تاثیر تهدیدات امنیت زیست محیطی بر امنیت ملی ایران
مجید موجودی* ،مهدی ابراهیمیان

چکیده
بیوتروریسم به عنوان یک تهدید زیست محیطی در صورت وقوع میتواند ضمن به خطر انداختن
امنیت ملی کشور تبدیل به بحرانی ملی شود .با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان و نیز
حضور قدرتهایی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در اطراف ما ،آسیب پذیري کشور در سطح ملی
مانند مرزها و مناطق قومی همچنین عدم توانایی برخی دولت-هاي همسایه در اعمال حاکمیت
بر تمام قلمرو خود ،تروریسم را به یک دغدغه مهم براي جمهوري اسالمی تبدیل کرده است .در
رو:
پیش
نوشتار
فرضیه
به نظر میرسد بین امنیت زیست محیطی و امنیت ملی کشور رابطه مستقیم وجوددارد
بین میزان آمادگی دولت و جامعه با اثرات تهدیدات بیوتروریسم رابطه معکوس وجود دارد.
یافتههاي ما حاکی از آن است که عدم برنامه ریزي و آمادگی حکومت و جامعه در برابر یک اقدام
بیوتروریستی کلیه ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي کشور را تحت تأثیرقرار داده و باعث ایجاد
فاجعهاي عظیم میشود.
مقدمه

امنیت زیست محیطی
بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطی ارتباط مستقیم با حیات و زندگی جمعی انسان دارد؛ زیرا هر نوع
عارضه و اثر منفی بر محیط زیست ،اثر زیان بار بر حیات انسانی دارد ،بدون شک ،محیط زیست با جستارهاي
توسعه و امنیت واحدهاي سیاسی نسبت مستقیم داشته است به گونهاي که هرگونه اختالل در کارکرد عناصر
سازنده زیست بوم ها و زیست کره ،زیست و مدنیت بشر را تهدید میکند( .کاویانی راد )86:1390،مباحث زیست
محیطی در نیمه قرن دوم بیست مسیر رشد و تکامل تئوریک خود را گذراندند و در اواخر قرن وارد فرآیندهاي
عملی جوامع غربی شده و در حوزه هاي سیاسی و سیاستگذاري حضور پیدا کردند ،ورود این مباحث به حوزه
مباحث امنیتی اندکی با تأخیر صورت گرفت و با ظهور مکتب انتقادي و طرح مسائل امنیت زیست محیطی از
سوي اندیشمندان این مکتب ،به ویژه باري بوزان ،این روند شکل گرفته و مورد توجه نهادهاي مرتبط در بخش
نظري ،مطالعاتی ،سیاستگذاري و اجرایی قرار گرفت( .لطفی و همکاران )131:1390،توانمندي انسان در حفظ و
صیانت فضاي زندگی خود یا در ویرانگري چشم اندازهاي آن بیانگر این واقعیت است که انسان عامل مهم ساخت
ها ،ویرانگري ها ،ترکیب و اختالل در قلمروهاي زیستی میباشد.

امنیت زیست محیطی
بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطی ارتباط مستقیم با حیات و زنددگی جمعدی انسدان
دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفی بر محیط زیست ،اثر زیان بار بر حیات انسانی دارد ،بددون
شک ،محیط زیست با جستارهاي توسعه و امنیت واحدهاي سیاسدی نسدبت مسدتقیم داشدته

