچراغراهنمایتغذیهایچیست؟
ما وسیله ای را طراحی کردیم که مردم بتوانند به وسیله 
آن، مواد غذایی را بر اساس اینکه آیا در راستای سالمت 
آنهاست یا نه، انتخاب کنند. عالمتی را در سال گذشته 
مش��خص کردیم و امس��ال فراورده های غذایی به تدریج 
این عالمت را که شبیه چراغ راهنمای تغذیه ای است، 

روی محصوالت خود درج خواهند کرد.

? اینعامتچهفاکتورهاییرادربرمیگیرد؟
 3 عامل مهم در این عالمت دیده شده است؛ نمک، چربی 
و اس��ید های چرب ترانس و ش��کر که از نظر س��المت در 
غذا از مهم ترین شاخص های ما هستند. با این طرح اگر 
کسی فشارخون باال دارد، متوجه می شود که نمک این 
فراورده باالست. یا اگر کسی دیابت دارد متوجه می شود 
ک��ه مق��دار قن��د ای��ن فراورده باالس��ت. این چراغ 3 رنگ 
نارنجی، سبز و قرمز دارد که با معیارهای مشخصی این 
فاصله ها تعریف ش��ده و امیدواریم با نصب آن همزمان 
اطالعات مردم افزایش یابد و انتخاب آنان آگاهانه تر شود.

? اینطرحدقیقاازچهزمانیاجرامیشود؟
طرح از ابتدای امس��ال ش��روع ش��ده و به زودی برنامه ای 
با حضور وزارت بهداش��ت برگزار خواهد ش��د که تعداد 
قابل توجه��ی از کاالهای��ی ک��ه ای��ن چراغ را نصب کردند، 
در نمایش��گاهی به نمایش گذاش��ته می ش��وند و در یک 
زمان بندی در چند ماه آینده به تدریج این چراغ راهنمایی 

در سراسر فراورده های غذایی نصب خواهد شد. 

خبر

میوه  قاچاق راه ورود آفات به کشور
معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور از کاهش جمعیت آفات مزارع گندم خبر داد 
و گفت: »با گسترش پدیده کوله بری در مرزها، شاهد ورود میوه های قاچاق به کشور 

هستیم که تهدید جدی برای سالمت عرصه های کشاورزی است.«
به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی ابطالی با اشاره به اینکه در سال زراعی جدید به علت 
تداوم خشکسالی نگران گسترش بیماری زنگ زرد گندم بودیم، افزود: »با توجه به 
شرایط آب و هوایی کشور، از ماه های پایانی سال گذشته نیروهای فنی و کارشناسی 
این سازمان به کانون های حساس در استان های خوزستان، ایالم، کردستان و کرمانشاه 
اعزام ش��دند و در این کانون ها اقدامات پیش��گیرانه انجام ش��د.« ابطالی با بیان اینکه 
برای مبارزه با آفت سن گندم ۲ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: »امسال در 
حدود ۱۵0 هزار هکتار از مزارع با آفت سن به صورت متراکم مبارزه شد که بسیار 
کمتر از س��ال های گذش��ته بود.«  وی با اش��اره به اینکه س��ال گذش��ته 60 هزار هکتار 
از م��زارع گن��دم تح��ت تاثی��ر آف��ت مل��خ صحرایی قرار گرفت، از کاهش س��طح مبارزه 
با ملخ مراکش��ی خبر داد و گفت: »اقدامات الزم برای مبارزه با آفت ملخ مراکش��ی 

در استان های مازندران، گلستان، گیالن، زنجان و قزوین انجام شده و سطح مزارع 
مورد هجوم آفت از ۱60 هزار هکتار به کمتر از 30 هزار هکتار کاهش یافته است.« 
ابطالی، ورود میوه های قاچاق را بزرگترین تهدید برای ورود آفات به کشور دانست و 
گفت: »مراکز قرنطینه سازمان حفظ نباتات در مرزهای گمرکی فعال است و تمام 
محصوالت وارداتی در این مراکز براساس دستورالعمل های فنی ملی و بین المللی و 
از لحاظ سالمت کنترل و بازرسی می شود اما با گسترش پدیده کوله بری در مرزها  
شاهد ورود میوه های قاچاق به کشور هستیم که تهدید جدی برای سالمت عرصه های 
کشاورزی است.« وی با بیان اینکه از استانداران، فرمانداران و مسئوالن نیروی انتظامی 
در مناطق مرزی انتظار داریم از ورود میوه قاچاق جلوگیری کنند و اجازه ندهند امنیت 
و سالمت غذایی تهدید شود، اضافه کرد: »30سال پیش ورود آفت کرم ساقه خوار 
برنج باعث ش��د تا امروز برای مبارزه با این آفت بیش از 400 هزار تن س��م اس��تفاده 
شود و بیماری جاروک لیموترش نیز در پرونده باغات لیموترش کشور است و باید 
برای جلوگیری از تکرار اتفاقات گذش��ته کنترل بیش��تری در مرزها داش��ته باش��یم.« 
ابطالی ادامه داد: »براساس قانون، میوه های تولید داخل و وارداتی برای تعیین حد 
مجاز باقی مانده س��موم و آفت کش ها در وزارت بهداش��ت پایش و آزمایش می ش��ود 
بنابراین وزارت بهداش��ت موظف اس��ت با نمونه برداری و آزمایش میوه ها، به خصوص 

میوه های وارداتی از توزیع موارد غیرمجاز جلوگیری کند.« 
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پاسخدهیبهحماتیکهعلیهکشاورزیدرمقیاسوسیعوازنواحیمختلفصورتمیگیرد،غیرممکناستوباعثنابودیمنابعکشاورزیو
آزمایشگاهیخواهدشد.منابعکشاورزیوآزمایشگاهی،هموارهدرمعرضعواملآسیبرسانطبیعیقراردارند.کلینیکهایدامپزشکیوگیاهپزشکی

نقشمهمیدرشناساییآفات،بندپایان،نماتودهایانگلیوعواملبیماریزایدامیوگیاهیایفامیکنند،ولیدراینمراکزبرایانجامآزمایشهای
بیوشیمیایییامولکولی،زمانومنابعمالیکافیالزماست.آزمایشگاههاسالیانهباصدهایاهزاراننمونهارسالیبرایتشخیصمواجههستندواین
مساله،سرعتپاسخدهیآنهاراکاهشمیدهد.احتماالاینآزمایشگاههابرایپاسخدهیمناسبدرحملههایعمدیوسیعوچندناحیهایکافینخواهد
بود.همینمشکلدرموردمرکزخدماتپاسخدهیاضطراریدامپزشکینیزباتوجهبهوسعتبروزبیماریهایدامیوجوددارد.همکاریبیشازپیش
بخشهایمختلفدانشگاهیوصنایعدرزمانبروزبحرانضروریاست.برنامههایپاسخدهیبایدبرایمهمترینآفاتوعواملبیماریزایدامیو
گیاهیآزمایششود.راهبردپاسخدهیسریععلیهبیوتروریسمبایدتدوینشودوبرنامههایپاسخدهیبامراکزاطاعاتداخلوخارجیهمکاریو
هماهنگیبیشتریداشتهباشند.آمادگیاختصاصیهمراهباابزاروتجهیزاتتخصصیعلیههرنوعحملهیاعاملتهدیدزاغیرممکناست.هرچند
سناریوهایمختلفحملهموردبررسیقرارگیرد،تروریستهاممکناستازسناریوییاستفادهکنندکهتاکنونموردتوجهبرنامهریزاننبودهاست
بنابرایناینبرنامههافقطمیتواندبرحماتاحتمالیمتمرکزشود.برنامههابایدسناریوهایمتعددراپوششدهندکهبرایزیستشناسان،متخصصان
کشاورزیواطاعاتیمفیدباشد.ترکیبهایمختلفعامل-هدفکهدربرنامهریزیهابهکاربردهمیشود،میتوانددرمهیاشدنعلیهدیگرسناریوهای
ممکن،سودمندباشد.»باتوجهبهویژگیهایتهدیداتدرحوزهکشاورزیکهبخشعمدهآندربینکشورهایمختلفمشترکاستامابنظرمیرسد
کهراهبردهایکشورهاباتوجهبهظرفیتآنهاوخصوصارویکردشانبهموضوعمتفاوتمیباشد.ازآنجائیکهدرامریکاکشاورزیدرصدرموضوعات
استراتژیکقرارداردلذابرایپایداریورفعتهدیداتآنبرنامههایجامعوعملیاتیراطراحیودردستورکارخودقراردادهاند.بررسیاولیهاین

برنامهمیتوانازچندمنظرمفیدواقعگردد.«

زی
ور

شا
ک

بعض��ی از خط��وط اصل��ی ک��ه در برنام��ه های راهبردی 
امریکا در برابر تهدیدات کشاورزی به آنها پرداخته شده 
اس��ت قابل توجه اس��ت. با اینکه زیرس��اخت های علمی و 
آموزشی )دانشگاهی، صنعتی و دولتی( به جا و کارآمدند، 
ایجاد آمادگی برای مقابله با حمالت بیوتروریستی علیه 
کش��اورزی ای��االت متح��ده آمری��کا، نیازمند تالش ها و 
حمایت های بیشتر زیرساخت هاست. تحقیقات بسیاری 
در مورد آفات و عوامل بیماری زای طبیعی انجام می شود. 
راهبردهای مربوط به حفاظت از دام ها 
و گیاهان علیه عفونت ها و 
آلودگی های طبیعی 

و گاه��ی انتش��ار غیرعم��دی آنه��ا، هر چن��د در مقابله با 
حمالت عمدی سودمند خواهد بود، ولی کارایی زیادی 

نخواهد داشت.
تحقیقات بیشتر در مورد انگل ها و عوامل بیماری زای دام ها 
و گیاهان باید دربرگیرنده مسائل و نکات مربوط به انتشار 
عمدی باشد. مثال می توان از آفات و عوامل بیماری زایی که 
از نظر ژنتیکی دستکاری شده اند، به عنوان عامل بیماری زا 
در حمالت استفاده کرد و توانایی کشف و کنترل چنین 
عواملی، الزامی است. همچنین تالش های ویژه برای آموزش 
محقق��ان و دیگ��ر متخصص��ان به منظور انجام تحقیقات 
الزم در زمینه دفاع کش��اورزی ضروری اس��ت. به عالوه، 

برقراری ارتباط موثر و اطالع رسانی عمومی در آمادگی 
علیه حمالت عمدی با توجه به ابعاد اجتماعی و روانی 
بیوتروریسم کشاورزی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

آگاهی بیشتر درباره عوامل تهدیدآمیز الزم است تا بتوان 
فناوری های جدید را برای کشف، شناسایی، جلوگیری و 

کنترل آنها به کار گرفت.
توانایی در جلوگیری، کش��ف، پاس��خ دهی و بازیابی از 
بیماری ه��ا و آلودگی ه��ای انگل��ی، دامی و کش��اورزی به 
در اختی��ار داش��تن اطالع��ات صحی��ح و کام��ل در مورد 
زیست شناسی عامل حمله، حساسیت یا آسیب پذیری در 
حدود دانش پایه ای عوامل بیماری زا و آفت های کشاورزی 

مراحلپاسخدهیبهحمالتیکهعلیهکشاورزیصورتمیگیرد

دشمن چه می کند
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شاورزی
ک

)حتی راجع به معمول ترین آنها( بستگی دارد. اطالعات 
بیشتر در این زمینه در پیدایش فناوری های جدید برای 
کشف، شناسایی، جلوگیری و کنترل، مفید خواهد بود.

