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چكيده
ايجاد امنيت از جمله وظايف هر دولت است كه براي برقراري آن بايد همه عوامل اجرايي خود را به كار 
گيرد. نقش پليس در برقراري امنيت عمومي بركسي پوشيده نيست؛ بنابراين پليس بايد آمادگي الزم را براي 

مقابله با هر عامل احتمالي كه امنيت عمومي را تهديد مي كند، داشته باشد.
استفاده از عوامل و موادشيميايي از چندمنظر باعث تهديد امنيت مي شود و پليس به عنوان نيروي تأمين امنيت 

با آن درگير خواهد بود. كه در برگيرنده، موارد زير است:
1)حمالت شيموتروريستي كه پليس بايد ضمن شناسايي، با تمام قوا در صدد خنثي كردن آن برآيد و با در 

دست گرفتن كنترل اوضاع، امنيت الزم را بازگرداند.
2) توزيع ناخواسته موادشيميايي در اثر حوادث غير مترقبه، كه پليس موظف است با حضور به موقع و فعال 

در محل باعث آرامش آسيب ديدگان شود.
3) استفاده از موادشيميايي در كنترل اغتشاشات، كه الزم است پليس در اين زمينه آموزش هاي الزم را ببيند 

و با شناسايي انواع آن، نحوة به كارگيري صحيح آن را بياموزد تا خود خطرآفرين نشود.
در اين مقاله سعي شده تا پس از معرفي اجمالي عوامل شيميايي، اهميت موادشيميايي به عنوان ابزار تروريستي 
يا تهديدكننده امنيت عمومي آشكار شود. در اين راستا ضمن ارائه چند نمونه از اين نوع كاربردها به عنوان 

زنگ خطر، هشدارهاي الزم براي مقابله سريع با اين ابزار ارائه و نقش پليس در اين راستا تبيين شده است.

كليد واژه ها
عوامل   /bioterrorism بيوتروريسم   /terrorism تروريسم   /chemoterrorism شيموتروريسم 

.Security امنيت / chemical weapons سالح هاي شيميايي /chemical agents شيميايي

تروريسم شيميايي تهديدي آشكار
براي امنيت عمومي

علي احتشامي 1

1. عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي 

تاريخ دريافت: 86/10/18
تاريخ پذيرش: 87/2/15

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 167 تروريسم شيميايي تهديدي آشكار براي امنيت عمومي 

مقدمه
شايد بتوان گفت كه سابقه تاريخي استفاده از موادشيميايي براي از بين بردن انسانها 
به زماني بر مي شود كه افراد با آغشته كردن آب و غذاي پادشاهان به انواع سموم 
آنها را از پاي در مي آوردند كه اين كار تأثيري بر سالمت اجتماع نداشت، اما امروزه 
فناوري امكان توليد موادي را به ما داده است كه به كارگيري آنها مي تواند آثار مخربي 

بر روي اجتماع داشته باشد.
هدف آدمي از ساخت سالح هاي كشتارجمعي در ابتدا تخريب و بهم ريختگي مقر 
دشمن بود اما اكنون به سالح هايي روي مي آورد كه بدون ايجاد تخريب بتواند باعث 
مرگ ومير يا ناتواني افراد شود. جنگ جهاني اول سرآغازي براي استفاده از سالح هاي 
شيميايي بود و استفاده از اين جنگ افزارها در جنگ جهاني دوم به صورت لگاريتمي 
افزايش يافت و مواد بسيار كشنده اي توليد شد. تحقيقات نشان داده است كه هم اكنون 
پنجاه هزار گونه از موادشيميايي موسوم به تركيبات ارگانو فسفره وجود دارد كه يك 
شيميدان به راحتي مي تواند آنها را توليد كند؛ چرا كه فرمول شيميايي و مراحل ساخت 
براي  سياسي  گروه هاي  اخير  سالهاي  در  دارد.  وجود  اينترنت  و  علمي  متون  در  آن 
نشان دادن توان خود استفاده از اين گونه مواد را سرلوحه كار قرار داده اند كه متأسفانه 
در دو دهه اخير با توجه به راه هاي بسيار ساده پخش اين مواد در بين مردم در مناطق 

شلوغ، استفاده از اين گونه سالح ها وقايع دلخراشي را سبب شده است.
مواد و عوامل شيميايي از سه منظر زنگ هشدار را براي مسئوالن امنيتي جامعه و 
به ويژه پليس به عنوان يكي از سازمان هاي مسئول تأمين امنيت عمومي و اجتماعي به 

صدا در مي آورد:
ايجاد  و  خرابكاري  انجام  براي  شيميايي  عوامل  از  تروريستي  گروه هاي  استفاده   (1

ناامني (مانند فاجعه گاز سارين در ژاپن)؛
2) پخش و توزيع ناخواسته موادشيميايي به علت حوادث غير مترقبه و ايجاد ضايعات 

و تلفات براي مردم. (مانند فاجعه كارخانه بوپال هند و فاجعة قطار نيشابور)؛
گروگانگيري  (مانند  اغتشاشات  كنترل  براي  پليس  توسط  موادشيميايي  از  استفاده   (3