تهدیدات اگروتروریسم در کشور
هدف اصلی بیوتروریسم کشاورزي به خطر انداختن امنیت زنجیره غذایی کشور است .موضوع امنیت زنجیره غذایی
بسیار گسترده است و شامل سالمت انسان ،گیاهان و مزارع ،احشام و طیور و  ...می باشد .بیوتروریسم کشاورزي که
خود جزئی از اگروتروریسم میباشد ،شامل استفاده از بیماریهاي حیوانی و گیاهی به منظور ایجاد آسیب و تخریب
وسیع در بخش کشاورزي است که آسیب هاي اقتصادي ،خطرات انسانی و حتی ایجاد هراس در انسان ها را به
دنبال خواهد داشت .ایران به دالیل مختلو نظیر تنوع باالي زیست گیاهی (کوه ،جنگل ،کویر و  ،...تنوع توپوگرافی
و قرار گرفتن تحت تأثیر الگوهاي اقلیمی متفاوت
به عنوان مثال در مهر سال  1389معاون تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي در مورد تب
برفکی شایع در میان دام هاي بخشی از کشور در آن زمان اظهار میکند:گفته شده است تب برفکی دام به دلیل
ورود دام قاچاق بوده است ،اما احتمال بیوتروریسم از جانب کشورهاي اروپایی یا همسایه منتفی نیست ،هرچند با
تالش پژوهشگران کشور در سریعترین زمان ممکن با آن مقابله شد .وي همچنین مقابله بااگروتروریسم را در تأمین
امنیت غذایی کشور مرثر خواند و گفت :در این زمینه زیرساخت هاي الزم انجام شده و کار اصلی ایستگاه هاي
تحقیقاتی ،مبارزه با اگروتروریسم در کشور است
نسل جدید عوامل سالحهاي بیولوژیک
با پیشرفتهاي حاصله در علوم ژنتیک و پزشکی این نگرانی و وحشت عمومی از بیماري ها تا حدودي برطرف شده
است اما همین پیشرفت ها موجب برخی سوء استفاده ها نیز شده است .گسترش علوم بیولوژي مولکولی ،مهندسی
ژنتیک ،بیوتکنولوژي ،سنتتیک بیولوژي و توان گسترده علمی جهت دستکاري و نوترکیبی ژنها و شناسایی عوامل
مولکولی بیماري زایی ،حدت ،سموم کشنده و امکان افزایش مقاومت دارویی ،افزایش قدرت همه گیري سبب شده
است تا محققان نظامی برخالف قوانین وکنوانسیون هاي بین المللی منع توسعه سالح هاي بیولوژیک به تحقیق و
تهیه عوامل خطرناك و البته با توجیهاتی مانند تالش براي ساخت واکسن یا شناخت علل و عوامل بیماري زایی این
عوامل دست بزنند ،اسناد و شواهد موجود نشان می دهد دانشمندان در سال  2010موفق به سنتز اولین میکرو
در آزمایشگاه شده اند .ویروس خطرناك فلج اطفال و ویروس آبله انسانی با روش هاي نوین نوترکیبی ژن تهیه شده
است .دانشمندان یک آزمایشگاه پیشرفته در آمریکا در اقدامی ابهام برانگیز و نگران کننده موفق شدند ضمن
شناسایی ژنهاي آنفلونزاي فوق کشنده سال  1918موسوم به آنفالنزاي اسپانیایی که سبب مرگ  50میلیون نفر در
جهان گردید آن را به روش نوترکیبی ژن سنتز و در کشت سلولی تکثیر کنند .دانشمندان روسی با دستکاري
ژنتیکی باکتري سیاه زخم آن را به واکسن موجود بر علیه آن مقاوم ساخته اند و تجربیات بسیاري از انتقال مقاومت
دارویی و یا مقاوم سازي به شرایط محیطی و همچنین انتقال ژنهاي سموم مختلو کشنده به باکتري ها وجود دارد.
(کرمی )38:1392،همچنین دارو و غذا دو هدف استراتژیک مهم براي اعمال بیوتروریستی با مقیاس وسیع هستند
که گاهی در برنامه هاي حمالت بیوتروریستی علیه مردم یک کشور قرار میگیرند .براي مثال در بهمن  1390معاون
دارویی سازمان غذا و داوري وزارت بهداشت ایران در مورد مکمل هاي بدنسازي غیرمجاز که اغلب در باشگاه هاي
ورزشی عرضه میشوند ،هشدار داد و اعالم کرد که این مکمل ها به علت داشتن هورمون هاي غیرمجاز ،مصرف
کنندگان را عقیم میکنند ،معاون دارویی سازمان غذا و دارو اضافه میکند فراوانی این مکملها حاکی از آن است که
توطئهاي در قالب بیوتروریسم براي از بین بردن نسل ایرانی در حال اجراست و میخواهند نسل ایرانی را منقرض
کنند و این خود میتواند بخشی از بیوتروریسم علیه ایرانیان باشد که بسیار فراتر و خطرناك تر از سودهاي اقتصادي
فروش این مکمل هاست( .مشرق نیوز)1391 ،

است به گونهاي که هرگونه اختالل در کارکرد عناصر سدازنده زیسدت بدوم هدا و زیسدت کدره،

وضعیت پدافند زیستی کشور

زیست و مدنیت بشر را تهدید میکند( .کاویانی راد )86:1390،مباحث در اواخر دهده 1980بده

