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محیط زیست، یک مساله ملی

    به مناس�بت 15 خرداد روز جهانی محیط زیست،  »محیط زیست، مساله 
ملی« را با محوریت بازخوانی نظرات رهبر معظم انقالب در مورد مس�اله 

محیط زیست و نظر ایشان در این حوزه، مرور می کنیم.
»مساله محیط زیس�ت، مس�اله این دولت یا آن دولت، مساله این شخص 
یا آن ش�خص و مس�اله این جریان یا آن جریان نیس�ت بلک�ه موضوعی 
کشوری و ملی است که باید برای حل مش�کالت مرتبط با آن، همه دست 

به دست یکدیگر دهند.«
دردیدار مسئوالن و دست اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست 1393/1۲/17
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با تشکر از اعضای هیات تحریریه و شورای 
سردبیری و   دکتر امیرعباس فتاح زاده

•  صحت علمی، دیدگاههای نظری
 اجرایی و ارجاعات مندرج در مقاله 

برعهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است. 

5 2 دوره کارشناسی ارشد پدافندزیستی

22 بی ثباتی امنیت غذایی در پی شیوع آفات ...

10  پدافند زیستی + پیشرفت علمی 

6 10  گام  پدافند زیستی

28 بیماری نوپدید و بازپدید

14 تجارت پرسود غذاهای حالل

8  مواضع امام برای کشاورزی



امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 
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باید طراحی و نقشه دشمن را شناخته و برای مقابله با آن، طراحی کالن و مصونیت بخشی داشته باشیم

افزایش توان و »مصونیت ملی«
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر روز سه شنبه ۲5 خرداد در دیدار سران سه قوه، مسئوالن و کارگزاران 
نظام، مدیران ارش�د دس�تگاه های مختلف و عناصر فعال سیاس�ی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش توانمندی های اساس�ی را موجب 
مصونیت و اقتدار ملت و کشور خواندند. حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: »ویژگی دیگری که موجب حساس بودن مقطع فعلی 

است، وجود یک دشمنی آشکار خاص با جمهوری اسالمی است که فراتر از اختالفات معمولی میان دولت هاست.« 

جمهوری اسالمی ایران، یک پدیده بی سابقه 

نظام اسالمی بر پایه مبانی فکری و عملی اسالمی با »استکبار، ظلم، تبعیض، و سیاست های زورگویانه« مخالف است 

و با وجود همه فشارها، قدرت و نفوذ آن روز به روز در منطقه و جهان گسترش و عمق یافته و به عنوان یک قدرت رو 

به ظهور جدید، منافع ظالمانه قدرت های استکباری را به چالش کشیده است.

باید طراحی و نقشه دشمن را شناخته و برای مقابله با آن، طراحی کالن و مصونیت بخشی داشته باشیم که برنامه های 

اجرایی نیز در چارچوب این طراحی کالن معنا پیدا خواهند کرد.

1. طراحی و نقش��ه دش��من:  از بین بردن توانمندی های جمهوری اس��المی و اگر نتواند، جلوگیری از رش��د این 

توانمندی هاست. افزایش توانمندی های شش گانه اساسی کشور برای مقابله با طراحی دشمن.

2. ایمان اس��المی: طرف مقابل از همه امکانات خود به ویژه فضای مجازی اس��تفاده می کند تا ایمان اس��المی نس��ل 

جوان و نسل های بعدی را متزلزل کند. بنابراین باید برای حفظ و عمق بخشی به ایمان اسالمی در جامعه به عنوان 

یکی از زمینه های اقتدار، اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

3. پیشرفت های علمی: طرف مقابل به شدت مخالف پیشرفت علمی است و برای متوقف کردن آن به ترور دانشمندان 

کشور نیز متوسل شده است افزودند: آنها برای مقابله با پیشرفت علمی حتی از ابزارهای خباثت آمیز و ممنوع همچون 

بدافزارها و ویروس های اینترنتی اس��تفاده کردند که می توانس��تیم برای این جنایت، گریبان آنها را در دادگاه های 

بین المللی بگیریم که متاس��فانه این کار انجام نش��د. از دالیل عمده فش��ار بر بخش هس��ته ای، مخالفت با پیش��رفت 

علمی کشور است و خودشان هم می دانند که ادعای تالش برای دستیابی به بمب هسته ای، یک دروغ آشکار است. 
4. توانمندی اقتصادی 

5. توانمندی دفاعی بازدارنده

 6.توانمندی سیاسی ملی: به معنای وحدت و انسجام ملی باید حفظ شود و با وجود اختالف ها و سالیق گوناگون 

سیاسی که اشکالی هم ندارد، در مبانی حرکت نظام، اختالفی در بین مردم به وجود نیاید.

7. جمعیت جوان کشور: جمعیت جوان نعمت بسیار بزرگ و مهمی است مسئوالن دولتی باید با برنامه ریزی صحیح 

در جهت افزایش جمعیت جوان کشور حرکت کنند.

دشمن کیست و چرا 
دشمنی می کند؟

دش��من عبارت اس��ت از »شبکه 
استکبار« که در رأس آن دولت 
آمری��کا ق��رار دارد و همچنی��ن 
»شبکه صهیونیستی« که مظهر 
آن رژیم جعلی صهیونیستی است.

طرف مقابل به هیچ وجه دشمنی 
خود را پنهان نمی کند. سخن چند 
روز پی��ش وزی��ر ام��ور خارجه در 
جلسه علنی مجلس مبنی بر اینکه 
ذات آمریکا تغییری نکرده، سخن 
کامال درستی است.  ذات آمریکای 
کنونی همان ذات آمریکای دوران 
ریگان اس��ت و هیچ تفاوتی هم 
میان دموکرات و جمهوری خواه 

وجود ندارد.

 بی تاثیری سیاست تنش زدایی

برخی تصور می کنند ما می توانیم با آمریکا کنار بیاییم و مشکالت خود را حل کنیم در حالی که این تصور نادرست، و یک توهم است. از لحاظ منطقی، هیچ گاه 

جمهوری اسالمی ایران مورد محبت دولت آمریکا قرار نخواهد گرفت. رفتار آمریکایی ها همواره خباثت آمیز و همراه با عناد بوده است، بنابراین، تصور اینکه مسائل 

ایران و آمریکا سوءتفاهم است و از طریق مذاکره و به شیوه پنجاه پنجاه قابل حل است، تصوری غیرواقعی و غلط است. مساله اصلی آمریکایی ها، موجودیت جمهوری 

اسالمی ایران است که با مذاکره و رابطه حل نمی شود زیرا قدرت و استقالل ناشی از اسالم برای استکبار غیرقابل قبول است. از دیدگاه آمریکا، مصالحه به معنای 

تنزل از مواضع و اصول است. این تنزل پایانی ندارد همان گونه که اکنون بعد از موضوع هسته ای، موضوع موشکی را پیش کشیده اند، بعد از موشک، نوبت به حقوق 

بشر می رسد، بعد از حقوق بشر، موضوع شورای نگهبان، سپس موضوع والیت فقیه و در نهایت قانون اساسی و حاکمیت اسالم مطرح خواهد شد. بنابراین تصور 

اینکه جمهوری اسالمی می تواند با آمریکایی ها به مصالحه برسد، تصور نادرستی است. برخی تصور می کنند که علت خصومت آمریکا با ایران، تحریک ها و ستیزه گری 

جمهوری اسالمی است در حالی  که آنها بودند که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، با بدگویی، تحریم، طلبکاری و پناه دادن به دشمن ملت ایران، بنای دشمنی و 

ستیزه را گذاشتند. براساس فرمان صریح قرآن باید هرچه می توانیم قوت و قدرت »ایمانی، اقتصادی، دفاعی، علمی، سیاسی و جمعیتی« خود را افزایش دهیم. ایشان 

با فراخوان مسئوالن همه دستگاه ها به ادای کامل وظایف خود در روند افزایش توان و »مصونیت ملی«، به مسئوالن وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط با توان علمی 

کشور توصیه کردند خود را از حواشی دور نگهدارند. حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر ضرورت حمایت از جوانان معتقد و انقالبی به عنوان یکی از توانمندی های 

کشور، افزودند: همان گونه که صریح و آشکارا گفتم همواره از جوانان مومن انقالبی دفاع می کنم و به آنها ارادت دارم.
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5سازمان پدافند غیرعامل کشور
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آموزش و پژوهش در سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه پدافند زیستی کشور

2 دوره کارشناسی ارشد پدافندزیستی

در خصوص پدافند زیستی نیز 2 دوره کارشناسی ارشد 
شامل دوره کارشناسی ارشد پدافند زیستی در 5 حوزه 
)دام، نباتات، آشامیدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، آب 
و غذا( در دانشگاه جامع امام حسین)ع( و کارشناسی ارشد 
پدافند غیرعامل در نظام س��المت در حوزه انس��ان در 
دانش��گاه علوم پزش��کی بقیه ا...)عج( برگزار شد. هم زمان 
با شروع این 2 دوره به صورت داخلی پیگیری مصوب 
شدن این دوره ها در وزارتخانه های مربوط توسط معاونت 
آموزش و پژوهش قرارگاه پدافند زیستی کشور صورت 
پذیرفت که الحمدا... دوره پدافند غیرعامل در نظام سالمت 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 
ش��د و به کلیه دانش��گاه های علوم پزش��کی کشور جهت 
برگزاری ابالغ شد. دوره کارشناسی ارشد پدافند زیستی 
نیز در کمیته نظامی و انتظامی ستاد کل نیروهای مسلح 
مصوب شد و جهت تصویب نهایی و ابالغ به دانشگاه ها 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده است. 

دوره های کوتاه مدت
در راستای آموزش های عرضی دوره های کوتاه مدت در 
قالب آموزش های ضمن خدمت کارکنان در اس��تان ها 
و دستگاه های اجرایی در تمامی ابعاد پدافند غیرعامل 
)سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی، زیربنایی، اقتصادی، 
مردم محور و...( برای سطوح عالی، مدیران، کارشناسان 
و عم��وم کارکن��ان؛ طراح��ی، برنامه ریزی و در قالب های 
آموزش های عمومی، تخصصی، تربیت مربی و کارگاه های 

آموزشی اجرا شده است. 

توافق برای همکاری مشترک
در همین راستا با توجه به بررسی تخصصی قرارگاه پدافند 
زیستی کشور مشخص شده است که مجموعه های امدادی 

کشور همچون اورژانس، هالل احمر و آتش نشانی نیازمند 
آموزش ه��ای تکمیل��ی در خص��وص مقابله با تهدیدات 
و حوادث غیرمتعارف هس��تند که با برگزاری جلس��ات 
متعدد با مسئوالن در سازمان های مربوطه به توافق های 
خوبی در جهت تاسیس مرکز مهارت پدافند غیرعامل 
به ویژه در تهدیدات و حوادث CBRNE )ش��یمیایی، 
بیولوژیک، پرتویی و انفجار )ترما(( برای آموزش مستمر 
کارکنان صورت پذیرفته است و قرار است انشاا... مرکز 
مهارت اورژانس کشور در یزد، مرکز مهارت هالل احمر 
در اصفهان و مرکز مهارت آتش نشانی در تهران در نیمه 
اول س��ال جاری با آموزش مربیان دس��تگاه ها و تامین 

تجهیزات الزم راه اندازی شود. 
•  از دیگ��ر اقدام��ات آموزش��ی س��ازمان، برنامه ری��زی 
جهت گنجاندن مفاهیم و تعاریف پدافند غیرعامل در 
حوزه های مختلف در دروس مقاطع تحصیالت تکمیلی، 
متوسطه، فنی و حرفه ای و ابتدایی نظام آموزش کشور 
اس��ت. در این رابطه با همکاری خوب معاونت آموزش 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه شخص 
آقای دکتر الریجانی، معاون محترم آموزشی وزارتخانه 
مقرر شده است که کارگروهی برای بررسی نحوه قرار 
گرفتن واحد درس��ی پدافند زیس��تی یاCBRNE  در 
دروس رشته های پزشکی و پیراپزشکی به ویژه دوره های 
تخصص��ی و فوق تخصص��ی عفون��ی، ریه، طب اورژانس 

تشکیل شود. 