چچن).
با توجه به اين موارد پليس به عنوان يك نيروي حاضر در كليه نواحي و مناطق 
روش هاي  بر  تسلط  با  مهم  وظيفه  اين  انجام  راستاي  در  امنيت،  تأمين  براي  كشور 
تشخيص حمالت شيموتروريستي و شناسايي عوامل شيميايي، بايد در سطوح مختلف 
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تجهيز شود و آموزش هاي الزم را ببيند و با برنامه ريزي الزم ضمن هماهنگي با مبادي 
كه  شود  عمل  وارد  آماده  آنچنان  حمله  از  بعد  يا  حين  قبل،  مختلف  مراحل  در  ذيربط 
ضمن اميد بخشي به شهروندان و ايجاد آرامش خاطر بين آن ها، اقدامي سريع و مؤثر 

در مقابله با اين حمالت به عمل آورد.

امنيت عمومي
امنيت عبارت است از آرامش، نداشتن نگراني و دغدغه و برخورداري از اطمينان نسبت 
به چيزي و اين وضعيت در شرايطي حاصل مي شود كه تهديد و خطري وجود نداشته 

باشد (منصوري، 1378).
اگر امنيت داخلي1 را در مقابل امنيت خارجي2 بدانيم كه جدايي بين آنها به وسيله 
محسوب  داخلي  امنيت  از  بخشي  عمومي  امنيت  مي شود،  انجام  جغرافيايي  مرزهاي 
شامل  را  دولتي  بروكراسي  و  مدني  نهادهاي  افراد،  بين  روابط  منحصراًً  كه  مي شود 
مي شود؛ حال آنكه امنيت داخلي طيف متنوعي از موضوعاتي مثل مسائل مرزي، هدايت 

اجتماعي و... را در بر مي گيرد (افتخاري، 1384).
اساسي ترين  جمله  از  آن  تداوم  و  تثبيت  استقرار،  چگونگي  و  عمومي  امنيت  مقوله 
اهداف و وظايف نظام است؛ چرا كه بدون امنيت هيچ برنامه اي در كشور قابل اجرا نيست 
و به عبارت ديگر امنيت در زمره ارزش هاي اصولي و پايدار جامعه است (باباخانلو، 

.(1382
روش هاي  و  نيروها  به  امنيتي  تهديدات  شناساندن  امنيتي  مديران  وظايف  از  يكي 
عوامل  از  يكي  است.  تهديد  با  مقابله  براي  علمي  دستاوردهاي  آخرين  كارگيري  به 
تهديدكننده امنيت ملي هر كشور، موقعيت جغرافيايي آن كشور است. ظهور ايده ها و 
ايدئولوژي هاي نوين در كشور كه مغاير با ايدئولوژي حاكم باشد، ضعف مباني قدرت 
و اقتدار كشور در بخش هاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و... را درپي دارد و نيز 
ارتباط و اتكاي بيش از حد كشور از جنبه هاي فني و اقتصادي به ساير كشورها نيز از 

ساير عوامل تهديدكننده محسوب مي شود (مؤذن جامي، 1384).
دستگاه هاي  به كارگيري  با  دولت  است.  دولت  وظيفه  عام  صورت  به  امنيت  تأمين 
امنيتي و اجرايي در اختيار خود به هر نحوي موظف به تأمين امنيت است. نقش پليس 

1. Internal Security
2. External Security
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به عنوان يكي از نيروهاي امنيتي كار آمد در اختيار دولت، ايجاد امنيت در جامعه است. 
هر اقدام پليس در ايجاد نظم به هر حال مرتبط با ايجاد امنيت در سطوح مختلف در آن 
خواهد بود. اگر به عنوان مثال به هر كدام از اقدامات پليس در ايجاد نظم نظري بيفكنيم 
سايه اي از ايجاد امنيت را در آن پديدار مي بينيم. اقدامات انجام شده براي نظم بخشيدن 
در  همه  و...  اجتماعي  جرايم  از  پيشگيري  اجتماعي،  مفاسد  از  پيشگيري  رانندگي،  به 