به اعتقاد دکترجاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور؛ حوزه هاي تهدیدات زیستی ،شامل انسان ،دام و
طیور ،محیط زیست ،نباتات و گیاهان ،آ آشامیدنی و صنایع غذایی میشود و جنگ زیستی به معناي به
کارگیري سالحهاي زیستی است و این جنگ ویژگیهایی دارد و اصوالً فاعل مجهول می ماند .در جنگ زیستی،
هزینه حمله بسیار کم است و قابلیت فراگیري در بستر زیستی بسیار زیاد است ،دکتر جاللی اهداف تهدیدات
زیستی در زمان صلح را بیشتر اهداف اقتصادي دانسته و افزود :آسیب رساندن به زیرساختهاي اقتصادي ،ایجاد
ترس در جامعه و از بین بردن امنیت بهداشتی و غذایی ،آسیب رساندن به سالمت عمومی جامعه و تحمیل هزینه
هاي سنگین به کشور از دیگر اهداف تهدیدات زیستی در زمان صلح به شمار میرود .دکتر جاللی اولوي هاي
عمده قرارگاه پدافند زیستی را تدوین سند راهبردي پدافند زیستی ،فعالسازي مرکز اقدام عمل کلی قرارگاه شفا،
تدوین اسناد عملیاتی در حوزههاي ششگانه تهدید ،معماري سازمانی و فعال سازي ساختارهاي استانی پدافند
زیستی ،تقویت توانمندي هاي تخصصی از جمله قدرت تشخیص و درمان و برگزاري رزمایش هاي پدافند زیستی
می داند( .پایگاه اطالع رسانی پایداري ملی )1392،

ویژه با انتشار برخی مقاله هاي برانگیزنده در سال  ،1989اهمیت محیط زیست به عنوان یدک
مسئله امنیتی افزایش یافت ،از آن پس ،پیوسته تحلیل هاي بیشدتري در ایدن خصدوص ارائده
شده و این موضوع با پذیرشی قابل توجده ولدی نده کامدل روبدرو شدده اسدت( .تدري تریدو و
همکاران )232:1383،اقدامات عمددي خدود انسدا هدا بدیش از فراگردهداي غیرقابدل اجتندا
طبیعی ،در به وجود آمدن این مشکالت نقش دارد ،و به نوبه خود به بروز خصومت و نارضایتی
در درون و بین کشورها منجر میشود .نامساوي بودن فشارهاي وارده به منابع و محیط زیسدت،
رابط اي را بین شدت این فشارها و قابلیت کشورها براي مددیریت مدرثر آنهدا ،نشدان میدهدد.
(بوزان ،ویور و دوویلد)106:1392،
بیوتروریسم (تروریسم زیستی)
بیوتروریسم ،سوء استفاده از عوامل میکروبی ،ویروسی ،انگلی یا فراورده هاي آنها به منظور ارعا یا
هالکت انسانها و نابودي دامها یا گیاهان می باشد .از اولین اقدامهایی که در دوران نوین به کاربرد این
سالح ها انجام شد ،تشکیل واحد  731در ارتش ژاپن به عنوان متولی امر تحقیق در مورد این سالح
ها و یافتن نمونه قدرتمند براي ارتش ژاپن بود ،پس از جنگ جهانی دوم واقع هاي که توجه جهانیان
را به این فعالیت ها بیش از پیش جلب کرد ،اجراي آزمایش پخش اسپور آنتراکس به وسیله بمبهاي
انفجاري در جزیره غیرمسکونی گرینارد در غر اسکاتلند بود و تا سال  2000میالدي در خاك این
جزیره اسپورهاي آنتراکس پیدا میشد .همچنین در سپتامبر و اکتبر ، 2001موارد متعددي از سیاه
زخم ناشی از حمالت عمدي ،شیوع یافت ،نامه هایی با نوارهاي آلوده به میکرو سیاه زخم به ادارات
و رسانه هاي خبري و کنگره آمریکا ارسال شدکه مهمترین رویداد بیوتروریسم در هزاره جدید است.