تشکیل مرکز مطالعات راهبردی و ضمائم آن
مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیرعامل در سال 1390 
در سازمان پدافند غیرعامل کشور تاسیس و راه اندازی 
شد و به دنبال آن در سال 1392 انجمن علمی پدافند 
غیرعامل و مجله علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری کسب مجوز و شروع به فعالیت کرد و اکنون به 
حمد خدا در حال گسترش آن در استان ها و دانشگاه های 
کشور در قالب انجمن های علمی دانشجویی و استانی 
است. اکنون نیز مراحل کسب مجوز و تاسیس انجمن 
علمی و مجله علمی و پژوهشی پدافند زیستی در قرارگاه 
پدافند زیس��تی در دس��تور کار قرار دارد. البته الزم به 
ذکر اس��ت همین مجله علمی ترویجی پدافند زیس��تی 
نیز به طور مرتب چاپ ش��ده و در اختیار س��ازمان ها و 
اس��تان ها قرار گرفته اس��ت. ش��ورای تخصصی آموزش و 
پژوهش پدافند زیستی نیز از دیگر اقدامات قرارگاه پدافند 
زیستی است که با مشارکت جدی و خوب معاونت های 
آموزش و پژوهش و کمیته پدافند غیرعامل و زیستی 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و کمیته 
تهدیدات زیس��تی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
حال شکل گیری و شروع به کار در نیمه اول سال است. 
البته نش��ریات و مجالت علمی ترویجی، علمی مروری 
دیگری نیز در سایر قرارگاه های عملیاتی سازمان برای 
فرهنگ سازی و غنی سازی منابع دانشی پدافند غیرعامل 
در آن حوزه )پدافند شیمیایی، پدافند پرتویی، پدافند 
سایبری، پدافند اقتصادی و...( چاپ و منتشر می شود.

از دیگر فعالیت های آموزش��ی و پژوهش��ی در س��ازمان و 
قرارگاه به ویژه قرارگاه پدافند زیستی می توان به تعامل با 
ستاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح برای جذب نخبگان 
جه��ت فعالیت ه��ای علمی و انجام پروژه های تحقیقاتی 
مورد نیاز در قالب سرباز نخبه و کسر خدمتی و همچنین 
مشارکت و حمایت از پایان نامه و رساله های دانشجویان 
مقاطع کارشناسی ارش��د و دکتری و همچنین برگزاری 
نشست ها و کارگاه ها و همایش های تخصصی و علمی و 
تدوین و چاپ کتاب در سطوح مختلف جهت رسیدن به 

مرزهای دانش دانشگاه های سراسر کشور اشاره کرد. 

  سردار سرتیپ دوم پاسدار داود رسولی آهاری/ معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور  

در راستای اجرای آموزش های عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، اقدامات 
قابل توجهی در مجموعه سازمان و قرارگاه های عملیاتی صورت پذیرفته است که به طور خالصه می توان به تاسیس 

و راه اندازی 4 دانشکده و پژوهشکده پدافند غیرعامل در دانشگاه های معین )دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 
دانشگاه جامع امام حسین)ع(، دانشکده علوم و فنون فارابی و دانشگاه عالی دفاع ملی( با 14 گرایش در 

مقطع کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل )مهندسی سازه، طراحی، استتار اختفاء فریب )CCD(، مدیریت 
بحران ناشی از جنگ، مدیریت طراحی تولیدات صنعتی، مدیریت رسانه، دفاع سایبری، اقتصاد مقاومتی، 

پدافند مدیریت و فرماندهی آسیب های شیمیایی، پدافند پرتوی، سالمت، ایمنی و محیط زیست 
دفاعی )HSED( و 4 دوره دکتري مدیریت راهبردی فضای س�ایبری )امنیت-دفاع-

مدیریت( و مهندسی شهرسازی با گرایش پدافند غیرعامل اشاره کرد. 
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سردار جاللی در همایش محدود »آینده نگری در زیست فناوری«:

10  گام  پدافند زیستی

 گس��ترش حوزه تهدیدات زیس��تی بحث جدی اس��ت، 
دشمنان این حوزه را جزو مؤلفه قدرت خود می دانند و در 
گزارشات غیررسمی )غیررسمی بودن به دلیل اینکه فاعل 
بودن در تهدیدات بیولوژیک بازتاب اجتماعی و سیاسی 
زیادی در دنیا داشته و معموال مهاجم در فضای تهدیدات 
بیولوژیک با فعل مجهول به کار می رود( امکانات و ابزار 
بسیار زیادی تولید کرده بسیاری از آزمایشگاه هایی که 
سالح های زیستی و ویروسی تولید می کنند در اختیار 
آمریکایی هاست. سرمایه گذاری زیاد کشورهای غربی در 
این حوزه و همچنین بعضی از کشورهای عربی و غربی 
در حوزه تحقیقات و تولید بعضی از موارد زیستی باید 
به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، تجربه بکارگیری 
عوامل زیستی علیه جمهوری اسالمی در حوادث مختلف 
تا به حال هم در دفاع مقدس و هم بعد از آن به صورت 
محدود و مشخص و اخیرا هم برای عوامل ترور رهبران 
در کشورهای مختلف دنیا از جمله یاسرعرفات و چاوز 
و برخی از فرماندهان و شورای دفاع برخی کشور های 

همسایه و برخی جاهای دیگر استفاده و نشان می دهد 
ک��ه بای��د ب��ه این موضوع توجه ش��ود. ت��وان تکنولوژی 
و نظامی دش��من از جمله برخی کش��ورهای عربی در 
این زمینه زیاد شده است، تحقیقات نشان می دهد که 
در این حوزه اتفاقاتی ممکن اس��ت در آینده رخ دهد، 
چالش هایی در فضای زیس��تی به صورت عمده وجود 
دارد اولین نکته این است که ادبیات مشترک به صورت 
مشخص برای حوزه زیستی یا کم است یا ناقص است.

برنامه جامع و مشترک پدافند زیستی در سطح کشور 
وجود نداشته و ناهماهنگی بین دستگاه ها در این زمینه 
زیاد است که می تواند به عنوان چالش مورد توجه قرار 
گیرد، تجارب عمده در این زمینه کم و به صورت آزمون 
و خطا وجود دارد ولی سامان یافته نیست. سامانه رصد 
و پایش تشخیص تهدید به صورت جامع به شکلی که 
بتواند تهدیدات امروز زیس��تی علیه کش��ور را تش��خیص 
دهد در کشور یا کم یا ناقص است. تبعات این موضوع 
در نظام فرهنگی جامعه هم موجود اس��ت که می تواند 

اخبار و موضوع کشور را نگران کند. ضعف در نیروهای 
تخصصی در این حوزه بیشتر مربوط به ضعف تشخیص 
در سامانه مدیریت بحران زیستی است و نیازمند سیستم 

بومی و یکپارچه پدافند زیستی در کشور هستیم.

تهدیدات زیستی
 1. تهدیدات طبیعی زیستی: زمانی که تولید و توسعه 
عوامل بیماری زا براس��اس عوامل طبیعی و فرآیندهای 
طبیعی شکل می گیرد و به آن تهدیدات طبیعی محیط 

زیستی می گویند که انسان در آن دخالتی ندارد.
2. تهدیدات تروریستی زیستی: گروه های برانداز 
یا تروریس��تی با تفکر تروریس��تی و با اس��تفاده از عوامل 
زیس��تی برای رس��یدن به اهدافش��ان انتخاب می کنند و 

باعث بروز ترس و وحشت در مردم می شود.
3. تهدیدات جنگ زیستی ناشی از کشور متخاصم: 
تهدیداتی هس��تند که کش��ورهایی علیه کش��وری دیگر 
اقدام زیستی انجام می دهند، تقسیم می شوند. تهدیدات 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: »کشور از نبود برنامه جامع و مشترکی در سطح کشور و ناهماهنگی بین دستگاه ها در زمینه تهدیدات زیستی 
رن�ج می ب�رد ک�ه می توانن�د به عن�وان چال�ش م�ورد توج�ه ق�رار گی�رد، تجارب عمده در این زمینه کم و س�امانه رصد و پایش تش�خیص تهدید به صورت 
جامع و مشترک به شکلی که بتواند تهدیدات امروز دنیا را تشخیص دهد در کشور کم است.« سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
در همایش محدود »آینده نگری در زیس�ت فناوری« گفت: »دش�منان ما راهبردی را به نام smart power یا قدرت هوش�مند پیش بینی کردند و 
این قدرت هوش�مند را برای بهره گیری از همه مولفه های قدرت ملی بر علیه کش�ور مقابل تعریف کردند که این مولفه ها نظامی، اقتصادی، سیاس�ی، 
فناوران�ه، راهب�ردی و دیپلماتی�ک را در ب�ر گرفت�ه هی�چ مولف�ه ای از مولف�ه ق�درت را از آن بی�رون نگذاش�تند، از این منظر با توجه به اینکه آمریکایی ها 
سرمایه گزاری زیادی در حوزه زیست و تهدیدات زیستی انجام دادند می توانیم تهدیدات زیستی را هم جزو مولفه های قدرت دشمن فرض کنیم.« 
رئیس س�ازمان پدافند غیرعامل کش�ور با اش�اره به ضرورت های پدافند زیس�تی گفت: »قوانین بین المللی حوزه بازدارندگی ش�ان را از دس�ت داده یا 
فناوری ها به اندازه ای پیشرفت کرده اند که پیدا کردن فاعل در تهدیدات زیستی کمی مشکل است، تهدیدات این حوزه با زمان شکل می گیرد و با 

افزایش قدرت آسیب رسانی عوامل زیستی به انسان و می تواند حوزه زیست را که به اندازه کل دنیاست دربرگیرد.«

پدافند زیستی مصداق بارز جهاد کبیر 

خداوند س��بحان در آیه 52 س��وره فرقان می فرماید: َفال 
تُِطع الْکافِِریَن َو َجِهْدُهم بِِه ِجَهاداً کِبیراً؛ از کافران اطاعت 
مکن و با قرآن با آنان به جهاد کبیر برخیز. در سخنرانی 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در س��وم خرداد س��ال 
جاری در دانشگاه امام حسین)ع( به تبیین جهاد کبیر 
پرداختند و ایستادگی و مقاومت و عدم تبعیت از مشرکین 
و اطاعت نکردن از کفار را جهاد کبیر معرفی کردند. از 
نظر معظم له به هر تالش و کوششی جهاد نمی گویند 
بلکه آن حرکتی را جهاد می گویند که در مقابل با دشمن 
باش��د و ب��ه تعبی��ری دیگ��ر جهاد را هم��ان »مبارزه« به 
معنای متعارف فارسی تعریف می کنند. جهاد کبیر، آن 

تالشی است که در مقابل دشمن صورت می گیرد ولی 
وجهه نظامی ندارد. خواس��تگاه این واژه در قرآن کریم 
نی��ز ب��ه دوران��ی برمی گ��ردد که پیامبر اکرم)ص( در مکه 
حضور داش��تند و طبعا دوران روش��نگری و ایس��تادگی و 
مقاومت بوده و نه دوران جنگ و مبارزه نظامی. دورانی 
که دشمن شناسی و مبارزه با آن درایت، صبر و تحمل 
بیش��تری را می طلبد. گاهی برش��مردن یک س��ری از 
مش��ترکات فرهنگی، اجتماعی و... مانند روابط قومی و 
قبیله ای و حتی نشستن بر سر یک سفره در نظر افراد 
ساده لوح و بی بصیرت دشمنی را کم رنگ جلوه می دهد و 
حتی ممکن است با شعارهای انسان دوستانه، خصومت و 

دشمنی را نقد کنند. وقتی این مفاهیم را در کنار فلسفه 
وجودی سازمان پدافند غیرعامل یا قرارگاهی مانند قرارگاه 
زیس��تی مرور می ش��ود، این باور عمیق به وجود می آید 
که فعالیت در عرصه های مختلف پدافند غیرعامل یک 
جهاد کبیر اس��ت. زیرا توجه اصلی پدافند غیرعامل به 
رفتارها و رویکردهای دشمن است و در واقع حضور فعال 
خود برای خنثی کردن تهدیدات دشمن در عرصه های 
مختلف و کاهش قدرت آسیب رساندن دشمن می داند. 
بدون شک دستیابی به این هدف چند اصول اولیه نیاز 
دارد، اوال: دشمن شناسی و دشمن باوری یعنی در تعریف 
دش��من دچار خطا نش��ده و به طور دقیق ش��اخصه های 
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شریح سند
ت

در این زمینه را می توان به منشاء تهدید، عامل تهدید، 
سطح خطر، پیامد و سطح مقابله تقسیم کرد.