راستاي تأمين امنيت در جامعه است.
 حال اگر اقدامي خاص از سوي گروه يا گروه هاي خاص براي تهديد امنيت عمومي 
انجام شود، آيا پليس نبايد اقدامات پيشگيرانه و مبارزاتي براي آن پيش بيني كند؟ عقل 
سليم حكم مي كند كه با ديدن اين نوع اقدامات در ساير مناطق و استفاده غرض ورزان 
از اين عوامل براي تهديد امنيت عمومي، ما نيز درپي  راه چاره اي باشيم و آموزش هاي 
شاهد  جهان  سازيم. در  را آماده  مناسب  تمهيدات  ببينيم و  را  براي مقابله با آن  الزم 
براي  را  آن  از  استفاده  و  بوده ايم  فيزيكوتروريسم  و  تروريسم  شيمو  بيوتروريسم، 
تهديد امنيت ديده ايم. ديده ايم كه چگونه توزيع نامه يا بسته اي حاوي ميكروب سياه زخم 
در كشورهاي مختلف دنيا به عنوان يك ابزار بيوتروريستي، ناامني را به عمق اليه هاي 
به  سارين  گاز  كه  خوانده ايم  و  (هنري، 1380).  است  داده  نفوذ  دولت  و  مردم  زندگي 
و  است  آورده  وجود  به  ژاپن  در  را  حوادثي  چه  شيموتروريستي  ابزار  يك  عنوان 
جهان  سياسي  محافل  داغ  بحث  چگونه  هسته اي  بمب  و  فيزيكوتروريسم  كه  مي دانيم 
شده و به گفتمان امنيتي كشورها وارد شده است. نيروي انتظامي با حضور گسترده 
در همه مناطق كشور با كسب آمادگي الزم به بهترين وجه مي تواند با اين گونه تهديدات 

مقابله  و نقش خود را در ايجاد امنيت عمومي ايفا كند.

عوامل شيميايي
در كتب و مقاالت علمي دسته بندي هاي مختلفي براي انواع عوامل شيميايي ارائه شده 

است كه پر كاربردترين آن دسته بندي زير است:
1) عوامل خفه كننده مثل فسژن (COCI2)1 و دي فسژن؛

نيتروژن)،  خردل   :HN و  گوگرد  خردل   :(HD خردل  گاز  مثل  تاول زا  عوامل   (2
فسژن اكسيم و لويزيت؛

3) عوامل خون مثل سيانيد هيدروژن، كلريد سيانوژن و آرسين؛
1. Phosgene
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4) عوامل اعصاب مثل تابون 1(GA) ، سومان (GD)2 ، سارين 3(GB) ، سيكلوسارين 
VX ,(GF)؛

5) عوامل تهوع آور مثل كلروپيكرين (PS)، آدامزيت (DML or DM)، دي فنيل كلرو 
آرسين (DA) و دي فنيل سيانو آرسين (DC)؛ (دهپور، 1380).

نمونه هايي از عوامل شيميايي
براي بيان نوع خطرات حاصل از عمل اين سالح هاي شيميايي به چند نوع معمول از 

آنها اشاره مي شود:

فسژن
گاز فسژن گازي است بي رنگ با بوي تند شبيه بوي علف تازه چيده شده كه تحت 
فشار به راحتي با مايع تبديل مي شود و در دماي 8/2 درجه سانتيگراد به جوش مي آيد. 
اين گاز تركيبي است ناپايدار كه به دليل چگالي باال تا مدتي در مناطق كم عمق باقي 
مي ماند. اين گاز از عوامل شيميايي خفه كننده محسوب مي شود. اين عامل، عمل خود 
را با آسيب به بافت ريه و تحريك بافت مجاري هوايي  شامل بيني و گلو ايجاد مي كند. 
باعث ترشح بيشتر مايع به درون شش ها مي شود و در نتيجه قرباني دچار حالتي شبيه 

خفگي مي شود.

گاز خردل
گاز خردل يا سولفور موستارد براي اولين بار در سال 1822 سنتز شد. اين ماده با 
فرمول شيميايي C4H8CI2S شناخته مي شود و نام شيميايي آن بيس (2-كلور اتيل) 

1. Tabun
2. Soman
3. Sarin
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سولفيد1 است.

به  گرفت،  قرار  استفاده  مورد  عراق  توسط  تحميلي  جنگ  در  بارها  كه  ماده  اين 
صورت طبيعي وجود ندارد و در شرايط معمولي مايعي غليظ است كه در 58 درجه 
فارنهايت به صورت جامد در مي آيد. در حالت مايع از آب و در حالت بخار از بخار 
آب سنگين تر است و پس از آزاد شدن در مناطق پست زمين ساكن مي شود. در دماي 
معمولي به حالت گاز در نمي آيد. ماده خالص بدون رنگ وبو است اما پس از تركيب 
با ساير مواد به رنگ قهوه اي با بويي شبيه بوي سير تبديل مي شود. اگر اين ماده به 
صورت اتفاقي به روي خاك بريزد يا اينكه وارد آب شود، مقداري از آن به صورت 
بخار در آمده و باقيمانده بسته به شرايط محيطي، از چند دقيقه تا چند روز به مواد 
ديگري تبديل مي شود. اين ماده نمي تواند از خاك گذشته و به آب هاى عمقي نفوذ كند و 

همچنين در بافت هاي جانداران دوباره سازي نمي شود.
از آثار اين ماده بر بدن، سوختگي و ايجاد تاول است و اثر آن بر مناطق مرطوب 
بدن بيشتر است. سوزش چشم، التهاب پلك ها و پلك زدن هاي متوالي به دليل خشكي 
بيماري هاي  و  ريه  سوزش  سرفه،  آن،  تنفس  اثر  در  همچنين  است.  آن  آثار  از  چشم 
عفوني تنفسي حاصل مي شود. تحقيقات نشان داده است كه مرداني كه در معرض اين 