کمیته راهبردی اعتقاد دارد که سامانه دفاعی کشور علیه 
انتشار غیرعمدی عوامل، کارآمد و به جاست. بنابراین، 
طرح پیشنهادی، برنامه های خاص، تحقیقات و برنامه های 

دفاعی بر پایه زیرساخت های موجود بنا شده است.

مشخصاتطرحجامعدولتامریکابرایرویارویی
باتهدیداتبیوتروریسمکشاورزی:

1. دربرگیرن��ده اج��زای مرب��وط به بازدارندگی، کش��ف، 
پاسخ دهی و بازیابی باشد.

2. دربرگیرن��ده راهبرده��ای داخل��ی و بین المللی برای 
شناسایی، جلوگیری و کنترل باشد.

3. محدوده ها و اختیارات قانونی قضایی را معین کند.

4. فهرستی از عوامل تهدیدآمیز براساس اولویت ها ارائه 
دهد تا برنامه ریزی براساس آن انجام شود.

5. طرحهایاجراییدرمواردزیرتدوینکند:

الف(مراقبت،تش�خیصآزمایش�گاهیوگزارش
الکترونیکیوتهدیدوعواملتهدیدزابا: 

• پای��ش داخل��ی و بین الملل��ی عوامل مهم بیوتروریس��م 
کشاورزی

• برقراری ش��بکه آزمایش��گاهی پاس��خ دهی برای کشف، 

شناس��ایی و تش��خیص آف��ات و عوام��ل 
بیماری زای دامی و گیاهی که ممکن است 

ناشی از حمالت بیوتروریستی باشد.
• سرعت بخشیدن به ارزیابی و بررسی های مربوط به 
فناوری های کشف و تشخیص سریع عوامل از جمله در مورد 
روش های استفاده از مولکول اسید داکسی ریبونوکلئیک

• استقرار سامانه ای ملی برای برقراری ارتباط، جمع آوری 
و تجزیه و تحلیل داده ها، انتشار اطالعات و آموزش

ب(پاس�خدهی،پاکس�ازیوبازیاب�یازحم�ات
بیوتروریستیبا:

• تدوین و اجرای سناریوهای حمالت بیوتروریستی برای 
ایجاد آمادگی در برابر حمالت واقعی

• برنامه ریزی برای ریشه کنی کارآمد و مدیریت صحیح 
عوامل بیوتروریسم کشاورزی )قبل از وقوع حمله( شامل 

درمان های شیمیایی و واکسیناسیون
• همکاری میان  بخش های مختلف کش��اورزی، حیات 
وح��ش، بهداش��ت عموم��ی، مدیریت م��وارد اضطراری، 

اطالعات و مسائل حقوقی و قوانین
• همکاری ه��ای بین الملل��ی ب��رای ریش��ه کنی عوام��ل 

تهدیدآمیز با دیگر کشورها

ج(اطاعرسانیعمومیوآموزشبااستفادهاز:
• آموزش سخنرانان قابل اعتماد برای آگاه کردن مردم از 

فعالیت گروه های معین عوامل تهدیدآمیز
• راه اندازی رسانه های اختصاصی و اطالع رسانی عمومی 
در مورد عوامل تهدیدآمیز و شیوع بیماری ها با استفاده 
از ابزارهای مختلف از جمله شبکه اینترنت و برنامه های 

آموزشی
• آموزش مقام های رسمی محلی در مورد اطالع رسانی 

عمومی و رسانه ای
• برنامه آموزشی همه گیر و جامع کشاورزی برای شناسایی 

بیماری ها و آلودگی های انگلی

6. استقرارپایگاهعملیوفناوریجامعبرای:
الف(افزایشآگاهیدرمورد:

)ش��امل  همه گیری شناس��ی  و  زیست شناس��ی   •
همه گیری شناس��ی مولکول��ی( عوام��ل غیربوم��ی در 

محیط های بومی
• روند بیماری زایی در دام ها و گیاهان )ش��امل اس��تفاده 

از ژنوم میکروبی(
• آثار اجتماعی و روانی ناش��ی از حمالت بیوتروریس��تی 

کشاورزی
• شناسایی افرادی که عوامل تهدیدآمیز را منتشر می کنند 
به عنوان یکی از راه های بازداری، جلوگیری و خنثی  کردن 

حمالت بیوتروریستی

ب(برقراریوابداع:
• ابزارهای ممانعت، کشف، تشخیص و شناسایی

• فناوری اطالعات و آمارهای زیستی
• اقدامات درمانی پیشگیرانه و درمان های موثر

• ابزارهای و راهبردهای کنترل و ریشه کنی

7. تشکیل انجمن مشورتی عمومی-خصوصی در مورد 
بیوتروریسم کشاورزی در سطح وزارت کشاورزی ایاالت 

متحده آمریکا.
کمیته برنامه ای را پیش��نهاد می کند که در آن قطعا به 
منابع دیگری همچون محلی، ایالتی و دولتی نیاز است. 
کمیته باید تشخیص دهد که میزان منابع اختصاص داده 
شده در مقابله با بیوتروریسم در مقایسه با سایر مسائل 
و مش��کالت جامعه، چه میزان برتری دارد. به هر حال 
تجزی��ه و تحلی��ل م��وارد مرتبط با بیوتروریس��م از حدود 

اندازه قدرت کمیته خارج است.

منبع:راهبرددولتآمریکادررویاروییباتهدیداتزیستی
کشاورزی،ترجمهوتلخیصمحمدرضاجعفریزاده



امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 

22

ام
د

ویژگی های میکروبیولوژکی بروسلوز
عام��ل بیم��اری کوچ��ک و یک میکروب گرم منفی، بدون 
کپسول، تاژک و اسپور است. 6 گونه مختلف دارد که به 
جز 4 مورد باال، شامل بروسال اویس و بروسال نئوتوماست 

که این دوگونه برای انسان بیماری زا نیست.

عالئم بالینی بیماری
عالئم بیماری در بیماران معموال مشابه و غیراختصاصی 
است. عالئم بیمارانی که از راه تنفسی آلوده شده اند نسبت 
به افرادی که از راه های دیگر آلوده شده اند، معموال غیر 
قابل افتراق است. معاینات فیزیکی معموال یافته غیرطبیعی 
را نشان نمی دهند. دوره کمون بیماری بسیار متغیر است 
به طوری که از ۱ روز تا 60 روز گزارش ش��ده و به طور 
متوسط آن را ۲-۱ ماه در نظر می گیرند. بیماری ممکن 
است به صورت حاد تا خودمحدودشونده بروز کند. شروع 

آن ممکن است ناگهانی یا تدریجی باشد. 
باید توجه داش��ت که بروس��لوز یک بیماری سیس��تمیک 
است که ممکن است کل ارگان های بدن را درگیر کند. 
یکی از ویژگی های این بیماری تب است که ممکن است 
منظم، مداوم یا نامنظم باشد. از عالئم دیگر بیماری می توان 
احساس ضعف و خستگی، لرز و عرق شدید، کاهش وزن، 
درد مفاصل، بی قراری و درد منتش��ر را نام برد. عوارض 
عصبی- روانی شامل سردرد، افسردگی، بی قراری بسیار 
فراوان است. عالئم گوارشی ای مانند بی اشتهایی، تهوع، 
استفراغ، درد شکمی، اسهال و یبوست نیز شایع است. 
موارد نادری از التهاب روده بزرگ و التهاب پرده صفاق نیز 
با بروسال ملی تنسیس گزارش شده است. در این بیماری 
نیز کبد ممکن است درگیر شود و تیتر آنزیم های کبدی 
تغییر می یابد. آبسه کبد و التهاب صفرا نیز گزارش شده 
است. سرفه و درد سینه نیز در این بیمارن شایع است. 
درگیری غده های لنفاوی، بزرگی طحال و بزرگی کبد در 

بیمارانی که در آزمایشگاه به وسیله افشانه های آلوده مبتال 
شده اند نیز شایع است. عوارض استخوانی- غضروفی شامل 
سارکوییدوز، آرتریت، التهاب مغز استخوان، اسپوندیلیت 
و آماس کیسه های مفصلی در این بیماران دیده می شود. 
گونه بروس��ال ملی تنس��یس بیش��تر باعث التهاب مفاصل 
لگن، زانو و قوزک پا می شود. سایر عوارض بیماری شامل 
التهاب بیضه، مننژیت، انسفالیت، ضعف و نوروپاتی، التهاب 
پری کارد، التهاب ماهیچه های قلبی و انوریسم است که 

بسیار نادر است.