سطح امنیت و خطر را فرد و اجتماع، پیامد را بیماری 
)که قابل کنترل است( و سطح مقابله را عمل به ایمنی و 
بهداشت فردی و درمان است. در حوزه تروریسم زیستی 
منش��ا تهدید تروریس��م گروهی یا دولتی و عوامل ثابت 
هستند، سطح امنیت عمومی را تهدید می کند و برهم 
زدن ثبات اجتماعی و ترساندن مردم جزو اهداف آنها است.

س��طح س��وم عوامل زیس��تی عوامل ثابتی بوده و س��طح 
خطر،  س��طح امنیت ملی اس��ت و می تواند امنیت ملی 
را خدشه دار کند و روی کرد آن پدافند زیستی است، 
حوزه ای که در قالب پدافند زیستی تبیین می شود این 
دسته از تهدیدات را شامل می شود. لذا در پدافند زیستی 
آن دسته از تهدیدات را رصد، پایش و کنترل می کند 
که منشاء آن یک کشور است و سطح آن امنیت ملی 

کشور را در این حوزه تهدید می کند.
عوامل تهدید می توانند ویروس ها، س��موم، باکتری ها، 
پریون ه��ا ی��ا قارچ ه��ا باش��ند که می توانند در حوزه های 
مختلف��ی ش��کل گرفت��ه و دنب��ال ش��وند. اولویت های 
تش��خیص تهدید با بیماری های طبیعی، ویروس های 
ناش��ی از تغییرات طبیعی، عوامل زیس��تی نو ترکیب و 
عوامل زیستی جدید و مصنوعی است، زمانی که موضوع 
دش��من مطرح می ش��ود منظور استراتژی های دشمن و 

س��ناریوی تهدید است که 
می تواند کشور را دربرگیرد.

ویژگی های جنگ زیستی
1.  سالح زیستی به کار گرفته شده 

که همان عوامل زیس��تی دس��تکاری ش��ده ای 
است و ماموریت خواسته شده از آن سالح را می تواند 

انجام دهد.
2. منش��اء تهدید کش��وری دیگر باش��د در سطح تهدید 

یک کشور، دولت است نه گروه.
3. سطح تولید خطر در سطح امنیت ملی بوده و ممکن 
است همراه با سایر سناریو های تهدید بکار رود، عنوان کرد.

گام های اساسی در پدافند زیستی
1. تهدیدشناس�ی: باید ماهیت تهدید و س��طح آن را 
شناخته، شبکه پایش تهدید را ساماندهی کنیم. بخشی 
از تهدیدشناسی آزمایشگاه ها هستند. زمانی که تهدید ها 
انسان پایه می شوند موضوع دکترین و استراتژی سناریو 
در تهدید جدی اس��ت و باید س��ناریوهای آن تهدید را 
بررس��ی کنیم، یعنی تمرکز بر روی منش��أ، عامل، ابزار 

و استراتژی تهدید.
2. محیط شناس�ی تهدید: تهدید در چه محیطی و 
اقلیمی انجام می شود و تاثیرش بر این موضوع چیست؟ 

محی��ط را ب��ه لح��اظ عوامل قدرت آفرین یا آس��یب پذیر 
شناسایی، عوامل و ظرفیت های منطقه، اقلیم، توپوگرافی 
سناریوی حوادث احتمالی را بررسی کرده و از ظرفیت 

بومی استفاده کنیم.
3. عملیات پدافند زیستی: این عملیات شامل اقدامات 
اساس��ی در مدیریت، هدایت، راهبری حادثه، بیماری، 

تهدید مردم و... شامل می شوند.
4. ام�داد نج�ات و درم�ان: پ��الن ام��داد و نجات 
داش��ته و امداد و نجات را س��طح بندی کنیم 
و مس��اله تعاقب بیماری در س��طح کش��ور و 

درمان نهایی را مشکل می سازد.
5. عملیات انتظامی: تهیه طرح انتظامی 
که کجا و چگونه باید قرنطینه ش��وند؟ 
منطقه محدود شود. ایجاد فرهنگ سازی و 
تعقیب افرادی که از قرنطینه فرار می کنند.

6. قرنطینه منطقه
7. رف�ع آلودگ�ی: گام بع��دی رفع آلودگی از 
تجهیزات و ابزار، الیه بندی متناسب با آلودگی، رفع 
آلودگی محیطی و ساماندهی ابزار متحرک و منشایابی 

تهدیدات است.
8. ردیابی و تعاقب زیستی تهدید: چنانچه عوامل 
تهدید جابجا و مفقود شد ردیابی شوند تا بتوان به سفید 

کردن و پاک کردن منطقه آلوده رسید.
9. س�اخت دارو و واکس�ن: تولی��د دارو، س��رم و 
فرآورده های خونی که به عنوان عالج قطعی محس��وب 
می ش��وند، دس��ته بندی تهدید از نظر میزان خطر که 
چقدر کش��ندگی دارد؟  ارتقاء قدرت تحقیق و توس��عه 
در تولید هم می تواند مهم باشد. بر این اساس فهرست 
نیازهای دارویی و واکس��ن و فرآورده های خونی کش��ور 
براساس میزان و کیفیت تهدیدات و ویروس ها و سطح 
خطر و میزان و اندازه اپیدمی و سایر دالیل تهیه شود. 
مساله قدرت ظرفیت تولید واکسن یک عنصر اساسی 
در دفاع در کشور در برابر تهدیدات زیستی است و ما 
باید در تولیدات واکسن و دارو و پادتن خودکفا باشیم.

10. ارزیابی و مستندس�ازی: بتوانیم تولید مدیریت 
دانش داشته باشیم.

دش��منی را رصد کرده و مصادیق واقعی و جبهه اصلی 
دشمن را باید شناخت و با هوشیاری میزان خصومت و 
پایداری در دشمنی را از جبهه مخالف ترسیم کرد. در 
این صورت هیچ گاه در خنده و تبسم دشمن دچار تغییر 
رفتار احساسی نشده و از اصول اولیه،  انحرافی صورت 
 نمی گیرد. اصل دیگر شناسایی استراتژی دشمن است.

اگر تاکتیک و تکنیک های دشمن را شناسایی نکرده و 
در تش��خیص آن تردیدی صورت گیرد، چه بس��ا ممکن 
است به صورت نامحسوس در جبهه دشمن و همراه او 
گام برداشته و برخالف شعار و آرمان های خود اقداماتی 
انجام گیرد. بنابراین هوشیاری الزم در درک استراتژی و 

برنامه های دشمن از اصول مهم به شمار می رود.
اصل مهم دیگر س��ماجت و پافش��اری در ایس��تادگی و 
مقابله با دشمن است به عبارت دیگر عداوت و دشمنی 
با کس��ی که دش��من واقعی اس��ت، با قدرت و صالبت در 
برابر دشمن ایستادگی کردن و هیمنه آن را فرو ریختن 
و نقشه های او را بر مال کردن و به عبارتی کشور را در 
برابر سناریوهای شوم تهدیدات آن مقاوم کردن و او را 
از خوش بینی به نتیجه گیری مایوس کردن از مهم ترین 
رفتارهای جهادی است. به عبارت دیگر در این زمان عرصه 
مبارزه نظامی نیست بلکه ممکن است فناورانه، علمی، 
اقتصادی، فرهنگی و... باش��د که نتایج و دس��تاوردهای 

آن ب��ا م��رز جغرافیای��ی و فتوح��ات جنگی کامال ملموس 
و محس��وس در یک بازه زمانی کوتاه نباش��د. این جهاد 
بس��یار پیچیده و س��خت بوده و در این میدان بس��یار از 
افراد دچار تردید می شوند یا انگیزه خود را در مسیر از 
دست می دهند یا دچار رعب و وحشت از ناحیه دشمن 
می شوند. غرض از این یادداشت توجه دادن به اهمیت و 
ارزش اقدامات و فعالیت های پدافند غیرعامل و از جمله 
پدافند زیس��تی بوده که مصداق بارز جهاد کبیر اس��ت، 
نتایج کامل آن در گرو تقویت و حفظ روحیه جهادی در 
این عرصه است. بدون شک جهاد کبیر از مزد و پاداش 

کبیری در نزد خداوند قاهر و متعال برخوردار است.

ظرفیت واکسن سازی، 
تولید پادتن، دارو و 
فرآورده های خونی 
به صورت خود اتکا، 
بخشی از قدرت دفاعی 
کشور در برابر تهدیدات 
زیستی است
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یکی از نقدها و افشاگری های امام نسبت 
ب�ه رژی�م پهلوی سیاس�ت های منجر به 
وابس�تگی اقتصادی به خصوص در بخش 
کش�اورزی بود. امام بارها در س�خنان و 
گفت وگوی ه�ای خ�ود از نابودی کش�اورزی 
به دس�ت رژیم شاهنش�اهی س�خن به میان 
آورده اس�ت.فرمان تاریخ�ی ام�ام خمین�ی در 
۲6 خ�رداد 1358 مبن�ی ب�ر تش�کیل جهاد 
س�ازندگی جهت رفع محرومیت ها و تالش 
برای آبادانی کشور نشان از اهمیت موضوع 
سازندگی و حرکتی جهادی به منظور فراهم 
س�اختن نهضتی همه جانبه برای مبارزه 
ب�ا فق�ر، اق�دام ب�ه محرومیت زدای�ی، 
توس�عه و عمران روس�تاها و حرکت در 
جهت اس�تقالل و خودکفایی اقتصادی 
به خص�وص اس�تقالل کش�اورزی دارد. 
بنیانگذار جمهوری اس�المی فقط چند ماه 
بعد از پیروزی انقالب اس�المی و قبل از تش�کیل 
بس�یاری از نهاده�ای انقالب�ی،  فرم�ان تش�کیل 
جهاد س�ازندگی را می دهد. فرمان جهادی برای 
س�ازندگی در مناطقی که روس�تاییان و مناطق 
محروم را وارد عرصه تولید و همراهی در نیل به 
خودکفایی کشاورزی می کرد. جهاد سازندگی از 
همان اوایل تاسیس بیشترین اهمیت در عمران 
و سازندگی را به کشاورزی می داد. لوگوی جهاد 
 س�ازندگی متش�کل از یک داس و یک ش�اخه

گندم بود.