اگروتروریسم
بیوتروریسم کشاورزي که خود جزئی از اگروتروریسم می باشد ،شامل استفاده از بیماري -هاي
حیوانی و گیاهی به منظور ایجاد آسیب و تخریب وسیع در بخش کشاورزي است که آسیبهاي
اقتصادي ،خطرات انسانی و حتی ایجاد هراس در انسان ها را به دنبال خواهد داشت .به طور
کلی هر عاملی که باعث تخریب اکوسیستم ها ،کاهش تولید محصوالت گیاهی و دامی ،آلوده
شدن محصوالت آنها ،باعث پخش و شیوع عوامل بیماریزا توسط گیاهان و احشام و محصوالت
آنها بشود امنیت زنجیره غذایی جامعه را به خطر انداخته و نوعی اقدام اگروتروریستی طبقه
بندي میشود .در کشوري مانند ایران مزارع گندم و برنج به عنوان اساس تغذیه مردم میتواند
مورد حمالت بیوتروریستی قرار گیرد .بیماري تب برفکی به جمعیت حساس کشوري که این
بیماري را ندارد سبب ضربه سنگین اقتصادي میشود چنانکه در سالهاي  2000تا 2007
انگلستان مورد حمله قرار گرفت و میلیاردها دالر خسارت مالی دید .در این سال ها انگلستان
براي جلوگیري از انتشار بیماري مجبور شد بیش از یک میلیون رأس گاو را معدوم کند
جنبه هاي روانی بیوتروریسم
به دنبال حمله هاي بیوتروریسمی معموالً ترس و واهمه شدیدي بر جامعه ،بیماران،کارکنان بهداشتی و عموم مردم
مستولی میشود .پاسخ هاي روانی مردم حادثه دیده ممکن است به صورت وحشت ،عصبانیت ،نگرانی هاي بی مورد در
مورد عفونت ،ترس از سرایت بیماري ،خیاالت واهی ،جدا شدن از اجتماع و روي آوردن به کارهاي غیراخالقی باشد .در
چنین مواردي می بایست حتماً در مدیریت برنامه کمک از روانپزشکان ،روانشناسان ،مددکاران اجتماعی ،روحانیون و
گروههاي داوطلب گنجانده شود .یک حمله بیوتروریستی ممکن است داراي هزاران نفر تلفات باشد ولی حتی تلفات
بسیار کم؛ مانند آنچه در اثرر آنتراکس در ایاالت متحده رخ داد ،نیز می تواند فشار اجتماعی مخر و اثرات روانی
طوالنی مدت را به بار آورد( .لوبیتس .)2:1384،لذا با توجه به شدت جنبه هاي روحی و روانی یک اقدام و حمله
احتمالی بیوتروریستی به کشور به نظر میرسد که از اساس ترین و مهمترین اقدامات تدافعی در این زمینه در کنار
آموزش همگانی ،بحث اطالع رسانی کافی و به موقع به عموم افراد جامعه اعم از پرسنل پزشکی دخیل در قضیه و
همچنین سایر مردم عادي می باشد که این آموزش و اطالع رسانی از راه هاي مختلو از قبیل اجراي مانور هاي منظم و
ساالنه در کشور ،اطالع رسانی توسط صداوسیما ،روزنامه ها ،نشریات و مجالت علمی ،چاپ کتب مرتبط  ...قابل دستیابی
خواهد بود و اطالع رسانی قبل از وقوع حمله به یقین تأثیر و نقش چشمگیري درایجاد آمادگی و کاهش اثرات و ضایعات
روحی و روانی در هنگام حمله خواهد داشت.