تشخیص بیماری
برای تشخیص بروسلوز، باید این جور تصور کرد که یک 
بیمار با تب مراجعه کرده و منش��اء تب او نامش��خص 
اس��ت. کش��ت ارگانس��یم که به فراوانی در خون یا نمونه 
بافت استخوان یافت می شود، می تواند مفید باشد. کشت 
ارگانیس��م ممکن اس��ت 4 تا ۷ روز طول بکش��د. در کل 
می توان معیار های تشخیص آزمایشگاهی را شامل موارد 

زیر دانست: 
1. جداکردن عامل )گونه های بروسال( از نمونه های بالینی 

در محل کشت
) ۱ < STAT / ۸0 { (  2. تیتر آگلوتیناسیون بروسال 

یا آزمایش سروآگلوتیناس��یون در یک یا چند نمونه از 
سرمی که بعد از شروع عالئم تهیه شده باشد یا افزایش 
4 برابر یا بیشتر تیتر آگلوتیناسیون بروسال به فاصله ۲ 

هفته بعد از آزمایش اولیه
۲ ME > ۱ / 40 3. آزمایش

4.  آزمایش کومبس رایت)Coombs Wright(  با فاصله 
3 رقت باالتر از رایت انجام شده. معموال این مرحله در 
نمونه های با رایت ضعیف و منفی بیشترین ارزش را دارد. 
تصمیم گیری در مورد درمان بیمار با نتیجه تیترکومبس 
رایت و بررس��ی عالئم بالینی و اپیدمیولوژیک به عهده 

پزشک است.
موارد )۱، ۲ و 3( به عنوان معیارهای تش��خیص قطعی 

بیماری تلقی می شود.

بروسلوز)بیماریمشترکانسانودام(میتواندبهعنوانیکسالحزیستیاستفادهشود

اپیدمیولوژي تب مالت 
 دکتر رضا پاکزاد، اپیدمیولوژیست 

بروسلوزکهبهنامهایتبمدیترانهای،Gibraltarfever،تبمالت،تبCyprus،تبUndulantوتبتیفیماالریاییشناختهمیشود،یکبیماریزئونوزاست
کهبهوسیلهباکتریازگونههایبروساایجادمیشود.اینمیکروب۶نوعمختلفداردکه4نوعآنبرایانسانبیماریزاهستند.بینمصرفشیرخام
ازدامآلودهوابتایانسانبهبروسلوزرابطهاپیدمیولوژیکوجوددارد.دردامهاییکهبهگونهبروسامبتاهستند،سقطجنینبهفراوانیدادهمیشود
اماایناتفاقدرزناننمیافتد.بیماریدرکشورهایجهانگسترگیفراوانیدارد،بهطوریکههمدرانسانوهمدرحیوانشایعاستامابیشترینموارد
بیماریدرکشورهایمنطقهمدیترانهوخاورمیانهگزارشمیشود.ابتایانسانبهبروسلوزمعموالمتعاقببلعفرآوردههایدامیآلوده،تماسمستقیمبا
جنینسقطشدهدامواستنشاقافشانههایآلودهاست.عواملخطربرایابتاعبارتنداز:تماسمستقیمبادامهایآلوده)بافتهایآنهاومایعاتآنهااز
جملهخون،ادرار،جنینسقطشدهحیوانوجفت(،بلعفرآوردههایدامیازجملهشیرخام،سرشیرو....افراددرمعرضخطرنیزکشاورزان،دامپزشکان،
دامدارانهستند.تبمالتازشایعترینعفونتهایآزمایشگاهیاستکهدرمیانتکنسینهاییکهبااینگونهسروکاردارنددیدهمیشودومعموال
بهعلتاستنشاقافشانههایآلودهاست.انتقالانسانبهانسانبیماریمعموالکماستاماامکانداردبهعلتتماسخونییاازطریقتماسجنسینیز

منتقلشود.هرچندکهمواردآنبسیارناچیزاست.

بروسلوز و بیوتروریسم

عالقه به گونه های باکتری بروســلوز به عنوان 

یک سالح بیولوژیک از این منشاء می گیرد که 

انتقــال بیمــاری از طریــق هــوا وجود دارد. این 

بیماری بســیار مســری است به طوری که عامل 

بیماری از طریق ملتحمه چشم، دستگاه تنفسی، 

مخاط و پوست آسیب دیده می تواند منتقل شود. 

برآورد شده است که برای ایجاد بیماری 10 تا 

100 میکروارگانسیم کافی باشد. هر چند که 

عامــل بیمــاری بــه حرارت و مواد آنتی باکتریال 

و ضدعفونی کننده بسیار حساس است اما در 

شــرایط محیطی ایده آل برای 2 ســال می تواند 

زنده بماند. در ســال 1354 بروســال ســوئیس 

برای اولین بار به وسیله دولت آمریکا به عنوان 

سالح بیولوژیک بررسی و دستکاری شد. یکی 

دیگر از کشورهایی که به استفاده از این عامل 

به عنوان یک سالح بیولوژیک مظنون هستند، 

انگلیس اســت. هر چند که تاکنون براســاس 

دانش ما این عامل هرگز به عنوان یک ســالح 

بیولوژیک استفاده نشد. با توجه به اینکه دوره 

کمون بیماری و همچنین کشندگی کم بیماری 

به عنوان نقاط ضعف بروسلوز برای بیوتروریسم 

مطرح اســت اما باید توجه داشــت که می توان 

گونه هایی از عامل را در آزمایشگاه تولید کرد 
که این نقاط ضعف را ندارد.
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درمان
متخصصان، درمان بیماری تب مالت را الزاما ترکیبی و با 
بیش از یک دارو توصیه می کند و رژیم های درمانی توصیه 

شده به وسیله کمیته فنی کشوری، به شرح زیر است:
درمانبزرگساالن:الف- روزانه )900-600 میلی گرم (

ریفامپیسین ۲ تا 3 کپسول )300 میلی گرمی( صبح ناشتا 
یک س��اعت قبل یا ۲ س��اعت بعد از غذا به صورت مقدار 
واحد یا منقسم ۱۲-۸ ساعت به همراه داکسی سیکلین 
)۱00 میلی گرم( ۲ بار در روز خوراکی برای مدت ۸ هفته

ب- داکسی سیکلین با همان مقدار یا تتراسیکلین )۵00 
میلی گرم( هر 6 س��اعت خوراکی برای مدت ۸ هفته به 
همراه جنتامایسین) ۵-3 میلی گرم( به ازای هر کیلوگرم 
روزانه تزریق عضالنی یا استرپتومایسین، برای مدت ۲ هفته

ج- ریفامپیسین با همان مقدار به همراه کوتریموکسازول 

بالغین )6 قرص در ۲ یا 3 دوز منقسم( به مدت ۸ هفته
درماناطفال:ریفامپیسین به مقدار ۲0-۱0 میلی گرم 
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)در هر قطره ریفامپیسین 
اطفال ۵ میلی گرم ماده مؤثر موجود است( صبح ناشتا به 
اضافه کوتریموکسازول به مقدار ۸ میلی گرم تری متوپریم 
برای هر کیلوگرم وزن بدن منقس��م در دو مقدار، صبح 
و عصر به مدت ۸  هفته ضمنا ترکیب کوتریموکسازول 

جنتامایسین نیز توصیه می شود.
زنانباردار:درمان زنان باردار شبیه درمان بزرگساالن 
با ترکیب کوتریموکسازول به اضافه ریفامپیسین است، 
فقط در ماه اول و ماه آخر بارداری ریفامپیسین به تنهایی 

تجویز می شود.
درمانزنانشیرده:در زنان شیرده در 4 هفته اول از 
تجویز کوتریموکس��ازول باید خودداری ش��ود و در س��ایر 

ماه های شیردهی درمان های استاندارد بالمانع است.

اقدامات مهم در هنگام مواجه با اپیدمی بروسلوز
• عدم مصرف فراورده های لبنیاتی از جمله پنیر، شیر و...

• اطمینان از پاستویزه بودن فرآورده های لبنیاتی
• در صورت دسترسی نداشتن به فرآورده های لنبیاتی 

پاستوریزه، آنها را ۲0 دقیقه بجوشانید.
• عدم مواجهه با دام های آلوده

• انجام روش تست و کشتار برای دام ها
• واکسیناسیون دام های سالم

• مراجعه افراد آلوده به مرکز بهداشتی و تحت درمان 
قرار گرفتن با دارو های مورد نظر

• اطالع رسانی به مسئوالن بهداشتی منطقه
• اطالع رسانی به مردم 

شیوع تب مالت در بهار
بیشترین شیوع تب مالت در فصل 
بهار همزمان با زایمان دام هاست.

10 حقیقت تب مالت یا بروسلوزردیف
گوسفند، گاو و بز، مخزن طبیعی  این بیماری شناخته می شوند.1
انتقال بیماری یا از طریق شغلی است یا از طریق تماس با حیوانات آلوده و فرآورده های آنها.2
مواد غذایی آلوده، مهم ترین راه آلودگی انسان است که شامل پنیر، شیر خام و غیرپاستوریزه است.3
بروسلوز می تواند یک بیماری مرتبط با سفر باشد.4
انتقال خون و بافت می تواند یک منبع آلودگی باشد.5
انتقال شخص به شخص بسیار نادر است.6
بروسلوز می تواند به عنوان یک سالح بیولوژیک استفاده شود.7
بیماری در فصل بهار، همزمان با زایمان دام ها، بیشتر است.8
از بین 6 گونه بروسال، فقط 4 گونه آن برای انسان بیماری زا هستند.9

با مصرف آنتی بیوتیک ها بیماری به راحتی درمان می شود.10

میزان بروز تب مالت در ایران در سال 1389
در اکثر استان های غربی کشور میزان بروز تب مالت باالست.

توضیح: آخرین آمار 
منتشر شده توسط وزارت 
بهداشت و قابل دسترسی 
برای محققان مربوط به 
سال 1389 است.