ماده قرار گرفته اند با كمي تعداد اسپرم مواجه گشته اند.
باعث  كه  است  شده  شناخته  انسان  براي  سرطان زا  ماده  يك  عنوان  به  ماده  اين 
سرطان ريه مي شود اما اينكه آيا مي تواند از جفت عبور كند يا در شير مادران منتقل 
شود هنوز ناشناخته باقي مانده است. اين گاز بر متابوليسم انرژي در سلول و فرايند 
گليكوليز اثر مهاري داشته و در مراحل حاد آسيب سلول، اين گاز نقش مهمي در مرگ 
به  مي تواند  سلولي  داخل  كشنده  ماده  يك  عنوان  به  خردل  گاز  مي كند.  بازي  سلول 

DNA آسيب وارد كند و بر روي سلولهاي اپي تليال از طريق آلكيالسيون اثر گذارد.
اين ماده در تست هاي آزمايشگاهي در خون و ادرار قابل شناسايي است. شركت 
1. Bis (2-Chloro Ethyl) Sulfide
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پيرپند عليا، مؤسسه ژيات و مؤسسه صنايع تسليحات دفاعي نيروي زميني در فرانسه 
ميشل  بودند.  شيميايي  سالح  پرتاب  مخصوص  گلوله هاي  توليدكننده  مراكز  جمله  از 
سام سيو، از مهندسين فني يكي از مؤسسات در اسناد و مدارك خود اعتراف مي كند. ... 
ما در اينجا گلوله هايي را بدون توجه به محتويات آنها مي سازيم ولي مطمئن هستيم كه 

از آن براي سالح هاي شيميايي استفاده مي شود (خبرگزاري مهر- 85/4/6).
فروش 500 هزار تن گاز خردل به عراق توسط شركت بلژيكي «فيليپس پتروليوم» 
سالح  كارخانه  «بزرگ ترين  عنوان  به  عراق  سامره  مجتمع  ساخت  و   1362 سال  در 
شيميايي جهان» توسط شركت آلماني «كارل كولمب» كه از گاز خردل و اسيد پروسيك 
كمك هاي  جمله  از  مي شد،  توليد  كارخانه  اين  در  تابون  و  سارين  عصبي  گازهاي  تا 
كشورهاي اروپايي در تهيه اين مواد توسط عراق در جنگ تحميلي با ايران محسوب 

مي شود (باطني، 1386).

مواد ارگانوفسفره
استيل كولين ماده اي است كه در انتقال بين سيناپسي پيام هاي عصبي نقش اساسي 
را بازي مي كند. پس از ترشح اين ماده در فضاي بين سيناپسي پيام عصبي مي تواند به 
عصب محرك يك عضله رسيده و عضله را منقبض كند. پس از انقباض و انجام عمل 
موردنظر، عضله بايدي دوباره به حالت اوليه برشود كه اين برگشت با عمل آنزيمي 
بنام استيل كولين استراز انجام مي گيرد. ارگانوفسفره ها همان طور كه از نامشان پيدا 
است، موادي هستند كه از تركيب فسفر با مواد ارگانيك حاصل مي شوند. VX، سومان، 
سريع  بسيار  واكنش هاي  با  مواد  اين  هستند.  تركيبات  اين  جمله  از  سارين  و  تابون 
مايعات موجود در سيستم عصبي را تبخير كرده و مانع از برگشت عمل استيل كولين 
به وسيله آنزيم استيل كولين استراز مي شوند و در نتيجه عضله در حالت انقباض باقي  
خفگي  جز  نتيجه اي  آيا  باشد  گلو  عضله  انقباض  حال  عضله در  اين  اگر  حال  مي ماند. 

نصيب قرباني مي شود؟
سارين گاز اعصاب بي رنگ وبو است كه به راحتي در آب حل نمي شود. ماده اي با 
ثبات بسيار كم و از سمي ترين تسليحات شيميايي است. بعد از اينكه از اين گاز شيميايي 
كاتيوشا  موشك هاي  وسيله  به  نيز  اولين بار  براي  شد،  استفاده  كربالي 8  عمليات  در 
عليه اهداف غيرنظامي ازجمله «مركز تصفيه آب خرمشهر» استفاده شد و اكثر كارگران 

تصفيه خانه را به شهادت رساند (خبرگزاري حيات- 86/8/2).
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شناخته  GBنيز  اختصاري  نام  با  و  محسوب   G نوع  عصبي  عوامل  از  كه  سارين 
 .J ،1960) .مي شود در بعد صنعتي از سري واكنش هاي شيميايي ساده تهيه مي شود
Reesor .B) به نحوي كه تروريست ها به راحتي و حتي در يك منطقه كوچك مسكوني 

مي توانند آن را تهيه كنند.
الزم به ذكر است ارتش آمريكا در جنگ با ويتنام با به كارگيري ماده نارنجين باعث 
ريزش برگ درختان جنگلي شد و با اين طريق قابليت استتار از دشمن گرفته شد. ماده 
نارنجين نيز نوعي ارگانوفسفره است كه تاكنون آثار آن بر روي سربازان ويتنامي و 

آمريكايي باقي است.