»ما باید بگوییم یک جهاد سازندگی. موسوم کنیم این 
جهاد را به جهاد سازندگی. که همه قشرهای ملت، زن 
و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و دانشجو، مهندسان و 
متخصصان، شهری و دهاتی، همه با هم باید تشریک 
مساعی کنند و این را که خراب شده است، بسازند.« 
)صحیفه امام، ج 8، ص 179 و 180(

امام منتقد و مخالف سیاست های کشاورزی شاه:
یکی از نقدها و افشاگری های امام نسبت به رژیم پهلوی 
سیاس��ت های منجر به وابس��تگی اقتصادی به خصوص 
در بخ��ش کش��اورزی ب��ود. ام��ام باره��ا در س��خنان و 

گفت وگوی های خود از نابودی کش��اورزی به دس��ت 
رژیم شاهنش��اهی س��خن به میان آورده از جمله در 
مصاحبه ای که در تاریخ 4 اردیبشت 1357، با لوسین 
ژرژ، خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند دارند، می گویند: 
»ما خواس��تار یک صنعت ملی و مس��تقل هس��تیم که 
در اقتصاد مملکت ادغام شده و همراه با کشاورزی در 
خدمت مردم قرار گیرد، نه یک صنعت وابسته به خارج 
براساس مونتاژ؛ نظیر صنعتی که فعال در ایران مستقر 
ساخته  اند. سیاست شاه از لحاظ صنعتی و کشاورزی، 
مملکت ما را به نفع قدرت های اس��تعماری به صورت 

یک جامعه مصرفی درآورده است.
)صحیفه امام، ج  3، ص: 370(

امام خمینی با پیش بینی خسارت های زیانباری که به 
کش��اورزی ایران وارد می ش��د، به جد منتقد و مخالف 
انقالب سفید شاه و اصالحات ارضی بود و آنچه اتفاق 
افتاد صائب بودن نظر ایش��ان را ثابت کرد تا آنجا که 
در مصاحبه مورخه 24 آبان 1357با خبرنگار روزنامه 
آلمان��ی دنیای س��وم  درب��اره آن می گویند: »اصالحات 
ارضی ش��اه جز برنامه  ای برای از بین بردن کش��اورزی 
ایران و تحمیل اقتصاد تک محصولی بر جامعه ما چیزی 
نبود. به طوری که امروز اکثر نیازهای غذایی ما از خارج 
وارد می  شود. با بر هم خوردن وضع کشاورزی دهقانان، 
دهات و زمین ها را رها کرده و به شهرها هجوم آورده  اند. 
سیاس��ت غلط ش��اه هم در مورد صنایع مونتاژ، نه تنها 
مش��کلی را حل نکرد و زندگی روس��تاییان مهاجر را، 
حتی در حد قابل تحمل تامین نکرد، بلکه کشور را هر 
چه بیشتر وابسته به اجانب کرد که اثرات سوءاقتصادی 

آن غیر قابل محاسبه است .«
 )صحیفه امام، ج  4، ص: 506(

تاکید بر تولید محصوالت کشاورزی
امام در ضمن تاکیدات عام بر استقالل اقتصادی از طریق 
گسترش تولید به ویژه تولیدات صنعتی با بهره گیری از 
آموزه های اس��المی، تاکید خاصی بر تولید محصوالت 
کشاورزی و بهبود وضعیت کشاورزان و تولیدکنندگان 
بخش کشاورزی داشتند، به طوری که در یکی از بیانات 

خود می فرمایند:
»چقدر برای یک مملکتی عیب است و سرشکستگی که 

به بهانه 14 و 15 خرداد

 مواضع امام 
برای کشاورزی
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دستش را دراز کند طرف آمریکا که گندم بده. کشکول 
گداییش را باز کند پیش دشمنش و از او بخواهد که 
رزقش را بدهد. چقدر برای ما سرشکس��تگی دارد؟ تا 
این ملت بنایش را بر این نگذارد که کش��اورزی اش را 
تقویت کند و بسازد به آنکه خودش به دست می آورد، 

ما نمی توانیم استقالل پیدا کنیم.«
)صحیفه امام، ج 11، ص ۲۲۲(

و در جای دیگر در همین باره می فرمایند:
»مهم این است که ما بفهمیم که دیگران به ما چیزی 
نمی دهند؛ ما خودمان باید تهیه کنیم. اگر این کشاورزها 
این معنا را حالی شان بشود، باورشان بشود که خارج به ما 
چیزی نمی دهند خود کشاورزها کار را انجام می دهند.«
)صحیفه امام، ج 14، ص 116(

امام خودکفایی و استقالل اقتصادی را که توام با رشد 
بی رویه یک بخش اقتصادی و انزوای سایر بخش های 
اقتصادی – به ویژه بخش کشاورزی- توام با مصرف گرایی 
شدید باشد به عنوان یک فرایند رشد پایدار نمی پذیرد 
و در بیانات و اندیش��ه های اقتصادی خود به طور مکرر 
استقالل اقتصادی را مستلزم رشد موزون و توجه جدی 
به بخش کش��اورزی معرفی می کنند و این رویکرد در 
بسیاری از اندیشه های نظریه پردازان توسعه قابل مالحظه 
اس��ت و تاکیدات آنها بر اصالحات ارضی، بهبود وضع 
معیشتی روستاییان، تاکیدی است بر این مدعا و امام 
دراین زمینه تا آنجا پیش می روند که استقالل اقتصادی 
بدون اس��تقالل و خودکفایی در بخش کش��اورزی را 

ناقص می پندازند.

تاکید بر خودباوری کشاورزان
قبل از اینکه سیاست گزاری های کالن در عرصه کشاورزی 
تدوین شود و برنامه ها و آیین نامه های الزم برای رسیدن 
به خودکفایی آماده شود، باید در کشاورزان، این باور را 
پدید آورد که می توان کشور و اقتصاد را از وابستگی به 
قدرت های بزرگ رهانید و نیز آنان می توانند بسترساز 
اس��تقالل و خوداتکایی باش��ند. چراکه پیش��ینه کشت و 
کار در کشور، در طی سالیان پیش از اصالحات ارضی 
نش��ان می دهد که به جز ایام خشکس��الی  های دراز و 
درگیری ه��ای داخل��ی ی��ا تجاوزگری خارجی، نیازی به 
وارد کردن گندم و دیگر ارقام غذایی نبوده است. امام 
به خوبی موانع دستیابی به تولید در حد خودکفایی و 
همچنین صدور به خارج کش��ور را ش��ناخته بود، س��عی 
داشت تا کشاورزان را امیدوار به ایجاد تحول در روند 

تولید کند.

امام خمینی در پیام رادیو تلویزیونی به مناس��بت 11 
اردیبهش��ت 1358 خطاب به کش��اورزان و کارگران 

می گوید:
شما برادران ما هستید، شما عزیزان ما هستید، شما باید 
این مملکت را اداره بکنید، شما هستید که می  توانید این 

بار را به منزل برسانید، شما هستید که در کارخانه  ها 
می توانی��د چ��رخ کارخانه ه��ا را ب��ه جنبش درآورید و به 
راه بیندازید و مملکت را نجات بدهید. ش��ما دهقانان 
هستید که می توانید چرخ کشاورزی را به راه بیندازید و 
فعالیت شماست که کشاورزی را به طور صحیح می  تواند 
عملی کند. شما می دانید که کشاورزی ما را به زمین 
زده  اند، از بین بردند، حاال بر شماست که بعد از اینکه 
مملکت مال خود شما شده است و دست اجانب کوتاه 
شده است، به کشاورزی خودتان ادامه بدهید و مهلت 
بدهید که دولت به شما کمک بکند و می کند کمک، 

آنقدری که می  تواند کمک می  کند. 
)صحیفه امام، ج  7، ص: 175(

و باور امام به توانایی در خود کفایی یک باور درونی بود 
باوری که می خواست آن را به قاطبه مردم منتقل کند. 
ایشان در مصاحبه با آقای »کرککروفت«،استاد دانشگاه 
»روتکرز« آمریکا می گویند: »اگر کشاورزی صحیح در 
ای��ران ب��ه وج��ود آی��د ما در آینده یکی از صادرکنندگان 
م��واد غذای��ی خواهی��م بود. م��ا قبل از اصالحات ارضی 
س��اخته آمریکا که ایران را دربس��ت در اختیار آمریکا 
قرار داد، یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بودیم. ایران 
یکی از کش��ورهای نادری اس��ت که اگر اصول صحیح 
کش��اورزی در آن پیاده ش��ود، یکی دو اس��تان آن اکثر 
م��واد غذای��ی ای��ران را تامی��ن خواه��د ک��رد و مابقی را 

می توانیم صادر کنیم.« 
)صحیفه امام، ج  5، ص: ۲96(

توصیه امام به مجلس در مورد کشاورزان
در کنار دولت و خدمات گوناگون آن به کشاورزان در 
روند احیای کش��اورزی ایران، می توان مجلس ش��ورای 
اسالمی را نگریست - که از رهگذر پژوهش ها و بررسی ها 
و دیدارهایی که نمایندگان هر منطقه با روستاییان و 
کش��ت کاران دارند - س��عی در قانون گذاری متناس��ب با 
ضرورت های راهبردی احیای کش��اورزی و کش��اورزان 
کش��ور دارد. از آنچه گفته ش��د، به روش��نی جایگاه و 
نقش تعیین کننده مصوبات مجلس را در بهینه س��ازی 
امور کش��اورزان درمی یابیم. ش��کی نیس��ت که پاره  ای از 
قوانین و مقررات پیشین، مانع دستیابی آنان به حقوق 
و حرمتش��ان بود. قانون گذاری نوین براس��اس ش��ناخت 
مقتضیات حاضر، می  تواند دولت و کارگزاران آن را در 
اس��تان ها یاری دهد، تا از عهده مس��ئولیت هایی که در 
جهت  خوداتکایی دارد، برآید. امام در پیام به نمایندگان 
مجلس به مناس��بت گش��ایش دومین دوره مجلس و 
تعیین اولویت ها خطاب به نمایندگان مجلس می گویند:

حل مس��ائل کش��اورزی که از مهمات امور کش��ور است 
]که[ به عهده دولت  با پشتیبانی مجلس است و ]باید[ در 
تمام این امور، آنچه الزم است  بدون مسامحه عمل شود.
)صحیفه امام، ج  17، ص: 34(

فعالیت ه��ای نماین��دگان محت��رم در جانب هرچه بهتر 
کردن کش��ور ]از جمله مس��اله کش��اورزی و خودکفایی 

آن[ و رف��اه ح��ال محرومی��ن ]در تطبی��ق[ ب��ا موازین 
اسالمی ]باید[ باشد.

امام خمینی، در عین حال که احیای کشاورزی و نیز 
دست  یافتن کشاورزان به جایگاه مناسبشان را خواستار 
است، ولی این همه را در هماهنگی مصوبات مجلس از 
جمله مسائل کشاورزی با دین می خواهد. از آنجا که دین 
هرگز با منافع و مصالح فرودستان و زحمت کشان جامعه، 
سر ناسازگاری نداشته و از زمین خواران و استثمارگران 
جان��ب داری نک��رده اس��ت، می  ت��وان دغدغه امام را در 
ای��ن رابط��ه درک ک��رد. او در حقیق��ت می خواس��ت که 
قانون های��ی ک��ه از مجل��س می گذرد، در پیوند با اعتقاد 
و تقواپیشگی قرار گیرد و در پرتو احکام دینی، حقوق 

کشاورزان تامین و تضمین شود. 