تذکر: 
خردادماه 

گذشته 
وزیر 

بهداشت 
از افزایش 
روند ابتال 

به بروسلوز  
درکشور
خبرداد.
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دفاع پیش دستانه زیستی

دانشمندان کشورهای مختلف تالش های گسترده ای 
را برای توسعه روش های اطالع سریع و عاجل از یک 
حمله بیولوژیک و بیوتروریستی به عنوان اصلی ترین 
راهکار پیشگیری از توسعه عوامل بیولوژیک بین مردم 
انجام داده و می دهند. با وجود همه این تالش ها، شیوع 
انواع همه گیری های نوظهور مانند سارس، آنفلوانزاهای 
مختلف، کورونا ویروس های جدید و اخیرا شیوع ابوال 
در آفریقا و بروز مواردی در آمریکا و اروپا مجددا توجه 
همگان را به این تهدید معطوف کرده اس��ت. کش��ف 
اطالعات��ی از گ��روه خطرن��اک داع��ش در مورد تهیه، 
تولی��د و به کارگی��ری عوام��ل بیولوژیک، توجه به این 
موضوع را افزایش داده است. جوامع اطالعاتی و امنیتی 
کش��ورها تالش مجددی را برای بازنگری روش های 
پیش��گیری از اش��اعه این س��الح های خطرناک شروع 
کرده اند. کنوانس��یون خلع س��الح بیولوژیک به عنوان 
یک راهکار بین المللی قصد دارد از اشاعه سالح های 
بیولوژیک و بیوتروریسم جلوگیری کند اما در طول 
30 س��ال گذش��ته از فعالیت این معاهده و برگزاری 
ده ها جلسه و بحث و مذاکره، به نظر می رسد به دلیل 
فقدان یک دستور العمل اجرایی نتوانسته است اقدامی 
جدی در این مورد انجام دهد. به همین دلیل کشورها 
خود مش��غول به کار ش��ده اند و هر کدام در مس��یر 
توس��عه اقدامات کاهش دهنده تهدیدات بیولوژیک 
فعالیت می کنند. همچنان که ذکر شد، تالش هایی 
که تاکنون کشورهای مختلف بر اساس توانمندی های 
علمی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک و بیوتروریسم 
در قالب برنامه دفاع بیولوژیک انجام داده اند، می توان 

در موارد زیر خالصه کرد:
1. تدوین برنامه ملی دفاع بیولوژیک

2. تدوین قوانین و مقررات ایمنی و امنیت زیستی 
برای نقل و انتقال عوامل بیولوژیک

3.  در نظ��ر گرفت��ن مجازات ه��ای س��خت ب��رای 
نقض کنندگان این قوانین

4. آموزش نیروها برای آمادگی برای مقابله با تهدیدات 
بیولوژیک

5. توسعه بانک های اطالعاتی همه گیری های جهانی 
و منطقه ای

6. ایجاد روش های شبکه ای برای گردآوری اطالعات 
مورد نظر

7. توسعه سیستم های هشدار سریع
8. توسعه روش های تشخیص سریع عوامل بیولوژیک

9. توسعه داروهای جدید برای درمان این عوامل
10. توسعه روش های پیشگیری و ایمن سازی

اما با توسل به همه این راهکارها متخصصان و مسئوالن 
کشورها احساس کرده اند که به دلیل ویژگی های خاص 
عوام��ل بیولوژی��ک، تف��اوت آنها با عوامل ش��یمیایی، 
رادیولوژیک و هسته ای و مواد انفجاری، امکان دستیابی 
به انواع خطرناک این عوامل، تولید و سهولت به کارگیری 
آن و همچنین دشواری در شناسایی عامل به کارگیرنده 
و تفکیک بین همه گیری های طبیعی از انسان ساز، 
دفاع در مقابل تهدیدات بیولوژیک بسیار دشوارتر از 
کنترل حمالت انتحاری، بیوتروریستی با استفاده از 
مواد منفجره یا استفاده از سالح های نظامی علیه یک 
کشور است. تجهیزات پیشرفته کشف مواد منفجره 
و رادارهای توس��عه یافته ای که قادر به کش��ف حضور 
کوچک ترین پهبادها در فضای یک کشور است، بسیار 
توس��عه یافته اما کش��ف و شناس��ایی مواد بیولوژیک و 
کنترل حمل و نقل آن بسیار دشوار است به نحوی 
که شناسایی پاکت حاوی سم ریسین کشف شده در 
دفتر رئیس جمهور آمریکا نش��ان داد که چقدر این 

تهدید جدی است.
 مواد بیولوژیک به دلیل تفاوت س��اختاری و ویژگی 
زنده بودن و قدرت تکثیر و دوره کمون می توانند به 
راحتی به وسیله انواع حامل های زنده از انسان گرفته 
تا انواع حیوانات و مواد آلوده از مرز ها رد ش��وند و از 
گیت های شناسایی فرودگاه ها عبور کنند بدون آنکه 

شناسایی شوند. تروریست ها به این ویژگی ها واقفند 
بنابراین درصدد کسب توانمندی های نوین استفاده 

از این عوامل بسیار خطرناک هستند.
این سناریو غیرممکن نیست که یک عامل انتحاری 
که قصد کشتن خود و دیگران را دارد و آماده مرگ 
اس��ت به جای بس��تن کمربند انفجاری به بدن خود 
که به دالیل فیزیکی و ساختاری قابل شناسایی است، 
می تواند خود را به یک عامل ویروسی بسیار خطرناک 
با دوره کمون چند روزه آلوده کند و قبل از بروز عالیم 
وارد کشور هدف شود و در مراکز پرجمعیت مستقر و 
با بروز عالئم، عامل عفونی را در بین جمعیت منتشر 
کند. حال الزم اس��ت بررس��ی ش��ود با چه روش هایی 

می توان جلوی چنین حادثه ای را گرفت؟
همچنان که گفته ش��د در روش های متداول برنامه 
دفاع بیولوژیک اقدامات برای رصد، پایش و کشف و 
شناسایی تهدید در کوتاه ترین زمان، اولین اولویت مقابله 
با تهدید زیستی است. هرچه تهدید سریع تر شناسایی 

شود احتمال پیشگیری از توسعه آن باالتر است.
ولی چند سوال اصلی در این مورد کار را دشوار خواهد 
کرد؛ یک کشور چگونه می تواند از فهرست بسیار طوالنی 
عوامل بیولوژیک باکتریایی، ویروسی، قارچی، انگلی 
و سمی که شامل صد ها عامل بیولوژیک ضدانسان، 
دام، گیاهان، محیط زیست و منابع طبیعی آلوده کننده 
آب و خاک و هوا و غذا با انواع روش های بسیار ساده 
اس��تفاده برای آلوده کردن انس��ان ها و منابع طبیعی 
است دقیقا تعیین کند که تروریست ها یا عوامل کشور 
دشمن از کدام عامل استفاده خواهند کرد؟ پاسخ به 

این چند سوال کار را دشوار می کند:
دشمن از کدام عامل استفاده خواهد کرد؟
به چه روشی عامل را پخش خواهد کرد؟
در کجا ممکن است عامل را پخش کند؟
و چه کسی این کار را انجام خواهد داد؟

پاسخ به این چند سوال اصلی ترین مواردی است که در 
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25سازمان پدافند غیرعامل کشور

ستی
پدافند زی

کشف تهدیدات زیستی باید مشخص شود و این کار 
بسیار دشواری است. همچنان که ذکر شد، فهرست 
عوامل انسانی، دامی، گیاهی و آلوده کننده منابع آب 
و خاک و هوا، غذا و محیط زیست بسیار متنوع است 
پس دشمن کدام هدف را انتخاب خواهد کرد؟ آیا قصد 
صدمه زدن به منابع حیاتی کشاورزی را دارد؟ آیا دام ها 
و منابع غذایی مورد هدف است؟ یا به محیط زیست و 
منابع ملی آسیب خواهد زد یا آسیب رسان ترین بخش 
اهداف، یعنی جمعیت انسانی را برای توسعه همه گیری 
و هراس عمومی به عنوان هدف انتخاب خواهد کرد و 
در شاخص ترین نوع تهدید، مسئوالن یک کشور را با 
روش بیوتروریسم ترور می کند؟ همه این تهدیدات 
قابل تصور است و نشان می دهد که استفاده از عوامل 

بیولوژیک چقدر می تواند خطرناک باشد.
به همین دلیل کشورهایی که سعی دارند این تهدید را 
از جامعه خود دور کنند، رویه ها و راهکار های متنوعی را 
برای کاهش تهدید طراحی و اجرا می کنند. یکی از این 
روش ها همان تدوین و اجرای برنامه دفاع بیولوژیک یا 
پدافند غیرعامل تهدیدات بیولوژیک در زمان صلح است. 
در این روش همچنان که ذکر شد، تمام مو.لفه های 
کشف و شناسایی تهدید با همه توانمندی های ممکن 
علمی و فنی انجام می گیرد که مفصل ذکر شد. با توجه 
به مطالب فوق، مشخص شد اگر کشوری بتواند سطح 
تهدیدات خود را کاهش دهد، به طور کلی با کاهش 
تهدیدات احتمال تهدیدات بیولوژیک را نیز کاهش 
خواهد داد یا به روش های سیاسی و علمی و فنی با 
تنش زدایی در روابط بین الملل تالش کند دشمنی ها 
و تخاص��م را چن��ان کاه��ش ده��د که تهدیدات به هر 
ن��وع و از جمل��ه تهدی��دات بیولوژی��ک کاهش یابد. در 
روشی دیگر تالش کند از دستیابی دشمنانش به آن 
نوع عوامل تهدید یا تولید و به کارگیری آن ممانعت 
کند، به عبارتی، روشی موسوم به دفاع پیش دستانه 
 را طراح��ی و اج��را می کن��د. دف��اع پیش دس��تانه ی��ا

 Proactive Defens عبارت اس��ت از پیش دس��تی در 
کاهش تهدید. به  عبارتی در روش دفاع پیش دستانه 
بیولوژیک، کشور مورد نظر سعی می کند از تمام توان 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و فنی و نفوذ خود 
در جامعه جهانی اس��تفاده کند تا تهدید را در مبدا 
و حتی قبل از رس��یدن به مرزهای تهدید جدی و 
بالفعل در مرحله تهدید بالقوه خنثی کند و حتی در 
سطح ایده ال مانع تولید تهدید و ایجاد تهدید شود. 
یک��ی از م��واردی ک��ه باع��ث توجه جدی به تهدیدات 
بیولوژیک به عنوان تهدیدی نوین و فزاینده و بالقوه 
شده است، توسعه علوم و فناوری های زیستی مانند 
بیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و 
بیولوژی سنتتیک است که باعث شده است با دستکاری 
ژنتیکی عواملی بسیار خطرناک تر با ویژگی های مناسب 
عملیات تروریستی و جنگ بیولوژیک و تسلیحاتی شدن 
 تولید شود. در این زمینه واژه تحقیقات دو منظوره یا