روش هاي انتشار عوامل شيميايي
1)مايعات

براي انتشار مايعات سيستم هايي طراحي مي شوند كه بتوانند حداكثر پوشش هدف 
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بهترين  به  دستيابي  براي  كنند.  فراهم  موردنظر  آلودگي  چگالي  به  دستيابي  براي  را 
پوشش، جنگ افزار بايد روي هدف عمل كند. سه روش مختلف براي عمل جنگ افزار  

عبارت اند از:
الف) گلوله انفجاري؛ ب)تانك افشاننده؛ ج)شكست آيروديناميك مقادير حجيم (دهپور، 

.(1381
2)گازها

گازها دو دسته هستند
دسته اول مايعات با فشار بخار باال كه در دماي معمولي گاز مي باشند. اين عوامل 

وقتي در محيط قرار مي گيرند خودبه خود تبخير مي شوند.
دسته دوم مايعات با فشار بخار متوسط هستند كه وقتي منتشر مي شوند، عمدتًا 
بخار مي شوند. اين مواد در شرايط دماي معمولي هوا، مايع باقي مي مانند. نقطه جوش 

اين تركيبات بسيار باالتر از دماي جوش آب است.
اين گازها روش هاي انفجاري شديد از قبيل سيستم هاي توپخانه، سيستم هاي چندتايي 

پرتاب راكت، بمب ها و موشك هاي داراي كالهك هاي متعدد منتشر مي شوند (همان).
3)آيروسل ها

آيروسل ها به عنوان ذرات كوچك مايع يا جامد معلق در يك محيط گازي تعريف 
مي شوند. رفتار آيروسل نزديك به رفتار گاز يا بخار است. اندازه آيروسل ها به گونه اي 

است كه با جنگ افزارهاي انتشار مايع قابل انتشار نيستند (همان).

استفاده از عوامل شيميايي براي تهديد امنيت عمومي
استفاده ابزاري از اين عوامل توسط بعضي از گروه هاي سياسي در برخي نقاط 
نتايج  مي توان  مواد  اين  از  استفاده  تاريخچه  به  مراجعه  با  كه  است  شده  ديده  جهان 
كاربردهاست.  اين  از  معروف  نمونه  چند  زير  موارد  كرد.  مطالعه  نيز  را  آن  دردناك 
نمونه هايي كه ما را بر آن مي دارد كه هميشه خطرات ناشي از اين نوع تروريسم شوم 

را جدي بگيريم و هميشه در فكر چاره اي براي مقابله با آن باشيم.
الف) حمله با گاز سارين در شهر ماتسوموتوي ژاپن

در سال 1993 آساهارا1 رهبر فرقه متعصب شينريكو2 پيروان خود را به توليد انبوه 

1. Asahara
2. Aum Shinrikyo
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گاز سارين تشويق كرد و گروه تحقيقاتي تشكيل شده در نوامبر همان سال موفق به 
ساخت اين ماده شدند.

در ساعت يازده وسي دقيقه شب يكي از شب هاي پاييز سال 1994، ايستگاه پليس 
ماتسوموتو يك گزارش فوري از تيم آمبوالنس شهر دريافت كرد مبني بر اينكه تعدادي 
به  دارند،  بي حسي  احساس  خود  دستان  در  و  برده  رنج  بينايي  ضعف  از  كه  بيمار 
را  خود  تحقيقات  آسيب ديدگان،  به  كمك  ضمن  پليس  شدند.  منتقل  شهر  بيمارستان 
آغاز كرد. روز بعد ماهي هاي بركه اي كه در نزديكي صحنه يافت شدند، مرده بودند. 
الشه هاي سگ ها، گنجشك ها، فاخته ها و تعداد زيادي از كرم ها در بعضي از خيابان ها 
يافت مي شد. درختان و بوته هاي نزديك به صحنه حادثه پژمرده شده و رنگ  برگ ها 
تغيير كرده بود. همه تلفات در اين ناحيه مسكوني  در شعاع 150متري اطراف درياچه 
كشف شدند. افراد مجاور پنجره هاي باز يا كساني كه در هواي آزاد بودند، اغلب مسموم 
شده بودند. بعضي از قربانيان يك مه با حالت تحريك كننده ديده و بوي تندي استشمام 
كرده بودند. عاليم عمومي موجود در 274 نفر مصدوم تحت معاينه شامل تاري ديد، 
دردهاي چشمي، حالت تهوع، ميوسيس (تنگ شدن مردمك چشم) و كاهش فعاليت كولين 
استراز بود. در اجساد 7 نفري كه در همان لحظات اوليه مرده بودند، عاليمي همچون 
كبودي، ميوسيس، ادم ريوي، افزايش ترشحات برونشي و جمع شدن خون در بافت ها 