روایت عباسعلی زالی، وزیر کشاورزی دوران حیات امام 
از نگاه امام به کشاورزی:

عالقه مندی امام به کشاورزی و اهمیت آن کامال روشن 
بود، به طوری که حتی در سال 57 و قبل از ورود ایشان 
به کشور و قبل پیروزی انقالب نمود پیدا کرده بود. وقتی 
ایش��ان پاریس بودند پیامی فرس��تادند و از کش��اورزان 
خواس��تند برای س��ال جاری محصول بهتری بکارند و 
دنبال این باشند که فعالیت هایشان را گسترش دهند.

کش��اورزی نه تنه��ا از لح��اظ تامی��ن امنیت غذایی بلکه 
برای نگه داش��تن س��رزمینمان به صورت س��بز و آباد 
و ش��کرگزاری از نعمات خدادادی و نیز فراهم کردن 
بس��تر مناس��ب برای توس��عه سایر بخش ها حائز اهمیت 
بسیاری است. ما در بیانات امام در چندین مورد داریم 
که کش��اورزی را از اهم امور می دانس��تند و همیش��ه 
تاکید می کردند که همه مسئوالن به این مساله توجه 
کنند. چنانکه معتقد بودند اگر می خواهیم اس��تقالل 
سیاس��ی اجتماعی و فرهنگی داش��ته باش��یم ریشه اش 
اس��تقالل اقتصادی اس��ت که پایه اس��تقالل اقتصادی 

همین خودکفایی در کشاورزی است.
پ��س از پی��روزی انق��الب اگرچ��ه به علت توجه بس��یار 
خاص حضرت امام)س( و بسیاری از مسئوالن نسبت 
به مس��ائل کش��اورزی و به ویژه عنایت خاص نس��بت به 
رفع محرومیت از روس��تاها و به تبع آن تش��کیل جهاد 
سازندگی و نیز شکل گرفتن مراکز خدمات کشاورزی در 
بسیاری از مناطق روستایی زمینه بستری برای پرداختن 
به کش��اورزی فراهم ش��د ولی با ش��روع و ادامه جنگ 
تحمیلی و بروز مشکالت و تنگناهای جدید در بخش 
کش��اورزی و زیر آتش جنگ بودن بس��یاری از مناطق 
حاصلخیز کشور و همزمان با آن عالقه مندی و حضور 
بسیار گسترده روستاییان و عشایر و کشاورزان و حضور 
گسترده وزارت جهاد سازندگی در جبهه ها و البته تالش 
همزمان در فعالیت های کشاورزی نتوانستیم نسبت به 
مسائل کشاورزی توجه جامع داشته باشیم ولی علیرغم 
همه مش��کالت کش��اورزی توانس��ت از رشد قابل قبولی 

حتی در دوران جنگ تحمیلی برخوردار شود. 
 )مصاحبه زالی با سایت جماران(
منبع:موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

پرونده
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گفت وگو با دکتر علی اصغر زارعی، جانشین فرمانده سازمان پدافند غیرعامل

پدافند زیستی + پیشرفت علمی

? وضعیت امروز پدافند غیر عامل کش�ور را در 
چه سطحی ارزیابی می کنید؟

اقدامات بسیار اساسی در کشور صورت گرفته است اما 
ذات و سرشت پدافند غیرعامل بسیار پویاست. حیطه های 
عم��ل و ماموری��ت پدافن��د غیرعامل با گس��ترش علم و 
فناوری گره خورده است. این پیشرفت ها هم فرصت های 
زیادی برای پیش��رفت ایجاد می کنند و هم از نگاهی 
می توانند عامل تهدید و تهاجم باشند. او تهاجم باشند. 
نقطه ایده آل اس��تفاده از تمام ظرفیت های کش��ور در 
جهت پدافند غیر عامل اس��ت. برای اینکه به یک باور 
عمومی در این زمینه برس��یم باید تمام س��طوح علمی 
کشور را درگیر این مساله کرد. در حال حاضر مراحلی 
از هماهنگی ه��ا انج��ام گرفت��ه ولی تا رس��یدن به نقطه 

قابل قبول و مطلوب فاصله قابل توجهی داریم.

? ممک�ن اس�ت ن�کات مه�م را به زب�ان اجرایی 
برایمان شرح دهید؟ 

چن��د کلی��دواژه در ای��ن بین وج��ود دارد، یک اقدامات 
غیرمسلحانه، تهدید، اقدامات خصمانه دشمن خارجی.
3 سطح بحران داریم بحران طبیعی، غیرطبیعی و ناشی 

از جن��گ. چنانچ��ه عوامل بحران 
ناشی از مسائل طبیعت باشد مثل 
سیل زلزله و سایر بالیای طبیعی 
س��ازمان مدیریت بحران کش��ور 
دارای مسئولیت و ماموریت است. 
اگر تهدیدات غیرطبیعی و منش��ا 
آن عوام��ل خارج��ی و ب��ه صورت 
برنامه ری��زی و سازماندهی ش��ده 
از س��وی دش��منان باشد، براساس 

قان��ون صیان��ت از زیرس��اخت های 

حیاتی، مهم و حس��اس کش��ور برعهده س��ازمان پدافند 
غیرعامل اس��ت. س��ازمان پدافند غیرعامل با ایجاد و 
افزایش سطوح مختلف دفاعی از روش های غیرمسلحانه 
نس��بت به مقابله و دفاع در مقابل تهدیدات و کاهش 

آسیب پذیری ها اقدام کند.
دفاع مفهومی اس��ت که از 2 جزء تش��کیل ش��ده دفاع 
عامل و دفاع غیرعامل. پدافند غیرعامل برگردان فارسی 
دفاع اس��ت. پدافند عامل وظیفه ذاتی نیروهای مس��لح 
اس��ت مثل ارتش، س��پاه و... جزء مکمل این دفاع دفاع 
غیرعام��ل می ش��ود یعن��ی کمک ب��ه بخش دفاع بدون 

استفاده از سالح
در کشوری با این وسعت، که همواره شاهد حوادث طبیعی 
هست و در معرض تهدیدات مختلف از سوی دشمنان 
قراردارد، اقتصاد جنگ حکم می کند که دفاع کم هزینه 
باشد و باید ترکیبی از دفاع عامل و غیرعامل را داشته 
باشیم. در برنامه پنجم توسعه دستگاه ها مکلف شده اند 
که زیرساخت های الزم را برای استفاده از ظرفیت هایی 
که دانش و بینش دفاع غیرعامل را ایجاد کنند و نقاط 
آس��یب پذیر را شناس��ایی کنند و طرح برنامه برای آن 
فراهم کنند تا بتوانند کشور را برای دفاع آماده کنند.

? و اما تهدیدات زیستی چه زمانی 
مورد توجه قرار گرفتند؟

در س��ال های اخی��ر یک��ي از 
چالش ه��ای ج��دي که ذهن 
دولت ها را به خود مش��غول 
ساخته، تهدیدات بیولوژیکی 
و روش های مقابله با آن است. 
متاس��فانه علی رغ��م وجود 
قوانین و معاهدات بین المللی، 

در گذش��ته ش��اهد تهدیدات و تهاجمات بیوتروریستی، 
شیموتروریس��تی و رادیولوژیکی گس��ترده ای در نقاط 

مختلف جهان بوده ایم.

ب�ا توج�ه ب�ه تهدیدات منطقه ای که وجود دارد  ?
بحث پدافند غیرعامل در این برهه زمانی بسیار 
مهم شده است. مجلس برای تقویت آن چه کاری 

انجام داده است؟ 
سال 1385 فرمانده پدافند غیرعامل کشور به کمیسیون 
امنیت  ملی آمد. ایش��ان برای جلب توجه جدی دولت 
و مجلس جهت تقویت پدافند غیرعامل از کمیس��یون 
امنیت  ملی درخواس��ت کمک کردند  و اعضای کمیته 
دفاعی مجلس و مسئوالن مربوطه در سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی به دعوت کمیس��یون امنیت  ملی، جلس��ه 
مشترکی داشتند. در همین راستا توانستیم بند مشخصی 
را در بودجه بگنجانیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور با نظر کمیته پدافند غیرعامل، چگونگی صرف هزینه 
این بودجه کلی برای پدافند غیرعامل در وزارتخانه های 
مختلف را مورد بررس��ی و گزارش گیری قرار دهد. این 
حرکت شاخصی در مجلس بود که برای تقویت پدافند 
غیرعامل در بودجه ساالنه لحاظ شد و جایگاه روشنی 

نسبت به گذشته پیدا کرده  است. 
پدافند غیرعامل در گذش��ته در سیس��تم های مختلف 
دولت جایگاه آنچنانی نداشت. مثال تاسیسات حساسی 
در کش��ور وج��ود دارد در حال��ی ک��ه خب��ری از پدافن��د 
غیرعامل در آنها نبود و اکنون به صورت جدی به این 

بحث توجه می شود.

? توجه به عوامل زیستی به عنوان تهدید و سالح 
کشتار جمعی از چه زمانی در قوانین آغاز شد؟

  دکتر فاطمه خالقی 

پدافند غیرعامل، به عنوان اقدامی راهبردی، در جهت حفظ و صیانت از تمامی منابع اعم از زیرساخت ها، منابع انسانی و اطالعات در دکترین دفاعی 
کشورها به شمار می رود. با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( در خصوص پیشبرد و ارتقاء پدافند غیرعامل در کشور، تحقق 
کامل منویات ایشان نیازمند بسترهای قانونی الزم در این زمینه است. پدافندزیستی کامال وابسته به  زیرساخت های علمی و تکنولوژیکی کشور 
اس�ت. لذا در پرونده پیش رو برخی از قوانین و مقررات موجود در حوزه پدافند غیرعامل و احتمال تش�کیل فراکس�یون پدافندزیس�تی در مجلس 
دهم را بررس�ی می کنیم. در نهایت، امیدواریم با گردآوری قوانین مرتبط در ایران و بررس�ی و مقایس�ه تطبیقی وضعیت پیش�رفت و کاس�تی های 
آن، پیشنهادات سازنده ای برای نمایندگان محترم مجلس و دیگر نهاد های مرتبط با قانونگذاری، اجرا و نظارت در این حوزه ارائه دهیم. برای این 

منظور با دکتر علی اصغر زارعی، جانشین فرمانده سازمان پدافند غیرعامل و نماینده مجالس هشتم و نهم به گفت وگو نشسته ایم.

باید تمام سطوح 
علمی کشور را درگیر 
پدافندزیستی کرد. 
در حال حاضر مراحلی از 
هماهنگی ها انجام گرفته 
ولی تا رسیدن به نقطه 
قابل قبول و مطلوب فاصله 
قابل توجهی داریم
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توجه به عوامل زیستی در جنگ ها همیشه بوده است. 
سالح های کشتار جمعی شیمیایی، بیولوژیک، هسته ای 
و رادیولوژیک موسوم به ش.م.ه.ر یا  CBRNمخرب از 
جمله تسلیحات بسیار خطرناکی است که متاسفانه به 
رغم وجود تاثیرات بسیار مخرب و غیرانسانی آن به دلیل 
برخی مزایا، از دیرباز مورد توجه برخی از کشورها قرار 
گرفته و امروزه به عنوان تهدیدی جدی بر علیه نیروهای 
نظامی و غیرنظامی مطرح است اما متاسفانه در قوانین 
ب��ه جه��ت رص��د و پای��ش این عوامل زیس��تی در تهدید 

امنیت کشور توجه کافی نشده است.