 Dual Use Research مطرح شده است. تحقیقاتی 
که در ظاهر برای امور صلح آمیز اس��ت اما در نهان 
اهدافی خصمانه دارد و می تواند مورد سوءاس��تفاده 

تروریست ها یا کاربرد نظامی قرار بگیرد. همه کشورها 
تالش دارند با توسعه زیرساخت های پزشکی خود و 
همچنین توسعه بانک های اطالعاتی ملی، منطقه ای 
و بین المللی همه تحوالت علوم زیستی و همچنین 
شیوع نقطه ای همه همه گیری ها را رصد و پایش کنند 
ت��ا ب��ا ای��ن روش ب��ا اطالع از یک همه گیری خطرناک 
در هزاران کیلومتری مرز خود بتوانند آمادگی الزم 
را ب��رای مقابل��ه ب��ا ه��ر تهدید نوین بیولوژیک افزایش 
دهند ولی شیوه همه گیری هایی بسیار خطرناکی مانند 
ابوال در آفریقا نش��ان داد که جهان چقدر نس��بت به 
این تهدیدات آسیب پذیر است. توسعه حمل و نقل 
بین المللی و مس��افرت های گس��ترده بین همه نقاط 
جه��ان انتق��ال عوام��ل را از ی��ک ق��اره به قاره دیگر در 
عرض چند ساعت امکان پذیر کرده است و این کار را 
بسیار دشوار می کند. با وجود همه این زیرساخت های 
پیشرفته، رصد و پایش مسافران در مرزها و فرودگاه ها 
ایستگاه های قطار و اتوبان ها و جاده ها باز شاهد گسترش 
عوامل در بین قاره ها و کشورها هستیم پس کار بسیار 

دشوارتر از آن است که تصور می شود.

در دف�اع بیولوژی�ک ای�ن اقدام ه�ا انج�ام 
می گیرد:

اصول اساسی یک برنامه ملی دفاع بیولوژیک شامل 
آگاهی از تهدید، پیشگیری، حفاظت، رصد و شناسایی، 
پاسخ و بازیابی است که در این عرصه ها انجام می گیرد:

•  تالش بین المللی برای پیش��گیری از دسترس��ی 
تروریست ها به عوامل بیولوژیک

• تالش برای پیشگیری از توسعه سالح های کشتار 
جمعی از جمله تسلیحات بیولوژیک

• توسعه شبکه رصد و شناسایی عوامل بیولوژیک در 
مرزها و شهرهای بزرگ

• توس��عه برنامه حفاظت از منابع کش��اورزی و مواد 
غذایی از آلوده شدن به عوامل بیولوژیک

• افزایش بودجه س��ازمان های مس��ئول مانند وزارت 
بهداش��ت و جهاد کش��اورزی و غیره برای مقابله با 

این تهدید
• توسعه و تقویت منابع و ذخایر دارویی و واکسن برای 

مقابله با تهدیدات بیولوژیک در تمام کشور
• ذخیره کافی واکسن آبله برای همه مردم

• توسعه و نصب سیستم های نوین تشخیص سریع 
عوامل بیولوژیک در مناطق پر جمعیت

• آموزش و افزایش توان تش��خیصی پیش��گیری و 
درمانی مراکز بهداشتی کشور

• هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی در مقابله 
با تهدیدات بیولوژیک

•  همکاری با جامعه بین الملل برای تقویت معاهدات 
بین المللی منطقه ای و ملی برای پیشگیری تشخیص 

و پاسخ سریع به هر نوع تهدید بیولوژیک
پیشگیری از توسعه تسلیحات بیولوژیک و بیوتروریسم 
یکی از دشوارترین بخش های برنامه دفاع بیولوژیک در 
سطح بین المللی است به همین دلیل عالوه موارد فوق 
که به عنوان اصول کلی در برنامه دفاع بیولوژیک همه 

کشورها مشاهده می شود، تالش هایی برای پیشگیری 
از توسعه تهدیدات بیولوژیک قبل از رسیدن به مرز 
کشورها انجام می گیرد که به برنامه دفاع پیش دستانه 

بیولوژیک مشهور است.

در ای�ن تالش ه�ا ک�ه بیش�تر جنب�ه سیاس�ی و 
بین الملل�ی دارد فعالیت ه�ای زی�ر انج�ام 

می گیرد:
• توسعه دیپلماسی بین کشورها

• توسعه برنامه های کنترل تسلیحات
• تقویت معاهدات بین المللی مرتبط

• تقویت مقررات بین المللی
• توسعه کنترل صادرات به خصوص در عرصه علوم 
و فناوری ها تجهیزات و وس��ایل مرتبط با س��الح های 
بیولوژیک مواد و فناوری و کنترل ارائه هرگونه دانش 
و فناوری که باعث توسعه سالح های بیولوژیک شود. 
در این روش که بیش��تر به وس��یله آمریکا و برخی از 
کش��ورهای اروپایی حمایت می ش��ود، تالش می شود 
با کنترل دانش و فناوری های مرتبط از دسترس��ی 
کشورهایی که به زعم آنان توسعه دهنده سالح های 
کش��تار جمعی هس��تند، دسترس��ی آنان را به علوم و 

فناوری ها و تجهیزات و مواد کاهش دهند 
• این بند به شدت مورد مخالفت کشورهای در حال 
توسعه قرار گرفته زیرا بر اساس ماده ۱0 کنوانسیون 
خلع سالح بیولوژیک، کشورهای عضو معاهده وظیفه 
دارند در زمینه فعالیت های صلح آمیز، همه علوم و فنون 
و تجهیزات و مواد الزم را در اختیار همه کشورها قرار 
دهند ولی برخی کشورها با عناوین تحقیقات دومنظوره 

مانع اجرای این بند می شوند.
• همکاری و ارائه مش��اوره به کش��ورها برای کاهش 

تهدیدات
• دفاع بیولوژیک پیش دستانه باید مانع دسترسی 
تروریست ها به عوامل بیولوژیک و تجهیزات و دانش فنی 
ساخت و توسعه و به کارگیری سالح های بیولوژیک شود.

• در این فرایند توسعه فعالیت های اطالعاتی و امنیتی 
نقش بسیار مهمی دارد به نحوی که کسب اطالعات 
از فعالیت ه��ای بیولوژی��ک در مجموعه های نظامی و 
ام��کان گرای��ش آنها ب��ه تحقیقات بیولوژیک نظامی 
افندی بسیار مورد توجه است. در این برنامه کشورها 
سعی می کنند با رصد تحقیقات کشورهای متخاصم 
به اطالعات مربوط به تحقیقات نظامی بیولوژیک آنها 
دست یابند و از آنها برای اعمال فشار و محدودسازی 
و همچنین روش های مقابله برای پیشگیری از توسعه 

سالح های بیولوژیک استفاده کنند.
البته باید تذکر داد که کش��ورها باید در برنامه های 
پدافند غیرعامل تهدیدات بیولوژیک یا پدافند زیستی 
همه روش های ممکن را برای شناس��ایی تهدیدات، 
شناسایی و کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری 
خود نسبت به این تهدیدات انجام دهند اما این به هیچ 
وجه بهانه ای برای فشار علمی و فنی و اعمال تحریم ها 
برای پیشگیری از دانش و فناوری های صلح آمیز به سایر 

کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه نیست.
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س�الهازندگیامبامردمآفریقادلیلیبودتاهمیش�هبادرد،رنجوآالمآنهامانوسوآش�ناباش�موهرگاهخبریازدردو
بیماریشانمیشنومبیدرنگبرایهمدردیباآنانیادرآفریقاسراغشانمیرومیاهرچهمیدانمازباومصیبتآنان
مینویسمتاشایددلرئوفانسانهایشریفومتدینمتوجهآنانشود.امااینبارابوالاینویروسکشندهدرغرب
آفریقامرابرآنداشتتاتجربههایعلمیوعمليکسبشدهازاینبیماریراهمراهآخریناطاعاتعلمياز

بزرگترینمرکزمبارزهبیماریهايواگیرداردرجهانیا)C.D.C(دراختیارهموطنانعزیزکشورمقراردهم.

1. ابوال چیست؟
ابوال یک بیماری عفونی خطرناک با عامل ویروسی از 
خانواده »فیلوویرویده« است که اولین بار در سال ۱9۷6 

در جمهوری کنگو از قاره آفریقا کشف شد.

2. چرا نام ابوال، ابوالست؟!
عل��ت نامگ��ذاری اب��وال روی ای��ن وی��روس از آن جهت 
بود که اولین بیماران و قربانیان آن س��اکنان حاش��یه 
رودخانه ای به نام ابوال در جمهوری کنگو بودند. از آن 
پ��س تاکن��ون زیرگروه ه��ای دیگ��ری از ویروس ابوال با 
نام های زئیر ابوال، سودان ابوال، بندی بوگو ابوال و نوع 

غیر انسانی به نام رستون ابوال  شناخته شد.     

3. عالئم و نشانه های ابوال چیست؟
اولین و مهم ترین عالمت این بیماری، تب باالی 3۸/6 
درجه است که متعاقب آن فرد مبتال به سردرد شدید، 
دردهای عضالنی، ضعف شدید، اسهال، تهوع، درد شکم 
به  خصوص در ناحیه معده، بی اشتهایی و در موارد شدید 
و پیشرفته مبتال به خونریزی گوارشی و پوستی می شود.      

4. ابوال چگونه منتقل می شود؟
اگرچه تاکنون کامال مشخص نیست اما محققان معتقدند 
تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون و ترشحات بدن فرد 
آلوده، می تواند باعث انتقال این بیماری شود. ترشحات 
بدن ش��امل آب دهان و بزاق بیمار، ادرار، ترش��حات 
تناسلی )اسپرم( و حتی عطسه و سرفه بیمار است که 
ذرات معلق آن در محیط می تواند باعث آلودگی شود. 
بنابراین هر منفذ ورودی مانند زخم کوچک در پوست 
یا تنفس در محیطی که فرد مبتال عطس��ه یا س��رفه 
کرده، می تواند به آسانی سایر افراد سالم را آلوده کند.    