رؤيت شد.
دقيقه  ده وچهل  ساعت  سارين  گاز  پليس،  توسط  آمده  عمل  به  تحقيقات  براساس 
اسپري و پليس 50 دقيقه پس از آن خبرداد شده بود. تحقيقات علمي دربارة نوع ماده 
سمي توسط آزمايشگاه علوم جنايي ناگانو1 و اداره بهداشت عمومي2 پس از سه روز 
منجربه كشف نوع عامل شيميايي شد و مركز فرماندهي پليس جنايي نتايج را يك هفته 

.(2001 ,seto Yasuo) بعد منتشر كرد
ب)حادثه سارين در متروي توكيو

در   ،Awaji  Hanshin بزرگ  زلزله  از  پس  ماه  دو  سال 1995،  مارس  بيستم  در 
كشته  مترو  ايستگاه  كاركنان  و  بي دفاع  مردم  از  تعدادي  صبح،  ساعات  شلوغ ترين 
مضطرب  كارمندان  بودند.  شده  اعزام  اطراف  بيمارستان هاي  به  نفر   5000 قريب  و 
بيمارستان نمي توانستند به خوبي روي اَعمال پزشكي تمركز كنند. عاليم عمومي شامل 

1. FSL
2. NRIPS
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و  هوايي  لوله هاي  احتقان  و  تورم  ميوسيس،  تهوع،  حالت  چشمي،  دردهاي  ديد،  تاري 
ترشحات بيني بود و يافته هاي كالبدشكافي اغلب همان عاليمي بود كه در واقعه سارين 

ماتسوموتو رؤيت شده بود.
اداره مركزي پليس1 با همكاري سازمان آتش نشاني  فوراً كار خود را آغاز و كنترل 
ترافيك را به دست گرفت و تحقيقات دربارة حادثه را شروع كرد. بازرسان پليس با 
آغاز  جرم  صحنه  در  را  خود  عمليات  گاز،  ماسك هاي  از  استفاده  با  و  محل  حفاظت 
كردند. مايعات موجود روي كيف هاي پالستيكي مسافرين مسموم شده را جمع آوري 
 FSL و به همراه نمونه هايي شامل ظروف، روزنامه ها و ديگر وسايل باقيمانده فوراً به

واقع در اداره مركزي پليس منتقل كردند.
در ساعت 10 صبح نتايج حاصل آزمايش انجام شده با MS/GC سارين را تأييد 
كرد.  رد  را  سمي  ماده  بودن  استونيتريل  مبني بر  آتش نشاني  سازمان  اوليه  نظريه  و 
نيروهاي ارتش پس از دريافت خبر به سرعت وارد عمل شده و با كمك پليس به رفع 

آلودگي پرداختند(همان).

اهميت آموزش پليس در زمينه به كارگيري مواد شيميايي
در كنترل برخي از اجتماعات غيرقانوني و يا اغتشاشات پليس مجبور به استفاده از 
موادشيميايي است. اين موادشيمياي با ايجاد ضعف و ناتواني در عملكرد تجمع كنندگان، 
امنيت  ايجاد  و  كنترل  برنامه هاي  و  كند  پيدا  غلبه  محيط  بر  تا  مي دهد  اجازه  پليس  به 
خود را پياده سازد. به همين منظور بايد پليس آموزش هاي الزم در به كارگيري نوع 
بحران سازي  خود  تجمعات  كنترل  جاي  به  ناخواسته  تا  باشد  ديده  را  شيميايي  مواد 
نكند. نمونه زير نمونه اي از اشتباه پليس است كه به دليل عدم اطالع كافي از يك ماده 

شيميايي به جاي آنكه تأمين امنيت كند، بر عكس امنيت عمومي را تهديد كرده است:
توسط  كه  مسكو  شهر  تئاتر  در   2002 اكتبر   23 گروگانگيري  با  مقابله  براي 
گروگانگير هاي چچني انجام شده بود، از اسپري كردن ماده مخدري به نام فنتانيل از 
پيمان 1997  نقض  كه  دارو  اين  از  استفاده  شد.  بهره برداري  تئاتر  سالن  تهويه  طريق 
است، باعث مرگ ومير 115 نفر از 750 نفر گروگان شد. هر چند دانشمندان روسي به 
استفاده از ماده ديگري اشاره نكردند اما پزشكان آلماني با معاينه دو نفر از گروگانهاي 
همراه  به  پزشكي  در  معموًالً  هالوتان  كردند.  تأييد  نيز  را  هالوتان  مادة  وجود  آلماني، 
1. MPA
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فنتانيل استفاده مي شود.

يك  كه  نالوكسان  از  استفاده  با  كه  دريافتند  روسي  پزشكان  اشتباه،  اين  از  پس 
آنتاگونيست موادمخدر است مي توان اثر مسموميت را از بين برد.