? اس�تفاده از این س�الح ها متاس�فانه روند رو به 
رشدی را به خصوص در منطقه جغرافیایی که کشور 
ما واقع ش�ده، داش�ته اس�ت. آیا این موضوع یک 

تهدید جدیدی محسوب می شود؟
بله.  متاس��فانه امروزه در کش��ورهایی که از نظر علوم و 
فناوري یا از نظر قدرت مالی تمکن تولید س��الح های 
هسته ای را ندارند، جهت حفظ قدرت بازدارندگی در برابر 
کشورهای دارای این قدرت مبادرت به تولید و انباشت 
سالح های بیولوژیک و شیمیایی کرده اند. به نحوی که 
آن را سالح هسته ای کشورهای فقیر نام گذاشته اند. زیرا 
هزینه و فناوري تولید آن پایین ولی آسیب ناشی از آن 
می تواند بسیار گسترده تر از حتی سالح های هسته ای 
باش��د. ضمن آنکه متاس��فانه در دهه های گذش��ته این 
س��الح ها به ش��دت مورد توجه کش��ورهای پیشرفته نیز 
قرار گرفته است. این دانش امکان تولید سالح هایی را 
ایجاد کرده است که به کارگیري آنها مي تواند بدون ایجاد 
تخریب باعث آثار مخربي بر روي اجتماع و مرگ و میر 
یا ناتواني افراد شود. ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در 
حوزه بیولوژیکی بیش از پیش هویداست. برای تقویت 
پدافن��د غیرعام��ل در ح��وزه بیولوژیکی، قرارگاه پدافند 
زیستی تشکیل شد. تشکیل این قرارگاه در ایران برای 

مقابله با تهدیدات زیستی اگرچه نظر کمی دیر هنگام 
صورت گرفته است ولی با بکارگیری تمام توان علمی 

کشور باید فاصله را تا نقطه مطلوب کاهش داد. 
تمام کشورها در عرصه پدافند غیرعامل برای مدیریت 
بحران ه��ای طبیع��ی و غیرطبیع��ی در زمین��ه پدافن��د 
بیولوژیک هم فعالیت دارند که سازمان پدافند غیرعامل 
در حال حاضر در کشور این موضوع را پیگیری می کند. 
البت��ه ب��رای مقابل��ه در براب��ر ه��ر گونه حادثه طبیعی و 
غیرطبیعی تقویت سیس��تم پدافند غیرعامل از جمله 

در حوزه بیولوژیکی ضرورت دارد.
پدافن��د در ه��ر زمین��ه ای ب��ه معنی بیمه ش��دن در برابر 
تهاجمات از یک س��و و از س��وی دیگر در برابر حوادث 
طبیعی است. پدافند غیرعامل در عرصه بیولوژیکی از 
گذشته وجود داشته و ایجاد قرارگاه دفاع در این زمینه 

با هدف انسجام بیشتر انجام شده است.
در زمین��ه پدافن��د غیرعام��ل بیولوژیکی فعالیت هایی از 
قبل بوده است و با تغییر ساختارها و شرح وظایف این 
موضوع به ش��کل س��ازمان یافته و منس��جم تر از گذشته 

پیگیری می شود.

? تش�کیل مجل�س ده�م ب�ا 
ب�رای  را  جدی�د  ترکی�ب 
پیگیری دغدغه های پدافند 
غیرعام�ل چگون�ه ارزیابی 

می کنید؟
قطعا می توان با اقدامات س��نجیده و برنامه ریزی ش��ده 
فرصتی را برای رشد پدافند غیرعامل در همه زمینه ها 

شاهد باشیم. 

? احتمال تشکیل فراکسیون پدافند زیستی در 
این مجلس هست؟

هنوز برای اظهارنظر صریح زود است. چون ترکیب 

اعضا و هیات رئیسه کمیسیون های مجلس هنوز مشخص 
نشده است. از طرفی همان طور که می دانید فراکسیون 
به مجموعه افراد هم فکر و هم عقیده که دارای تشابهات 
زیادی در زمینه های مختلف فکری و عملی هستند اطالق 
می شود. در مجلس فراکسیون های مختلفی وجود دارد 
ولی باید توجه داشت تقسیمات مربوط به فراکسیون ها 
حالت رسمی و قانونی ندارد و بیشتر مربوط به تحوالت 
داخلی مجلس است. به عبارت دیگر در قانون و آیین نامه 

داخلی مجلس سخنی از فراکسیون نشده است.

? ش�ما تش�کیل چنی�ن فراکس�یونی را دنب�ال 
می کنید؟

همان طور که پیش تر ذکر ش��د فراکس��یون های مجلس 
توس��ط دولت و دس��تگاه ها ایجاد نمی ش��ود. ولی ما از 

تشکیل چنین فراکسیونی استقبال می کنیم.

پدافندزیستی،مجلس دهم، برنامه ششم 

نبود چشم انداز مناسب، اهداف و راهبردهای مشترک، عدم وجود ادبیات و 

مفاهیم و درک مشترک از تهدیدات زیستی در بین دستگاه ها، نبود تجربه کافی 

در زمینه پدافند زیستی، نبود سامانه رصد، آشکارسازی و تشخیص تهدیدات 

زیستی، نبود بانک ها و کلکسیون های تخصصی پدافند زیستی در کشور، ضعف 

در زیرساخت های تخصصی و آزمایشگاهی پدافند زیستی کشور، نبود نیروهای 

متخصص در این زمینه و آسیب پذیر بودن زیرساخت های مختلف کشور در 

برابر تهدیدات زیستی از جمله چالش های پیش روی پدافند زیستی کشور است.

تدوین سند راهبردی پدافند زیستی، فعال سازی مرکز اقدام عمل کلی قرارگاه 

شفا، تدوین اسناد عملیاتی در حوزه های ششگانه تهدید، معماری سازمانی و 

فعال سازی ساختارهای استانی پدافند زیستی، تقویت توانمندی های تخصصی 

از جمله قدرت تشخیص و درمان و برگزاری رزمایش های پدافند زیستی از 

اهداف  این  به  دستیابی  برای  است.   قرارگاه  این  عمده  اولویت های  جمله 

نیازمند تشکیل فراکسیونی فرابخشی و فراجناحی در مجلس دهم هستیم. این 

فراکسیون با تصویب، پیگیری و نظارت بر دستگاههای مرتبط امکان استفاده 

از تمام ظرفیت های علمی و تکنولوژیک کشور را فراهم می سازد.
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گفت وگو با سردارحسن حمیدزاده درباره  ظرفیت و توانمندی های مجلس برای حمایت از پدافند غیرعامل

جای خالی  فراکسیون پدافند زیستی

? ظرفیت و توانمندی مجلس دهم برای پدافند 
غیرعامل کشور به ویژه در حوزه زیستی چیست؟

مجل��س ده��م از ب��دو ش��کل گیری ب��ا 287 نماینده از 
حوزه ه��ای مختل��ف در ط��ی ی��ک ماه از تش��کیل خود، 
موفق به تشکیل هیئت رئیسه دائم و هیئت رئیسه های 
خاص و تخصصی ش��ده اس��ت و هنوز کار قانون گذاری 
و نظارت را که موکول به کار کمیس��یون ش��ده، آغاز 
نکرده است. بدیهی است قضاوت در مورد توانمندی ها و 
عملکرد مجلس دهم نیازمند گذر زمان است. نمایندگان 
مجلس می باید سوابق و تجارب خود را در کمیسیون های 
تخصصی در حوزه های مختلف آموزش، تحقیقات، امنیت  

ملی و خارجی، انرژی، بهداش��ت، عمرانی، فرهنگی و 
حقوقی آب و کشاورزی و منابع طبیعی به کار گیرند 
و با عضویت در این کمیس��یون ها متناظر با دس��تگاه 
اجرای��ی خ��ود ب��ه تعام��ل با آن دس��تگاه پرداخته و در 
امر قانون گذاری و نظارت به وظیفه قانونی خود عمل 
کنند. تقریبا همه کمیس��یون های تخصصی به پدافند 
غیرعامل مرتبط بوده و در دوره 4 س��اله قانون گذاری 
نقش موثری در حوزه زیستی و سایبری، انرژی، صنعت، 
پرتوی ش��یمیایی و اقتصاد مقاومتی ایفا کنند. تحقق 
همه اینها بس��تگی به همت نمایندگان مجلس داش��ته 

و به آن ارتباط وثیق دارد.

آی�ا در مجل�س دغدغ�ه و ب�اور الزم در زمین�ه  ?

 

اهمیت و نقش پدافند غیرعامل ایجاد شده است؟
قضاوت صحیح در مورد اینکه باور و دغدغه در زمینه 
نقش پدافند غیرعامل در حوزه های مختلف ایجاد شد 
یا نه محتاج زمان اس��ت ولی از آنجا که مجلس دهم 
باید نس��بت به الیحه شش��م توس��عه و سیاست های 80 
گان��ه حاک��م ب��ر آن از جمل��ه حوزه های پدافند در 2 بند 
به صراحت به آن اشاره شده و همچنین احکام دائمی 
برنامه توسعه کشور که از سوی شورای نگهبان عودت 
داده ش��ده ب��ه بح��ث و بررس��ی و کن��کاش پرداخت��ه و 
قانون برنامه را برای لوایح بودجه سنواتی برای اهداف 

  مهدیه آقازمانی 

یکی از مباحث بسیار مهم که می بایست در اولویت برنامه های دولت و مجلس قرار گیرد، تقویت پدافند غیرعامل در جنبه های مختلف زیستی و 
سالمتی است. هم اکنون با آغاز به کار مجلس دهم انتظار می رود مجلس به این مهم توجه ویژه ای مبذول دارد تا از این طریق حمایت های قانونی 
نیز ضمانت اجرایی باالیی برای برنامه های پدافند غیرعامل به ویژه در حوزه های زیستی و سالمتی باشد. در این زمینه ها با سردار حسن حمید زاده، 
مش�اور رئیس س�تاد کل نیروهای مس�لح و معاون امور مجلس س�ازمان پدافندغیرعامل گفت وگو کردیم تا  از ظرفیت و توانمندی های مجلس برای 

حمایت از برنامه های سازمان پدافند غیرعامل و انتظاراتی که از نمایندگان در این باره می رود، بیشتر مطلع شویم:

مرکز پژوهش های 
مجلس به عنوان بازوی 
فکری مجلس می تواند 
در همه زمینه ها به ویژه 
پدافند زیستی کمک 
شایان توجهی کند
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پرونده

چشم انداز تا سال 1404 تصویب کند. در حقیقت وزن 
تخصصی مجلس آن زمان آشکار می شود. حال قانون 
از روانی، اتقان، کیفیت و استحکام الزم برخوردار است 
و می توان��د ای��ن ظرفی��ت را در حوزه های مختلف ایجاد 
کند، بستگی به توان تخصصی و کارشناسی نمایندگان 
دارد. البت��ه مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس به عنوان بازوی 
فکری مجلس می تواند در همه زمینه ها به ویژه پدافند 

غیرعامل کمک شایان توجهی خواهد کرد. 