5. آیا همه مبتالیان به ابوال می میرند؟
نه، میزان مرگ و میر در افراد مبتال با توجه به فقر درمانی 

و مش��کالت بهداشتی نزد 
بیماران آفریقایی نزدیک به 

۸0 درصد است اما نجات ۲ 
پزش��ک آمریکایی مبتال شده 

به ابوال در ماه گذشته نشان داد 
درمان س��ریع و تمهیدات درمانی 

وسیع به میزان قابل توجهی از مرگ و 
میر می کاهد. به همین دلیل شروع درمان 

در آغاز تب و سردرد که اولین عالمت بیماری 
اس��ت بس��یار موثرتر از آغاز درمان در آخرین عالئم 

بیماری یعنی خونریزی پوستی و گوارشی است.
متاسفانه تاکنون واکسنی برای این بیماری ساخته نشده 
اس��ت. بیماری های ویروس��ی به علت ماهیت جهش و 
تغییر ساختار ویروسی در هر اپیزود یا عود و اپیدمی 
بیماری، دانش��مندان را با مش��کل تولید یک واکس��ن 

مشخص مواجه می کنند.    

6. چه کسانی در معرض خطر ابوال هستند؟
افراد پرخطر کسانی هستند که به احتمال زیاد به ابوال  

مبتال می شوند که شامل موارد زیر است:
• کس��انی که س��وزن یا وس��ایل تیز آلوده به خون فرد 
مبتال به ابوال به دست یا پوست بدنشان نفوذ کرده باشد.

• تماس مستقیم با خون یا ترشحات فرد مبتال )حضور 
بدون ماسک و لباس محافظ در اتاق بیمار و در آغوش 

گرفتن بیمار(
• تماس مستقیم )بدون پوشش محافظتی( با بدن فرد مرده

• تنفس در فضای کمتر از یک متر در حالی که فرد 
مبتال عطسه یا سرفه کرده

اماافرادباخطرکمترکسانیهستندکهبااحتمال
کمتریمبتابهابوالمیشوند:

 • افرادی که در یک اتاق با فرد بیمار در فاصله بیش 
از ۱ متر هستند.

10سوالیکهدربارهابوالمیپرسند

ویروسی که آفریقا را تکان داد

دکتر سید ناصر عمادی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 



شماره  سوم - تیر 94

27سازمان پدافند غیرعامل کشور

ابوال

•  دست دادن با فرد مبتال
•  ق��دم زدن ب��ا ف��رد مبت��ال برای دقایقی 

کوتاه  بدون دست دادن
• تماس با وسایل شخصی فرد مبتال     

7. راه تشخیص ابوال چیست؟
اگرچه تشخیص این بیماری در مراحل اولیه بسیار 
دش��وار اس��ت اما 3 راه عمده و اساس��ی می تواند در 

تشخیص آن بسیار موثر باشد:
•شرححالوپرسوجوازمسافرتهایاخیرو
حالواحوالجسمی:به عنوان مثال اگر کسی اخیرا 
از غرب آفریقا مسافرت کرده یا با یکی از دوستانش 
که از غرب آفریقا بوده در هر گوش��ه از دنیا مالقات 
داش��ته را به عنوان فرد مش��کوک در نظر می گیریم. 
برای روش��ن تر ش��دن موضوع:  به  عنوان مثال ش��ما 
با یکی از دوس��تان کانادایی که چند روزی در غرب 
آفریقا توقف داش��ته در ش��هر دوبی از کش��ور امارات 
مالقات داش��ته اید. این بدان معناس��ت که ش��ما و آن 
دوس��ت کانادایی حلقه مش��کوک از بیماری هس��تید با 
این تفاوت که فرد کانادایی حلقه اول و قوی تر مشکوک 
به بیماری و شما حلقه دوم با احتمال کمتر هستید و 
الزم است تمام کسانی که از منطقه خطر )غرب آفریقا( 
سفر داشته اند از تماس های او با افراد مشکوک به هر 
کس��الت جس��می در غرب آفریقا پرس��یده ش��ود که آیا 
با کسی که سردرد یا سرماخوردگی داشته در تماس 

بوده یا خیر؟ اینکه تاکید می ش��ود بیماران مش��کوک 
باید زودتر شناسایی شوند به این دلیل است که درمان 
اولیه و سریع آنان به خصوص قبل از شروع عالئم نقش 

اساسی در نجات آنان دارد.
•بررسیشروععائمونشانههایبیماری: 
همان طور که گفته شد، آغاز بیماری با تب 
خفیف و سپس سردرد، ضعف عضالنی، 
اس��هال، اس��تفراغ و خونریزی اس��ت. 
بنابراین باید تب و چش��مان قرمز 
را ج��دی بگیریم، به خصوص اگر 
س��اعاتی بعد س��ردرد و ضعف 
عضالنی نیز به آن اضافه شود.
آزمایشه�ای انج�ام •
تشخیصی:که به  ۲ دسته 
تقس��یم می شوند؛ دسته اول 
آزمایش��اتی که در چند 
روز اول بع��د از تم��اس 
قاب��ل انج��ام و کم��ک 
کنن��ده هس��تند مانند 
الیزا، پی سی آر، جدا کردن 
ویروس از خون یا ترش��حات. 
دسته دوم آزمایش ها زمانی است 
که در بدن هورمون های ضد ویروس 
برای مقابله با ویروس ترشح می شوند که 
اصطالحا به آن آنتی بادی ضد ویروس ابوال  
می گویند که از هفته ها تا ماه ها و سال ها بعد ممکن 
است در بدن فرد نجات یافته شناخته و پایدار باشد.           

8. چگونه می توان از بیماری ابوال پیشگیری 
کرد؟

رعای��ت ۱0 توصی��ه زی��ر می توان��د احتمال ابتال به این 
بیماری را کاهش دهد.

•پرهیز از مسافرت به مناطق اپیدمی )4 کشور اعالم 
شده(.

•پرهی��ز از مالق��ات نزدی��ک و طوالن��ی با افرادی که از 
این مناطق گذر کرده یا توقفی داشته اند.

•شستن دست ها قبل و بعد تماس با افراد مشکوک. 
• شستن دست ها و استحمام تمام بدن بعد از در آوردن 
لباس محافظتی )برای تیم پزشکی مشغول به درمان 

در منطقه مشکوک(.
• جلوگی��ری از تم��اس ب��ا خ��ون و ترش��حات بدن فرد 

مبتال یا مرده.
•دست نزدن به وسایل، کتاب و پول و اسناد فرد مبتال

  ب��دن ف��رد بیم��ار را، حت��ی ب��رای آنکه بدانیم تب دارد 
یا نه،  لمس نکنیم.

•پرهی��ز از ورود بی دلی��ل ب��ه خان��ه یا مراکز درمانی که 
فرد مبتال به ابوال در آن بستری است.

• تشویق فرد مشکوک و مسافر از مناطق اپیدمیک به 
عدم ارتباط با دیگران به مدت ۲۱ روز.

• معرفی فرد مشکوک )حتی به رغم میل خودش( به 
مراکز بهداشتی.

9. بهترین درمان ابوال چیست؟
یک اصل در درمان بیماران مبتال به ابوال بس��یار مهم 
اس��ت و آن اصل این اس��ت که درمان س��ریع و اولیه 

امکان نجات بیمار را بیشتر می کند.
اماازایناصلکهبگذریم،اقداماتموثردرمانی

تاکنونبهشرحزیراست:
•تنظیم آب و الکترولیت های بدن و تزریق س��رم های 

مناسب با نظر پزشک در اسرع وقت
•کنترل عالئم حیاتی بیمار برای تنظیم ضربان قلب، 

تنفس و فشار خون بیمار
•در دسترس بودن کپسول اکسیژن و اکسیژن رسانی 

مناسب به بیمار
•درم��ان س��ایر بیماری ه��ای هم��راه )اگر فرد مبتال به 

دیابت یا مشکل قلبی است(
 •جداس��ازی بیمار در اتاق مناس��ب و دور از رفت و 

آمد دیگران
• به حداقل رساندن آزمایش ها و پرهیز از آزمایش های 
غیر ضروری )زیرا هر سرنگ یا لوله آزمایش حامل خون 

بیمار منبع آلودگی به محیط یا افراد دیگر است(
•بیمار باید تا ۲۱ روز ایزوله و تحت نظر باشد.

 )Zmapp( در ح��ال حاض��ر بهتری��ن دارو زی م��پ •
است که البته اثر درمانی آن قطعی نیست.

•  تقویت روحیه بیماران و توجه ویژه به آنان در حالی  
که امید به ادامه حیات در آنان از رفتار و سخنان پزشکان 

و اطرافیان آشکار باشد در نجات بیمار موثر است.

اپیدم�ی ب�ا  جه�ان  نق�اط   10.ک�دام 
)همه گیری( ابوال مواجه هستند؟

به ط��ور کل��ی، ه��رگاه تعداد بیماران مبتال به یک بیماری 
خاص در یک منطقه خاص بیش از حد انتظار باشد، کلمه 
اپیدمی در مورد آن بیماری به کار می رود. به عنوان مثال، 
وقتی ش��ما انتظار آنفلوانزای خوکی یا فلج اطفال را در 
شهر خود ندارید، با مشاهده حتی یک بیمار مبتال به فلج 
اطفال یا آنفلوانزای خوکی می توان اپیدمی بیماری فوق را 
اعالم کرد یا وقتی شیوع بیماری وبا در فصل تابستان در 
مناطقی از کشور تعداد ۱00 یا ۲00 نفر است حال اگر 
۲000 نفر به بیماری وبا مبتال شوند می توان مدعی اپیدمی 
بیماری وبا بود. در گذشته کشورهای گابون، سودان جنوبی، 
اوگاندا، کنگو و آفریقای جنوبی دوره هایی از اپیدمی ابوال  
را پشت سر گذاشته اند اما طی ماه های اخیر در 4 کشور 
آفریقایی، اپیدمی ابوال اعالم شده که تعداد بیماران مبتال 

و قربانیان آن به شرح ذیل است.