كنترل  احتمالي  مواد  عنوان  به  را  آن  خانوادة  و  فنتانيل  پنتاگون   1970 دهه  از 
اغتشاشات معرفي كرد و اعالم شد كه به نظر اياالت متحده، تسليحات شيميايي حداقل 

.(2002 ,Long Janice) تا 1994 توسط مخدرها از رده خارج خواهند شد

لزوم آمادگي پليس براي مقابله با پخش ناخواسته مواد شيميايي
نمونه هاي زير پخش ناخواسته مواد شيميايي خطرآفرين در مناطق مسكوني را نشان 
مي دهد. بديهي است در اين موارد كه منجر به ايجاد بحران مي شود امنيت عمومي تهديد 
شده و پليس با حضور در صحنه هم بايد به قربانيان و مصدومان صحنه كمك كند و 

هم با ايجاد نظم، نسبت به ايجاد امنيت فعاليت كند.
1) فاجعه بوپال هندوستان در سال 1984 ميالدي ناشي از نشت گاز سمي ايزوسيانيد 
از كارخانه سازندة مواد حشره كش كارباماتي و سمي كه موجب مرگ بيش از چند هزار 

نفر و مصدوم شدن تعداد كثيري از سكنة بي گناه حوالي كارخانه گرديد.
2)حادثه انفجار قطار در نزديكي نيشابور (ايستگاه خيام) در 29 بهمن ماه سال 1382 

كه به آلوده سازي محيط و مرگ ومير تعداد نسبتًا زيادي از هم ميهنان منجر شد.

حمالت شيموتروريستي
مناطق  به  حمله  براي  تروريست ها  توسط  عمدي  طور  به  است  ممكن  شيميايي  عوامل 
مسكوني مورد استفاده قرار گيرد و يا به طور اتفاقي بر اثر يك سانحه پخش شده و 
امنيت را به مخاطره اندازد. نمونه هايي از روش هاي حمله شيموتروريستي به شرح زير 
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است (هنري، 1381):
1- بمباران شيميايي مناطق مسكوني (مانند بمباران شهرهاي مرزي كه در جنگ تحميلي 

بسيار اتفاق افتاد)
2- پخش موادغذايي و وسايل آلوده به عوامل شيميايي؛

3- انفجار كارخانجات سازنده موادشيميايي (مانند كارخانه بوپال هند)؛
جنگ  در  آمريكايي  موادشيميايي  انبارهاي  انفجار  (مثل  موادشيميايي  انبار  انفجار   -4

خليج فارس)؛
5- انفجار تانكرهاي حامل مواد شيميايي؛

6- قرار دادن مواد شيميايي در معرض هواكش ساختمان هاي مرتفع؛
7- حركت خودرو محفظه دار حامل مواد شيميايي و توزيع عمدي مواد از طريق چرخش 

يك پنكه؛
گاز  با  حمله  (مانند  آب  منابع  و  شهري  تصفيه خانه هاي  به  موادشيميايي  ريختن   -8

سارين به مركز تصفيه آب خرمشهر توسط عراق)؛
9- ارسال مواد شيميايي از طريق بسته هاي پستي.

نقش پليس در پيشگيري از حمالت شيموتروريستي و مقابله با آن
حمالت  از  بعد  يا  قبل  از  اعم  مختلف  زمان هاي  در  امنيت  ايجاد  راستاي  در  پليس 
شيموتروريستي بايد اقداماتي انجام دهد، اقداماتي براي پيشگيري از حمالت يا مقابله 
بررسي  مورد  هماهنگي  شوراهاي  در  طرح  ضمن  بايد  موارد  اين  است  بديهي  آن.  با 

تخصصي و كارشناسي قرار گيرد و اقدامات الزم صورت پذيرد.

الف) اقدامات قبل از حمله شيموتروريستي
قبل از انجام هرگونه حمله، پليس بايد آمادگي الزم براي مقابله با آن را داشته باشد 

لذا اقدامات زير الزامي به نظر مي رسد:
1- توجيه اهميت موضوع در شوراهاي تأمين و تشكيل كارگروه هاي الزم؛

2- آموزش گروه هاي پليس براي انجام اقدامات تأميني مناسب؛
3- ارائه آموزش هاي الزم به مردم از طرق مختلف؛

4- تجهيز آزمايشگاه هاي شيمي جنايي در شهرستان ها و مناطق براي بررسي اوليه 
عوامل شيميايي؛

مركزي  آزمايشگاه  نيز  و  استان ها  مراكز  در  جنايي  شيمي  آزمايشگاه هاي  تجهيز   -5
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براي بررسي عوامل شيميايي؛
6- شناسايي امكانات موجود در مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و نيز دانشگاه ها و انعقاد 
سريع  شناسايي  براي  موجود  تجهيزات  از  استفاده  براي  همكاري  تفاهم نامه هاي 

عوامل شيميايي.