? ارزیابی شما از برنامه ششم توسعه به ویژه از 
نگاه سازمان پدافند غیرعامل چیست؟

با توجه به اینکه الیحه برنامه ششم از سوی دولت به 
مجلس نهم تقدیم ش��د و کمیس��یون تلفیق رس��یدگی 
به آن را تشکیل جلسات متعدد آغاز و گزارشات نهایی 
را آماده ارائه به جلسه علنی کرد،  ولی باتوجه به الیحه 
بودج��ه 95 و تصوی��ب برنامه ه��ای کش��ور، فرصت الزم 
برای طی تش��ریفات قانونی و تصویب در مجلس نهم 
برای برنامه شش��م فراهم نش��د و بررس��ی و تصویب آن 
به مجلس دهم موکول شد. به نظر می آید دولت از این 
فرصت استفاده و تجدیدنظر اساسی در مفاد الیحه به 
عم��ل آورد ب��ه گون��ه ای ک��ه ای��ن برنامه بتواند به تحقق 
اهداف س��ند چش��م انداز کمک و زمینه های پیش��رفت 
کش��ور در ابعاد مختلف را فراهم کند. متاس��فانه دولت 
در الیحه تقدیمی برنامه ششم به مجلس نهم با اینکه 
در سیاست های ابالغی رهبر در امور دفاعی و امنیتی 
به گس��ترش هوش��مندانه پدافند غیرعامل تاکید ش��ده 
است. همچنین با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز 
حیاتی و حساس کشور و با افزایش ظرفیت های قدرت 
نرم و دفاع س��ایبری و تامین پدافند و امنیت س��ایبری 
برای زیرس��اخت های کش��ور در چارچوب سیاست های 
کلی مصوب تسریع کردند ولی از دید دولت در الیحه 
تقدیمی برنامه ششم توسعه مغفول مانده و کمترین اشاره 
به آن شده است و مجلس دهم می بایست نسبت به آن 
توجه ویژه و خاصی داشته و جبران کند. آنچه می بایست 
در برنامه ششم توسعه در چارچوب سیاست های مقام 
معظ��م رهب��ری در ح��وزه پدافن��د غیرعامل به آن توجه 

شود ولی هم اکنون مغفول مانده است.

? چه پیشنهادی در زمینه پدافند غیرعامل در 
قانون بودجه 95 کل کشور دارید؟

در جریان رس��یدگی به الیحه بودجه 95 کل کش��ور از 
سوی سازمان پدافند غیرعامل 2 پیشنهاد به این شرح 
به مجلس تقدیم شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به رغم قولی که داده بودند به وظایف خود عمل نکردند. 
در ردی��ف بودج��ه 456-111 به عنوان س��ازمان پدافند 
غیرعامل کشور باید اصالحاتی صورت گیرد و ذیل ردیف 
ذکر شده برنامه ها و اعتبارات مشروحه و پیش بینی شده 
است. برنامه فرهنگ سازی و آموزش هزار میلیارد ریال 
اعتبار هزینه ای، برای برنامه آمادگی و مقابله، برنامه تهیه 
و تنظیم طرح ها و دس��تورالعمل ها و اس��تاندارها، برنامه 

کاهش آس��یب پذیری زیرس��اخت ها، تملک دارایی های 
س��رمایه ای، برنامه قرارگاه های پدافند س��ایبری، پرتوی 
زیس��تی و ش��یمیایی کش��ور، برنامه عمل کلی قرارگاه ها 
بودجه پیشنهادی خود را داده ایم امیدواریم بتوانیم بودجه 
پیشنهادی را جذب کنیم. عالوه بر این پیشنهاد شده بود، 
بند ع تبصره 3 بودجه سال 94 به شکل زیر اصالح شود: 
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت 
خدمات کشوری مکلف به اختصاص حداقل نیم درصد 
از این اعتبارات هزینه ای و 2 درصد از اعتبارات تملک 
دارایی های س��رمایه ای به طرح ها، پروژه ها و برنامه های 
پدافند غیرعامل خود با هماهنگی سازمان است. متاسفانه 
در الیحه دولت مورد بی توجهی قرار گرفت و در مجلس 
با توجه به مخالفت نمایندگان دولت به تصویب نرسید. 

?  به عنوان آخرین سوال، همان طور که می دانید 
یک سری فراکسیون ها در مجلس موجود است، 
چطور می توان از این فراکسیون ها در جهت اهداف 

سازمان پدافند غیرعامل استفاده کرد؟
سازمان در صورت تشکیل فراکسیون پدافند غیرعامل 
از شروع مجلس دهم هست و در این زمینه اقداماتی 
را انجام داده است ولی در هفته گذشته با حضور 117 
نفر از نمایندگان فراکس��یون دفاع و اقتدار ملی ش��کل 
گرفت که در اولین جلس��ه با حضور تعدادی نماینده، 
هیئت رئیس��ه این فراکس��یون مش��خص شد. حمایت از 
نهادینه شدن پدافند غیرعامل در کشور با تشکیل کارگروه 

پدافند یکی از مفاد اساسنامه این فراکسیون است.

برگی از یک سند

مغفول مانده ها
الف( دس��تگاه های اجرایی به منظور ارتقاء قدرت پایش، رصد، تش��خیص، درمان و پدافند زیس��تی و 
افزایش توان مقابله با تروریس��م زیس��تی )بیوتروریس��م( موظفند با هدایت و راهبری س��ازمان پدافند 

غیرعامل کشور اقدامات زیر را انجام دهند:
1. ارتقاء قدرت پایش، رصد و تشخیص تهدیدات زیستی دشمن در حوزه انسانی، دامی و غذایی

2. سازماندهی و ارتقاء قدرت مرزبانی زیستی به منظور کنترل تهدیدات زیستی در مرزها
3. سازماندهی و ارتقاء نظام تخصصی امداد، نجات و درمان تخصصی مصدومین و بیماران خاص زیستی
4. طراحی، آموزش، تجهیز و تمرین عملیات پدافند زیستی با به کار گیری و هم افزایی منابع ملی

ب( در جهت گس��ترش هوش��مندانه و مصون س��ازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل 
در مراکز حیاتی و حس��اس کش��ور س��ازمان پدافند غیرعامل موظف اس��ت نس��بت به ایجاد س��امانه های 
پدافند غیرعامل تخصصی مانند سامانه پایش، تشخیص، هشدار و خنثی سازی، درمان و مقابله، شبکه  
هوش��مند آزمایش��گاه های مرجع تش��خیص عوامل در حوزه های س��ایبری، زیس��تی، پرتوی و ش��یمیایی 
در س��طح ملی با بهره گیری از ظرفیت های دس��تگاهی، اس��تانی و نیروهای مس��لح با هدف مصون س��ازی 
یا بی اثر س��ازی این گونه تهدیدات بر س��رمایه های ملی و مردم در حوزه های ذیربط براس��اس ماموریت 

قانونی هر دستگاه اقدامات الزم را به عمل آورد.
ج( کلیه دس��تگاه های اجرایی ملی و اس��تانی و بنگاه های بخش خصوص موظفند به منظور گس��ترش 
پدافن��د غیرعام��ل، ارتق��اء پای��داری و بازدارندگ��ی نس��بت به اعمال و نهادینه س��ازی اصول، مالحظات، 
ضوابط و استانداردهای فنی پدافند غیرعامل در کلیه زیرساخت های موجو، در حال ساخت و مطالعه، 
آمادگی کلیه مراکز، مصون س��ازی یا کاهش آس��یب پذیری دارایی ها و منابع انس��انی، اس��تمرار تولیدات 
و خدمات اضطراری در شرایط بحران با تاکید بر حفاظت از اطالعات مربوط بر طرح ها اقدامات الزم 

را به عمل آورند.
د( با توجه به افزایش تهدیدات سایبری آشکار و پنهان دشمنان علیه جمهوری اسالمی ایران، دولت 
مکلف اس��ت از طریق س��ازمان پدافند غیرعامل نس��بت به افزایش س��طح آموزش کارکنان ذی ربط 
دس��تگاه های اجرایی، اقدامات الزم را برای جلوگیری از نفوذ و مختل کردن سیس��تم های نرم افزاری 
کشور به عمل آورد. بودجه مورد نیاز باید هر ساله در ردیف مستقل مقابله با تهدیدات سایبری برای 

سازمان پدافند غیرعامل کشور و دستگاه های اجرایی منظور شود.
ه( تنفیض مواد 198، 199 بند ک ماده 201 و بند الف ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه )90-94( 
مصوب 89/10/15 مجلس ش��ورای اس��المی می بایس��ت دقیقا در اجرای سیاس��ت های حاکم قرار گیرد 

و مجلس به تصویب آن مبادرت ورزد.
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  دکتر رسول کدخدایی/ عضو کمیته پدافند غیرعامل وزارت علوم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و صنایع غذایی 

دین اس�الم به دلیل اش�رافی که به زندگی انس�ان دارد و نیازهای او را می شناس�د، مجموعه ای از قوانین زندگی را ارائه و هدف را تقرب به خدا در نظر 
گرفته است. اینکه چه کارهایی انسان نباید انجام دهد و چه کارهایی را نیاز است که انجام دهد، همگی در دین اسالم به آن اشاره شد. شاید بهتر 
باشد در ابتدا حالل و حرام را معنی کرده و بعد دیدگاه اسالم را در این باره شرح دهیم. حالل از نظر لغوی یک اقدام مجاز و قانون مند است و به بیان 
دیگر حالل یعنی خوردن هر چیزی که دین مجوز آن را به مسلمانان داده است. در مقابل آن حرام یعنی هر آنچه که برای انسان ضرر دارد و خوردن 
آن ممنوع است. در حقیقت غذای حرام و حالل بر روح و جسم انسان تاثیر دارد و اگر شخصی غذای حرام بخورد، صفای باطن و نورانیت از او سلب 
می شود و درک معرفت از او گرفته می شود یا سبکی و لطافت روح نخواهد داشت و کسب توفیقات معنوی در وی از بین خواهد رفت. عالوه بر این، 
خوردن هر چه حرام است، آثار جسیم نیز در پی دارد، به طور مثال الکل عقل را ضایع می کند و باعث بیماری های کبدی مانند سیروس کبدی می شود. 
این در حالی است که علم هنوز نتوانسته دالیل متقنی بیاورد که چرا اسالم برخی مواد غذایی را ممنوع اعالم کرده است. براساس موازین اسالمی، 
دام باید مطابق شریعت ذبح شود به گونه ای که نباید قبل از ذبح، دام را شکنجه و آزار و اذیت کرد. اگر دام را اذیت کنیم، گوشت آن از حلّیت می افتد. 

بنابراین این نکات باید رعایت شود تا حلّیت مواد غذایی حفظ شود و همه بتوانند از برکات غذای حالل بهره مند شوند.

حلّی�ت م�واد غذای�ی محدود به چند ماده غذایی 
نیست

رابطه کنش و واکنش بین خوردن غذای حرام و بسیاری 
از ح��وادث در جامع��ه وج��ود دارد. درواق��ع عمل صالح 
ثمره غذای حالل اس��ت. رس��ول اکرم)ص( می فرماید: 
تربیت فرزندان خود را زمانی که در شکم مادر هستند، 
با خوردن غذای حالل آغاز کنید. امام حسین)ع( نیز 
در روز عاشورا گفته، آمده ام شکم شما را از غذای حرام 
ک��ه قف��ل ب��ه دل ه��ا می زن��د، پاک کنم. نکته قابل تامل 
این است که غذای حالل به گوشت ماکیان و گوسفند 
قرمز خالصه نمی شود یا اینکه فقط تصور کنیم با ذبح 
اس��المی دام و رعایت اصول ش��رعی تمام غذاهای ما 
حالل خواهند بود. در حقیقت مقوله حالل آنقدر وسیع 
است که اکثر مواد غذایی از لبنیات گرفته تا غذاهای 
کنسروی، عسل، شیرینی جات، آرد و... را شامل می شود. 
از آنجا که غذاهای امروزی فرموله شده و فرآوری شده 
هستند، ممکن است، مشتقات آنها از منابع غیرحالل 
تهیه شده باشد. به طور مثال، در فرآورده های نانوایی، 
که از روغن قنادی اس��تفاده می ش��ود، ممکن اس��ت از 
چربی خوک به وجود آمده باشد که حرام است. حتی 
انواع و اقسام آنزیم ها در مواد غذایی به کار می رود که 
ممکن است منشاء آن حالل نباشد. به طور مثال آنزیم 
لیپ��از را ب��رای عط��ر و طع��م به پنیر اضافه می ش��ود که 
شاید منشاء خوکی داشته باشد. عالوه بر لیپاز، آنزیم 
رنین در پنیرس��ازی اگر از منش��اء خوک یا دامی باش��د 

که به طریق غیرشرعی ذبح شده باشد، حالل نیست. 
در بسیاری از کشورها از مهندسی ژنتیک استفاده کرده 
و ژن خ��وک را ب��ه میکروارگانیس��م ها منتق��ل می کنند 
تا آنزیم تولید کند و این کار باعث می ش��ود آن ماده 
غذایی از حلّیت خارج شود اما مردم به این قضیه توجه 
نمی کنند، در حال حاضر انواع و اقسام از افزودنی ها و 
طعم دهنده ها را داریم که مشخص نیست که مشتقات 

آنها حلّیت دارد یا نه.
اش��کالی ک��ه در ای��ن زمین��ه وج��ود دارد این اس��ت که 
هیچ روش علمی مش��خصی برای تعیین منش��اء مواد 
غذای��ی وج��ود ن��دارد. به ط��ور مثال در مورد ژالتین اگر 
منش��اء آن گاوی باش��د ولی به روش غیراس��المی ذبح 
شده باشد، هیچ روشی نداریم که حلّیت آن را تعیین 
کنیم. بنابراین حوزه استاندارد حالل و آزمایشات مربوط 

به آن در دوره نوزادی خود هستند.