برنامه ریزي جهت مواجه با حمالت بیوتروریستی
پس از یک حمله بیوتروریستی ،هجوم ناگهانی بیماران به ویژه در مراکز اورژانس و کلینیکهاي شبانه روزي باعث
وارد آمدن فشار زیادي به کارکنان میشود و در صورتی که برنامه ریزي و آمادگی قبلی در این زمینه وجود
نداشته باشد ،چنین رفتارهایی باعث میشود که عکس العملهاي پزشکی مناسب چه در مراحل پیش بیمارستانی
و چه در بیمارستان ،کاهش یافته و در نتیجه کیفیت خدمات قابل ارائه در بخش مراقبتهاي بهداشتی کاهش
یابد .تأمین فضاهاي مناسب براي قرنطینه افراد ،هماهنگی هاي الزم جهت انتقال بیماران ،مواد غذایی و  ...نیز
تأمین وسایل نقلیه الزم جهت جابجایی محموله هاي تمیز و آلوده از جمله دیگر نیازها میباشد که همگی باعث
میشوند در یک حادثه بیوتروریستی هر چند کوچک ،بسیاري از سازمان ها درگیر شده و عمالً از کارهاي عادي
خود بازمانند (لوبیتس )141- 142 :1384،به نظر می رسد مهمترین گام در برنامه ریزي پدافند عامل و
غیرعامل شناسایی مستمر تهدیدات و آمادگی علیه آن است .با اینکه وظیفه اصلی این بخش به عهده سیستم
هاي اطالعاتی ،امنیتی و عملیاتی کشور و نیروهاي نظامی و دفاعی میب اشد .فقدان اطالعات کافی در مورد نوع
و میزان تسلیحات و فعالیتهاي کشورهاي متخاصم و گروه هاي تروریستی در زمینه عوامل بیولوژیک سبب
دشواري برنامه پدافند عامل میشود و همین موضوع ضرورت توجه به برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي پداند
غیرعامل در مقابله با این تهدیدات را نشان میدهد .بنابراین مسئوالن دفاعی کشورهاي در معرض تهدید ،این
فقدان اطالعات کافی را به عنوان تهدیدي بسیار جدي تلقی کرده و تالش میکنند سیستم دفاعی و پدافند
غیرعامل خود را براي حداکثر تهدید و در واقع برخورد با شرایط غیرمنتظره آماده کنند( .کرمی)70-71: 1392،
رابطه امنیت ملی با امنیت زیست محیطی
امنیت در قرن بیست و یکم نمیتواند تابع تعاریو کالسیک خود باشد و بیش از این نمیتواند بر پایه اقتدار نظامی
یک ملت ارزیابی شود .تروریسم در قرن بیست ویکم رویکردهاي نوین و بسیار گوناگونی به خود گرفته است.
بیوتروریسم تنها کشتن فرد و افراد توسط سمهاي مختلو و عوامل بیماري زا نیست ،بلکه این تنها بخشی از
بیوتروریسم است که توسط عدهاي به طور عامدانه پررنگ و بولد شده است تا بخشهاي دیگر و اقدامات دیگري را
که در این بخش میتواند وجود داشته باشد جلوهاي نداشته باشد ،رویکردهاي نوینی که در حال حاضر دنیا با آنها
درگیر است بسیار متفاوت می باشد و شامل بیوتروریسم در زمینه محیط زیست ،اقتصادي ،پزشکی ،مسائل
جنسی و افزایش میل جنسی و فحشا ،صنعت و امنیت زنجیره غذایی کشورها میشود .از ویژگیهاي مهم مسائل
زیست محیطی تبعات و آثاري بلند مدت و مستدام بر بخشهاي مختلو جوامع بشري داشته و به تبع این
تأثیرگذاري مباحث امنیتی و امنیت ملی را نیز متأثر میسازد .امنیت زیست محیطی ناظر بر حفظ محیط زیست
بشري است که تمام حیات بشري به آن متکی است و محافظت از محیط طبیعی ،منافع حیاتی شهروندان،
جامعه و دولت از تأثیرات داخلی و خارجی (برخاسته از) روندها و تهدیدات منفی در توسعه است که سالمت
انسان ،تنوع زیستی و عملکرد پایدار زیست بوم و بقاي نوع بشر را تهدید میکند ،بر این پایه ،امنیت زیست
محیطی بخش جدایی ناپذیر امنیت ملی است.
میزان اثرات تهدید بیوتروریسم
با توجه به مطالب ارائه شده به نظر میرسد آگاهی و آموزش مردم ،همچنین برنامه ریزي دولت در زمینه
تهدیدات و حوادث غیرمنتظره و غیرطبیعی از جمله بیوتروریسم نقش اساسی و کلیدي در کاهش و مهار اثرات
بحران هاي ایجاد شده ناشی از این حوادث ایفا می کند ،براي نمونه میتوان کشورهاي قوي و ضعیو در این
زمینه را نام برد که دولت ها و ملت هایی مثل ایاالت متحده آمریکا به دلیل دارا بودن سیستمهاي پیشرفته
کشو و شناسایی عوامل بیولوژیک و سیستم مجهز بهداشتی و درمانی قادر به کشو و مهار تهدیدات بیولوژیک
در سال  2001به کشور خود شدند ،همچنین رژیم اشغالگر قدس نیز سرمایه گذاري عظیمی در راستاي مهار و
کنترل تهدیدات تروریستی و شیمیایی انجام داده است از جمله اجراي منظم مانور ،تقسیم ماسک هاي ضدگاز
در بین کلیه شهروندان ،آموزش عمومی مردم ،ایجاد پناهگاه هاي زیرزمینی و ...که با توجه به حجم عظیم
تهدیدات و حمالت انتحاري و تروریستی در مرز با کشورهاي همسایه به خوبی توانسته است اثرات تهدیدات علیه
خود را کنترل و مهار کند .در طرف مقابل کشورهاي ضعیفی مثل عراق و افغانستان به دلیل نداشتن آمادگی
دولت هاي متبوع و همچنین عدم انسجام و همبستگی داخلی در بین مردم شاهد حمالت گسترده تروریستی
هستند که به ایجاد ناامنی ،بی ثباتی و به خطر افتادن امنیت ملی این کشورها شده است.
لذا با توجه به موارد مطرح شده می توان چنین نتیجه گرفت که بین میزان آمادگی دولت و جامعه با اثرات
تهدیدات بیوتروریسم رابطه معکوس وجود داشته و هر چقدر میزان آمادگی در یک کشور بیشتر باشد به همان
میزان اثرات و لطمات تهدید نیز کمتر خواهد بود.