 لیبریا با ۱3۷۸ مبتال و 694 کشته

 سیرالئون ۱0۲6 مبتال و 4۲۲ کشته
 گینه 4۸۲ مبتال و 430 کشته

 نیجریه ۱۷ مبتال و 6 کشته

اپیدمی اخیر )۲0۱4( در 4 کشور فوق از نوع ویروس شناخته 
شده قبلی یعنی زئیر ابوال با تغییرات قابل توجه است.  
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چندیپیشفراسیسای.بوایل،استادراستگرای
دانش�گاههایفرانس�هدرمصاحبهایبهایننکته
اشارهکردکهابوالساحیبیولوژیکاستکهدر
حالحاضردولتآمریکادرآزمایشگاههایخود
درآفریق�ارویآنکارمیکن�دت�ادرص�ورتلزوم
جنگبیولوژیکیراهبیندازد.وینویسندهکتاب
»جنگبیولوژیکیوتروریسم«استودررابطهبا

نظریهخودگفتوگوییانجامدادهاست.

آیااینموضوعدرستاستکهابوالحاصلبحران ?
سامتدرآفریقایغربیوناشیازبیتوجهیهای
شخصیوکمبودتجهیزاتپزشکیوداروییبوده

است؟
تمام این مس��ائل بهانه هایی توجیهی بیش نیس��ت. ابوال 
ساخته دست محققان آمریکایی در زمینه جنگ بیولوژیکی 
است که در آزمایشگاه های تخصصی در آفریقای غربی 
انجام می شود. اگر نگاهی به نقشه آزمایشگاه های موجود 
در مرکز کنترل بیماری های در آمریکا بیندازید، می بینید 
آزمایشگاه های آمریکایی دقیقا در مناطقی از آفریقا مشغول 
به کار بوده اند که ابوال از آنجا ش��ایع ش��ده اس��ت. به طور 
حتم یک یا چند آزمایشگاه در پخش این ویروس و بروز 

بیماری ابوال نقش داشته اند.

آیاشمااطاعاتومدارکموثقیدراینرابطه ?
دارید؟

به نظر می رسد و گفته می شود ساخت سالح بیولوژیکی 
به منظور دفاع از خود است اما به نظر من هدف کامال 
تجاری است. هدف، ساخت واکسن است پس ابتدا باید 
عاملی بیولوژیکی ساخته شود که به واکسن نیاز داشته 
باشد. در رابطه با سالح های بیولوژیکی اطالعات بسیار 

کاملی ندارم اما رویه ای که پنتاگون از سال ۱9۸0 دنبال 
می کند، وحشتناک است. متاسفانه مدارکی وجود دارد 
که نش��ان می دهد از س��ال ۱9۸0 تاکنون پنتاگون با 
همکاری مرکز کنترل بیماری ها )CDC( آزمایش های 
تجربی خود در رابطه با جنگ بیولوژیکی در سیرالئون 
از س��ال ۱99۸ آغاز کرده اس��ت. دانش��گاه توالن نیز در 
آمریکا مرکزی برای تحقیقات در همین زمینه و بسیار 
معروف است. لیبریا و گینه کشورهایی هستند که عضو 
کنوانسیون سالح های بیولوژیکی نشد ه اند. البراتوارهای 
آمریکایی مس��تقر در این کش��ورها برای حفاظت از آنها 
در برابر بیماری ها بنا نشده اند بلکه در واقع مراکزی برای 

شیوع بیماری هستند. 

چطورابوالبهاینسرعتشایعشد؟ ?
خطرنا ک ترین نوع ویروس ابوال نوعی بود که در زئیر در 
3۵00 کیلومتری س��واحل غربی آفریقا دیده ش��د. اصال 
امکان دارد ویروس به این سرعت به این فاصله برسد. در 
صورتی که تحقیق منتشر شده در هاروارد در مورد آنالیز

DNA  ابوال/زئیر را در آفریقای غربی بخوانید، می بینید 
هیچ توجیهی برای رسیدن ویروس به این ناحیه وجود 
ندارد. نیویورک تایمز در مقاله ای در این زمینه نوش��ت 
که ویروس ابوال در س��ال ۱9۷6 در زئیر شناس��ایی ش��د. 
س��ازمان جهانی بهداش��ت این موضوع را گزارش کرد و 
ویروس به آزمایشگاه »یورتون اون« در انگلیس فرستاده 
شد که همپای مرکز »فورت دریک« در آمریکاست و روی 
سالح های بیولوژیکی کار می کنند. انگلیس این ویروس 
را به مرکز تحقیقات در زمینه بیماری ها ارسال کردند و 
براساس شواهد، این مرکز ویروس را به البراتوارهای خود 
در آفریقای غربی فرستاد و ابوال در این منطقه شایع شد.

چرااینکارراانجامدادند؟ ?
برای دور زدن کنوانسیون سالح های بیولوژیکی که آمریکا 
عضو آن است. ویروس به لیبریا، گینه و آفریقای غربی 
فرستاده شد که عضو کنوانسیون نبودند. سیرالئون عضو 
کنوانسیون بود اما سال ها جنگ داخلی و جنگ با لیبریا 
باعث شد توجه از روی کار آزمایشگاه ها برداشته شود.

پ�سچ�راآمری�کابرایمقابلهباابوالافرادیرا ?
دراینکشورهابسیجکرد؟

ایاالت متحده آمریکا فقط لیبریا را با هوابردهای ۱0۱ 
خ��ود محاص��ره ک��رد و واح��دی از نخبگان فرس��تاد که 
هیچ یک آموزشی در مورد درمان بیماری نگرفته بودند. 
در واقع پایگاهی نظامی در لیبریا دایر شد. همان کاری 
که انگلیسی ها در سیرالئون انجام دادند. فرانسوی ها نیز 
قبال در سنگال و مالی  همین کار را کرده بودند. نظامی ها 

برای درمان آنجا نبودند.

ویروسابوالتصادفاازآزمایشگاههابهبیرون ?
راهیافتهاست؟

نه، در صورتی که به س��ایت وزارت بهداش��ت س��یرالئون 
مراجعه کنید، متوجه می شوید که متخصصان در »تواالن« 
و دیگر آزمایشگاه ها واکسن تزریق می کرده اند. به عبارتی، 
آنچه به مردم تزریق شده واکسن سرماخوردگی نبوده 
بلکه ویروس ابوالی زنده و اصالح ژنتیکی شده بوده است.

آیاآمریکاواروپانمیترس�نداینویروساز ?
کنترلخارجشودوبهمرزهایکشورهایخودشان

برسد؟
این احتمال وجود دارد و نمونه هایی از آن نیز در آمریکا 
دیده شد. جالب اینجاست که هیچ پزشک آمریکایی حاضر 

آزمایشگاههایآمریکاییدرآفریقایغربیوشایعشدنابوال

استاد فرانسوی از اسرار ابوال پرده برداشت
 زهرا صادقی

درگذشتهچندبارآلودگیبهویروسابوالدرآفریقااتفاقافتاد؛درکشورهاییمثلسودان،اوگاندا،جمهوریکنگووجمهوریدموکراتیککنگووبهصورت
محدودتریدرکش�ورگابن.دراغلبمواردافرادبیمارازطریقتماسباحیواناتآلودهیاخوردنگوش�توموادآلودهبهویروسبهبیماریمبتاش�ده
بودندامادرموردشیوعسال۲014،باتوجهبهشکلشیوعوگسترشبیماریدرآفریقا،بسیاریازاپیدمیولوژیستهادخالتانسان)یابهتعبیرخودشان
کنشگرانبدخواهیاگروههایتروریستی(راموثرمیدانند.ابوالوتروریسمزیستی،جدیدنیستندولیبادستگیریتعدادیازافرادژاپنیوابستهبه
فرقه»آئومشینریکیو«درآفریقاکهباپوششامدادگرانداوطلبواردآفریقاشدهبودند،شکبهاستفادهازویروسابوالبهعنوانساحزیستیقوت
گرفت.اعضایاینگروهدس�تگیرش�دهدرصددبهدس�تآوردننمونههایآلودهبهویروسبودندوتجهیزاتالزمبرایاس�تخراجوکش�تویروسراهم
همراهداشتنددرحقیقتیکآزمایشگاهجنگبیولوژیکیسیارجزووسایلامدادیآنهابهآفریقاارسالشدهبود.ویروسابوالرویسطوحخشکتا
چندساعتزندهمیماندولیمدتزمانیکهدرمایعاتبدنزندهمیماند.،بسیارایدهآلاست.باتوجهبههمینویژگیویروس،اینگروهباگرفتننمونهاز
مبتایاندرآزمایشگاههاییکهباخودبههمراهبردهبودند،موفقبهتکثیرویروسشدند.حالسوالایناست؛چرایکگروهتروریستیکهسابقهحمات

شکستخوردهوموفقبیولوژیکیدرتوکیووسایرشهرستانهایژاپندارد،بهوسیلهدولتهایطرفدارتروربهکارگرفتهنشود؟!1
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ابوال

نیست به این کشورها برود زیرا از پشت  پرده ماجرا خبر 
دارد. اگر دقت کنید آمریکا فقط نظامیان خود را به این 
کشور می فرستد و افراد مبتال را در نهایت بدون درمان 
ره��ا می کن��د. تنه��ا درمانی ک��ه برای افراد انجام گرفت، 
تلنول ساده بود. مبتالیان خود را به نیروهای آمریکایی 
سپردند و گمان کردند تحقیقات در مورد این بیماری در 
حال انجام است در حالی که آمریکایی ها کاری نکردند. 
هیچ سازمان دولتی در این میان دخالت نکرد زیرا همه 
می دانستند هدف آزمایش سالح های بیولوژیکی است. 
فقط سازمان های آزادی مثل پزشکان بدون مرز در این 

میان نقش قهرمانان را بازی کردند.

چ�راهیچک�سدرم�وردای�نموضوعصحبت ?
نمیکند؟

اگر اخبار را دنبال کنید، می بینید طی این سال ها ۲۷ تا 
۲۸ میکروبیولوژیست مشغول در آزمایشگاه های آمریکایی 

کشته شده اند. تمام این افراد کسانی هستند که متوجه 
فعالیت ه��ای غیرقانون��ی محقق��ان آمریکایی در رابطه با 

سالح های بیولوژیکی شده بودند.