ب)اقدامات پيشگيرانه پليس درخصوص حمالت شيموتروريستي
پليس براي پيشگيري از حمالت شيموتروريستي و يا كاهش احتمال آن بايد اقدامات 

زير را انجام دهد.
از  ناشي  احتمالي  آسيب هاي  و  موادشيميايي  ساخت  محل  كارخانجات  شناسايي   -1 

مواد شيميايي در حال توليد در آن كارخانجات؛
2- تحت نظر قرار دادن اماكن مهم نظير تصفيه خانه هاي شهري و منابع آب و سدها، 
اين  نگهبانان  آموزش  براي  تمهيداتي  ايجاد  و  و...  موادغذايي  توليد  كارخانجات 

اماكن؛
نگهبانان  آموزش  و  مرتفع  ساختمان هاي  و  مسكوني  بزرگ  مجتمع هاي  شناسايي   -3

مجتمع ها در اين خصوص؛
و  كوچك  هواپيماهاي  بارگيري  و  سوخت گيري  امكان  كه  محل هايي  بر  نظارت   -4

سمپاش ها در آن وجود داشته باشد؛
ج)اقدامات اوليه زمان حمله تروريستي

در صورت بروز حمله شيموتروريستي ضمن دريافت اخبار مربوطه بايد اقدامات 
زير توسط پليس به عمل آيد:

1- اطالع رساني سريع و دقيق از هر طريق ممكن مثل استفاده از رسانه هاي جمعي؛
2- خروج افراد آسيب ديده از محل و انتقال آنها به مناطق مرتفع تر و نيز همكاري در 

انتقال آسيب ديدگان به مراكز بهداشت؛
3- اعزام مأموران آموزش ديده به محل حادثه براي بررسي صحنه و جمع آوري داليل 

و مدارك؛
4- ارسال سريع مدارك جمع آوري شده به مراكز آزمايشگاهي تعيين شده؛

5- كنترل ترافيك براي امدادرساني سريع و به موقع توسط نيروهاي بهداشت، اورژانس 
و نيز تردد نيروهاي پليس.
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د) رفع آلودگي
آنچه مسلم است رفع آلودگي پس از حمالت شيموتروريستي بر عهده پليس نيست 
ولي نيروهاي برجسته و كارآمد پليس براي رفع بحران حاصل و بازگشت به امنيت 
مي توانند تحت آموزش قرار گيرند تا بتوان محل آلوده را در اسرع وقت با سريع ترين 

و مثمرثمرترين راه پاكسازي كرد.
 Thierry) .با استفاده از واكنش هاي ساده هيدروليز مي شوند VX مثًال سومان و
Cassagne,2001) پس بعد از حمالت تروريستي با اين عوامل مي توان محيط آلوده را 

به وسيله اين واكنش ها پاك سازي كرد.

نتيجه گيري
در پايان ضمن تأكيد براين موضوع كه حمله شيميايي تروريست ها به اماكن مسكوني 
بزند،  هم  بر  را  عمومي  امنيت  مي تواند  آساني  به  جدي،  بسيار  موضوع  يك  عنوان  به 

يادآور مي شود كه:
1- ساخت بسياري از عوامل شيميايي در بعد صنعتي ساده است، مانند روش ساخت 

گاز سارين در مقياس صنعتي.
2- همان طور كه در حوادث گاز سارين در ژاپن گفته شد، روش پخش عوامل شيميايي 

بسيار آسان است.
3- تجهيز نيروي پليس به وسايل و لوازم شناسايي و مقابله با عوامل شيميايي باعث 

احساس آرامش و امنيت بين شهروندان خواهد بود.
4- آموزش پليس در رابطه با به كارگيري موادشيميايي بسيار مهم است تا همان گونه 
كه در مورد گروگانگيري اخير در چچن گفته شد، پليس با يك اشتباه ساده به جاي 

تأمين امنيت، جان مردم را به خطر نيندازد.
است.  تروريستي  حمالت  براي  آمادگي  كليد  منظم،  تعليم  و  كافي  برنامه ريزي   -5
مأموران بهداشت بايدي از عالئم و گزارش هاي ناشي از شيوع بيماري هاي حاصل 
از موادشيميايي آگاه باشند. مشاهدات باليني و اپيدميولوژيك، كه در زير مي آيند 

ممكن است نشان از حمالت تروريستي باشند:
تنفسي،  بيماريهاي  عالئم  با  خصوصًا  بيمار  افراد  تعداد  معمول  غير  الف)افزايش 

عصبي، پوستي يا گوارشي؛
عوارض  (مثل  خاص  سنين  به  وابسته  بيماري هاي  شيوع  يا  و  عالئم  ب)تجميع 
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سالح هاي شيميايي در كودكان)؛
ج)تأثير همزمان بر انسان، جانوران و گياهان؛

شود.  گزارش  سريعًا  بايدي  عوامل  اين  شدن  جمع  و  بيماري ها  غيرمعمول  عالئم   -6
كاركنان اورژانس بايدي به مراكز كنترل پزشكي و به تيم هاي اعزامي اطالع رساني 
داده  توجه  موضوع  اين  به  بايد  نيز  سموم  كنترل  مركز  و  بهداشت  وزارت  كنند. 

شوند.
دستگاه هاي  ساير  هماهنگي  با  پليس  است  الزم  عمومي  امنيت  حفظ  براي  بنابراين 

برقراركننده امنيت اقدامات تأميني الزم را به عمل آورد.
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