نتیجه گیري:

امروزه با وجود تغییراتی که در مفهوم امنیت به وجود آمده است ،کارکرد امنیتی دولت همچنان نقشی اساسی در ارزیابی کارآمدي آن بازي میکند و دولتی که نتواند امنیت شهروندان را تأمین کند ،کارآمد تلقی نخواهد شد .اما باید توجه کرد که امروزه امنیت
شهروندان به حوزه هایی گره خورده است که دولت ها نه تنها بر آنها کنترل کافی ندارند بلکه بعضاً به گون هاي برآنها اثرگذاشته اند که زمینه ناامنی شهروندان را فراهم کردهاند .محیط زیست داراي مفهومی گسترده است و شامل سراسر کره زمین با تمام
ویژگی ها و عناصر آن میشود .هرگونه تغییري در آن عواقبی را در پی خواهد داشت و اثرات آن بر انسانهاي ساکن در محیط تأثیر خواهد گذاشت .یکی از تهدیدات زیست محیطی بحث بیوتروریسم و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور است .حمله بیولوژیک
(بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه می تواند باعث ایجاد مرگ ،بیماري ،ضعف و بروز ترس و وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی شود .اما حمله بیولوژیک علیه محصوالت کشاورزي و یا به عبارتی بیوتروریسم کشاورزي ابعاد بسیار
گسترده تري از جمله زیان هاي هنگفت اقتصادي ،از دست دادن توان فراهم سازي غذاي جامعه ،نابود کردن صنعت کشاورزي یک کشور ،هدف قراردادن بهداشت و بهداشت عمومی جامعه ،ایجاد هرج و مرج و از دست دادن اعتماد افراد جامعه نسبت به
مسئوالن و در نهایت از بین بردن مقاومت کشور و شکست کامل کشور هدف با کمترین هزینه را در برمیگیرد.بنابراین برخورداري از نظام مراقبتی و آزمایشگاهی فعال که تمام موارد مشکوك یا تأیید شده بیماري ناشی از این عوامل را بی درنگ گزارش کند،
میتواند در مدیریت بحران با فوریتهاي بیولوژیکی مؤثر باشد .انجام اقدامات قبل از حمله بیولوژیک به منزله ایجاد سدي محکم در برابر تهدیدات کم احتمال ،اما با عواقب گسترده ،مؤثرترین راه مقابله با این حمالت است .پدافند غیرعامل به عنوان روشی صلح
آمیز و پیشگیرانه بدون استفاده از سالح قادر است ضمن رصد تهدیدات جنگ نوین به خصوص تهدیدات زیستی زیرساخت ها و توانمندي مقابله با این تهدیدات را در کشور چنان افزایش دهد که آسیب پذیري به آن کاهش جدي یابد .مهمترین مسئله در
مقابله با بحرانها مدیریت سریع و کارآمد است .هدایت صحیح و اصولی نهادهاي مسئول منجر به کاهش ابعاد فاجعه میشود .در حالی که نداشتن راهکارهاي مناسب و عدم اجراي صحیح و به موقع سازوکارهاي موجود نتایج عکس داشته و در برخی موارد حتی
باعث خارج شدن اوضاع از کنترل میشود .لذا آنچه که براي تجزیه و تحلیل یک عملیات بیوتروریستی ضرورت دارد ،داشتن اطالعات کافی است .باید دانست که پیشگیري از وقوع عملیات بیوتروریستی مهمتر و بهتر از مقابله با آن بعد از وقوع عملیات است
مقابله با شیوع و گسترش یک عامل بیوتروریستی مستلزم صرف هزینه و وقت الزم ،داشتن تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي مقابله با آن است