وش�ماچطوربهاینراحتیدرموردموضوع ?
صحبتمیکنید؟

بعد از یک س��وءقصد در س��ال ۲00۱ که به طور حتم از 
سوی دولت آمریکا بود، دیگر هیچ شبکه ای حاضر نشد 
ب��ا م��ن گف��ت و گ��و کن��د. پی��ش از این گفت و گو هایی با 
fox news و BBC و ش��بکه  pacific داش��تم اما به 
نظر می رسد کسی دستور داده دیگر با من مصاحبه ای 
انجام نش��ود. هنوز هم هر از گاهی تهدید می ش��وم اما 
هدف من پول نیست بلکه اطالع رسانی در مورد فجایعی 

است که در حال رخ دادن است.

آیاسازمانجهانیبهداشتهمازاینموضوع ?

مطلعاست؟
۲۵ درصد هزینه های س��ازمان از س��وی آمریکا تامین 
می شود و سازمان آنچه را انجام می دهد و بیان می کند 

که دولت آمریکا و اروپا بخواهد.

چندآزمایشگاهدرموردساحهایبیولوژیکی ?
تحقیقمیکنند؟

چیزی حدود ۱۵00 آزمایشگاه. این نوع تحقیقات براساس 
قانون ضدتروریس��ت جنایتی بش��ری محسوب می شود. 
تاکنون ۷9 میلیارد دالر از ۱۱ سپتامبر ۲00۱ تاکنون 
خرج تحقیقات در این زمینه شده که مساوی با هزینه ای 
اس��ت که در پروژه منهتن  در جنگ جهانی دوم صرف 

ساخت بمب اتم شد.۲
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نویسنده مقاله در ادامه با طرح این سوال که آیا ظهور 
بیماری ها و ویروس هایی از جمله ابوال و ایدز اتفاقی است 
یا با قصد و تفکر قبلی صورت گفته اس��ت؟ می نویس��د: 
»تولیدکننده انحصاری این نوع اس��لحه های بیولوژیکی 
در آمریکا، مشخصا وظیفه کنترل و آزمایش ویروس ها و 
واکسن های مربوط به آن را در قاره آفریقا بر عهده دارد.«

پروفس��ور س��یرل برودری��ک ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه تمام 
آزمایش های مخفی انجام ش��ده به وس��یله این ش��رکت 
آمریکایی در کشورهای آفریقایی انجام می شود، تصریح 
ک��رد: »ای��ن موض��وع را حت��ی می توان در کتاب »منطقه 
حساس«به قلم »هورویتز« در سال ۱99۸ نیز مشاهده 
کرد که ش��رکت های صنعتی - نظامی و پزش��کی آمریکا 
چطور با همکاری برخی کش��ورهای آفریقایی از جمله 
آفریقای جنوبی، عملیات های مخفی بیولوژیک خود را 
ب��رای صیان��ت از اطالع��ات امنی��ت ملی آمریکا و با هدف 
کاهش نسل و جمعیت در آفریقا با اسم رمز تفاهمنامه 
۲00 آغاز کردند.« وی با اش��اره به افزایش فروش این 
کتاب واقعی و وحش��تناک در آمریکا نوش��ت: »نویس��نده 
کتاب »منطقه حس��اس«  تمام تالش خود را کرده تا 
فقط از حقایق اس��تفاده کند. »هورویتز« در این کتاب 

افشا می کند که بیولوژیست های مخفی آمریکا، بیماری و 
ویروس مهلک ابوال را برای اولین بار در زئیر )کنگو( تست 
کردند و پس از آن بود که این کشور را به گسترش دهنده 

ویروس های بیولوژیکی خود تبدیل می کنند.«
پروفسور سیرل برودریک در این مقاله علمی آورده است: 
»پایگاه های زیادی در آفریقا به خصوص در غرب آفریقا 
تاسیس شده اند تا برای مبارزه با بیماری های نوظهور از 
جمله ابوال، واکسن یا راه درمانی ارائه کنند که همگی آنها 
زیر نظر آمریکایی ها و سازمان های وابسته به آن فعالیت 
می کنند.« نویسنده مقاله روزنامه دیلی آبزرور، بزرگترین 
روزنامه کشور لیبریا، در پایان از رهبران آفریقا می خواهد 
تا علیه این جنگ های بیولوژیکی و ستمگری ها بپا خیزند 
و نگذارند تا مردم آفریقا، به عنوان موش آزمایش��گاهی 
برای رسیدن به اهداف کثیف غرب مورد سوء استفاده 
قرار گیرند. بر اساس این گزارش، 3 روز پیش هم دکتر 
درنیس دان، پزشک ارشد لیبریا، مهم ترین مقام پزشکی 
این کشور پس از جان باختن معاونش براثر ابتال به تب 

توام با خونریزی ابوال خود را قرنطینه کرد.
دکت��ر دان تصمی��م گرفت��ه خ��ود و همچنی��ن کارکنان 
بخش های تحت امرش را ۲۱ روز )حداکثر دوره خفتگی 

این ویروس( در قرنطینه قرار دهد.
لیبریا بیشترین آسیب را از این بیماری که از اواخر سال 
۲0۱3 بر غرب آفریقا سایه افکند، متحمل شده است. بر 
اس��اس آمار، لیبریا با ثبت یک هزار و ۸30 مورد فوت، 
بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری را در میان 
دیگر کشورهای ابوالزده غرب آفریقا - گینه، سیرالئون، 

نیجریه، سنگال- به خود اختصاص داده است.
موج اخیر ش��یوع بیماری ابوال در ماه مارس )اس��فند / 
فروردین( در گینه آغاز شد و سپس کشورهای مجاور را 
نیز درگیر کرد. سازمان بهداشت جهانی همچنین درباره 
احتمال س��رایت این بیماری مرگبار به س��احل عاج به 

عنوان همسایه لیبریا هشدار داده است.
کارشناسان بر اساس یک تحقیق راهبردی معتبر معتقدند:  
»فقط 40 درصد از موارد منجر به ابتال یا کشته شدن 
بر اثر ویروس کشنده ابوال در لیبریا و سیرالئون به طور 

رسمی اعالم می شود«.
براساس تحقیق سازمان جهانی بهداشت، این بیماری که 
همچنین تب توام با خونریزی نامیده می شود به میزان 

کشندگی حدود ۷0 درصد رسیده است.
منبع:خبرگزاریفارس

عملیاتسریآمریکابرایایجادوگسترش»ابوال«درآفریقا

حقوق بشر بر لبه پرتگاه
یکروزنامهلیبریاییدرگزارش�یبهنقشآمریکادرتولیدوتکثیرویروسکش�ندهابوالدرآفریقاپرداخت.روزنامه»دیلیآبزرور«بزرگترین
روزنامهکشورلیبریادرغربآفریقاباانتشاراسنادعلمی،آمریکاراسازندهوانتشاردهندهویروسابوالمعرفیکردونوشت:»آمریکاباسلسله
عملیاتمخفیخوددرآفریقاوبااس�مرمز»تفاهمنامه۲00«ایجادوگس�ترشویروسمهلکابوالرادردس�تورکارخودقرارداد.«اینروزنامه
درمقالهایبهقلمپروفسورسیرلبرودریکافشاکرد:»ویروسکشندهابوالیکیازارگانیسمهایاصاحشدهژنتیکیاست)GMO(کهبهعنوان

اسلحهایبیولوژیکیبهوسیلهشرکتیصنعتی– نظامیدرآمریکاساختهشدهاست.«



بانیان هیئت ها و مساجد اصول پدافند غیرعامل را رعایت کنند
مدیرکلتبلیغاتاسامیاستانقزوینگفت:»باتوجهبهفرصتطلبیدشمن،بانیانهیئتهاومساجد
اصولپدافندغیرعاملرارعایتکنندتاامنیتوسامتجامعهکماکانحفظشود.«بهگزارشخبرنگار
مهر،حجتاالس�امعلینعمتاللهیدرهمایشطایهدارانتبلیغکهباحضورنماین�دهولیفقیهوامام
جمعهقزوین،اس�تاندار،مدیرکلپدافندغیرعامل،مس�ئوالن،مبلغانوگروههایمختلفمردمبرگزار
ش�د،باتش�ریحبرنامههایترویجیس�ازمانتبلیغاتاس�امیاظهارداش�ت:»امیدواریمهیئتامناو
بانیانهیئتهاضمنهماهنگیبامردمبرایبرگزاریبرنامههایمناس�بتیاق�دامکنند.«ویبیانکرد:
»مناسبتهایمذهبیازحساس�یتواهمیتخاصیبرخورداراس�توهمهبایدهوشیاریخودراحفظ
کنیمتابهدلیلبیبرنامگیمش�کاتیبرایمومنانایجادنشودودشمنسوءاس�تفادهنکند.«مدیرکل
تبلیغاتاسامیاستانقزوینگفت:»باتوجهبهفرصتطلبیدش�مندرمناسبتهایمختلفمذهبی،
الزماس�تبانیانهیئتهاومس�اجداصولپدافندغیرعام�لرارعایتکنندتاامنیتوس�امتجامعه
همچنانحفظش�ود.«اینمس�ئولیادآورش�د:»جامعهباتهدیداتجدیروبرواس�تک�هاگرمراقب
نباشیمدش�منازطریقآنهابانفوذخودتاشخواهدکردبهاهدافخوددس�تیابدبنابراینآشناییبا
آس�یبهایمختلفدرحوزهپدافندغیرعاملازسویهیئتامنایمس�اجدالزماست.«حجتاالسام
نعمتالله�یدربخشدیگریازس�خنانخ�ودبیانک�رد:»ازمبلغ�اندینیانتظ�ارمیرودب�ابرپایی
کاسهایآموزشیزمینهآش�ناییوانسبیش�ترمردموجوانانباقرآنومعارفدینیرافراهمکنند.«
ویادامهداد:»ایامومناس�بتهایخاصمذهب�یمثلماهرمض�ان،محرم،صفرواعی�اددینیبهترین
فرصترادراختیارماقراردادهتابتوانیمپی�امواحکامدینیراتبلیغوترویجکنی�مواگرازاینفرصت

استفادهبهینهشود،تاثیرزیادیدرتقویتمعنویتجامعهخواهدداشت.«
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