نیاز به آزمایشگاه های تعیین حلّیت
آزمایشگاه های تعیین حلّیت در همه کشورهای اسالمی 
در آغاز کار خود هستند و با وجود آنکه 1400 سال از 
ظهور اسالم می گذرد، هنوز به این قضیه توجه جدی 
نش��ده اس��ت. س��ایر ادیان ابراهیمی هم حالل و حرام 
دارند، به طور مثال در مسیحیت و یهود هم این قضیه 
وجود دارد، اما تبلور حلّیت و حرام بودن در دین اسالم 
اس��ت. از 10، 12 س��ال پیش بازار محصوالت حالل به 
وجود آمده و نگرانی  کش��ورها از ناحیه تجارت حالل 

ایجاد شده است. در حقیقت با درآمد و فروش هنگفت 
محصوالت حالل، بس��یاری از کش��ورها تشویق شده اند 
که در این زمینه س��رمایه گذاری کنند. اگر اس��تاندارد 
حالل مطرح می شود به خاطر تجارت حالل است. در 
54 کشور عضو OIC، برای تولید محصوالت غذایی، 
نگاه  تجاری تا سالمت خانواده وجود دارد و بر آن اساس 
تصمیم گی��ری می ش��ود. ی��ک میلی��ارد و 600 میلیون 
مس��لمان در کره زمین زندگی می کنند که عمده آنها 
یعنی 61 درصد آنها در منطقه خاورمیانه، جنوب شرقی 
آس��یا و ش��مال آفریقا زندگی می کنند. نرخ زاد و ولد 
در کش��ورهای اس��المی 1/5 درصد اس��ت یعنی 2 برابر 

حلّیت مواد غذایی مورد غفلت واقع شده است

تجارت پرسود غذاهای حالل
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بقیه کشورهای دنیا و پیش بینی می شود تا سال 2030 
جمعیت مسلمانان به 3/2 میلیارد نفر برسد. بنابراین 
همین جمعیت باال هدفی برای توجه به تجارت حالل 
اس��ت. نکته بعدی، س��طح آگاهی در جامعه مس��لمانان 
زیاد است که باعث می شود تقید و پایبندی به اصول 
اسالمی را زیاد کند. 87 درصد مسلمانان مقید هستند 
که حتما غذای حالل بخورند، در حالی که کمتر از 30 
درصد در اروپا، به دینشان تقید دارند. نکته بعدی که 
باید به آن توجه کنیم این است که جمعیت مسلمانان 
باال می رود و به همان نسبت قدرت خرید آنها هم باال 
می رود. در س��ال 2014 رش��د GDP در کش��ورهای 
مسلمان 6/3 بوده ولی در سایر کشورها این رقم 5/3 
درصد بوده اس��ت که این نش��ان می دهد قدرت خرید 
مسلمانان زیادتر می شود. نکته بعدی این است که در 
کشورهای اسالمی با افزایش جمعیت، تجارت هم زیاد 
می شود و از طرف دیگر اقبال غیرمسلمان ها نسبت به 
مواد غذایی حالل نیز افزایش می یابد. کش��ور انگلیس 
2 میلیون جمعیت دارد ولی بازار مصرف غذای حالل 
در این کش��ور بالغ بر 6 میلیون نفر اس��ت. این نش��ان 
می دهد به تدریج در مردم جهان آگاهی ایجاد می شود 

که غذاهای حالل کیفیت باال و سالمتی بیشتری دارند 
و مطالب با اصول اخالقی تهیه می شوند.

 بس�یاری از ناهنجاری های اجتماعی ریش�ه در 
غذای حرام دارد

گ��ردش مال��ی غ��ذای حالل 1/37 ده��م تریلیون دالر 
در س��ال اس��ت. در حالی که در دنیا 7 تریلیون دالر 
گردش مالی مواد غذایی است. یعنی غذای حالل 18/2 
درص��د کل م��واد غ��ذای جه��ان را تش��کیل می دهد و 
ب��ه بی��ان دیگ��ر 1/5 گ��ردش مالی غذایی دنیا به غذای 
مس��لمانان اختصاص دارد. پیش بینی می ش��ود تا س��ال 
2019 گردش پیش بینی می شود تا سال 2019 گردش 
مال��ی غ��ذای ح��الل ب��ه 2/5 تریلیون دالر برس��د با این 
اوصاف این بازار بزرگ باید قانون مدار ش��ود به همین 
خاطر باید اس��تاندارد داش��ته باش��د و مراکز تحقیقاتی 
برای آن راه اندازی و براساس دستاوردهای آن استاندارد 

مواد غذایی حالل نوشته شود.
از آنجایی که مرزهای کشورها هم به طور قانونی و هم 
به صورت غیرقانونی باز است و اگر نسبت به حلّیت مواد 
غذایی توجه نشود، دشمنان از این طریق به مسلمانان 

ضربه خواهند زد. در جامعه اس��المی متاس��فانه به این 
موضوع تجه نمی شود و بداخالقی ها و هجمه های فرنگی 
و ناهنجاری ه��ای اخالق��ی زی��اد ش��ده که یکی از دلیل 
این معضل غفلت از بحث حلّیت مواد غذایی است. در 
حقیقت یکی از آثار مواد غذایی حرام این است که افراد 
رغبت به عبادت نمی کنند. صدای حق را نمی شنوند و 
به اصول اخالقی پایبند نیستند. بنابراین هم مردم و هم 
دولتمردان در مورد حلّیت مواد غذایی غفلت کرده اند.

اس��تفتائات مختل��ف نش��ان می ده��د اگ��ر فردی حتی 
غیرآگاهان��ه م��واد غذای��ی غیرحالل بخورد، گناه نکرده 
است اما تاثیر وضعی را بر فرد می  گذارد و نور معنویت 
را در وی کم فروغ می کند و بستر مناسب را برای گناه 
ایجاد خواهد کرد. بنابراین ما تاکنون به استانداردهای 
حلّیت مواد غذایی توجه نکرده ایم و افزودنی های غذایی 
بدون اینکه منشاء آن مشخص باشد وارد کشور می شود. 
دس��ت های پنهانی وجود دارد که غذای مس��لمانان را 
آلوده به میکروارگانیسم های بیماری زا کند و خشی را 
تبدی��ل ب��ه غ��ذای غیرح��الل کند. در نتیجه باید حتما 
استانداردهای الزم در مورد مواد غذایی وارداتی و حلّیت 

آنها ایجاد شود و این موضوع جزو اولویت ها باشد.

خود اتکایی

حلّیتکمیت

بهداشت سالمت
وقتی در مورد غذای حالل 

صحبت می کنیم، حوزه ذبح و صید 
تنها بخشی از موضوع می شود بخش 
اعظم قضیه برمی گردد به ترکیباتی 
که به عنوان افزودنی در فرآوری مواد 
غذایی استفاده می شود که اینها از 
خارج از کشور وارد می شود و روی منشأ 
آنها، متأسفانه هیچ نظارتی نمی شود 
و هیچ قانونی که دستگاه های نظارتی 
و حاکمیتی به استناد آن تعیین منشأ 
بکنند، وجود ندارد و صرفاً به گزارشات 

تأمین کننده اکتفا می شود



امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 

16

تی
س

 زی
ی 

ها
ده 

ور
رآ

ف

24 خرداد برابر با 14 ژوئن، روز جهانی اهدای خون

ایران در مسیر خودکفایی
 در تولید فرآورده های خونی

وعده نزدیک شدن به خودکفایی
وعده نزدیک شدن به خودکفایی کامل در تولید فرآورده های خونی 

و حتی صادرات آن چند س��الی اس��ت که از زبان مس��ئوالن ش��نیده می ش��ود اما 

موانع این کار چیس��ت؟ اصال چرا اینقدر خودکفایی در این مورد مهم اس��ت و باید 

برای رسیدن به آن تالش کرد؟ علی اکبر پورفتح ا... رئیس سازمان انتقال خون ایران در 

گفت وگو با نشریه پدافندزیستی می گوید: »تا یکی دو سال پیش مشکل اصلی انتقال خون 

نبود اعتبار و توجه بیمه ها بوده اما حاال این مشکل در حال رفع شدن است.« پورفتح ا... توضیح 

می دهد: »تا چند س��ال پیش دسترس��ی عمومی به بخش��ی از فرآورده های تولید داخل را به علت 

هزینه های سنگین نمی توانستیم فراهم کنیم برای مثال حذف گلبول های سفید بالفاصله پس از دریافت 

خون در کشور فقط برای بیماران تاالسمی انجام می شد و برای سایر افراد و بیماران انجام نمی شد یا در 

تمام مراکز استان های کشور امکان فریز را مهیا کرده  بودیم یعنی امکانات این کار وجود داشت اما به علت 

هزینه های س��نگین مواد مصرفی فریز این اقدام انجام نمی ش��د چون هزینه این مواد مصرفی چیزی حدود 

600 هزار تومان بود و از آنجا که نمی توانستیم منبع مالی هزینه را تهیه کنیم نمی توانستیم به نیازها در 

این زمینه پاس��خ دهیم اما به لطف وزیر بهداش��ت فعلی و برنامه های دولت یازدهم برای بخش س��المت 

و درمان اوضاع خیلی بهتر ش��ده اس��ت تا جایی که موفق ش��دیم 14 خدمت مربوط به فرآورده های 

خونی را تحت پوشش بیمه ببریم. در واقع با فشارهایی که ما و مجموعه وزارت بهداشت آوردیم 

نه تنها این 14 خدمت ارزش گذاری شد بلکه تامین بخشی از هزینه های خرید تجهیزات و 

وسایل این خدمات هم به عهده بیمه ها گذاشته شد البته بیمه ها مقاومت زیادی 

کردند اما موفق شدیم تا حدود زیادی به اهدافمان در این مورد برسیم. 

خون انسان یک منبع کمیاب

خون انسان یک منبع کمیاب است که فقط به وسیله خود انسان تولید ميشود 

و در حال حاضر هیچ محصول یا فرایند شیمیایي دیگري نیست که به عنوان جایگزین 

آن مورد استفاده قرار گیرد. تامین خون سالم و کافي مورد نیاز بیمارستانها و مدیریت آن در 

شرایط عادي و بحراني چالشي است که سیستم سالمت دولتها همیشه با آن مواجه هستند. نیاز به 

اهداکنندگان خون و فرآوردههاي آن همیشه وجود خواهد داشت، در حالي که عرضه آن از سوي اهداکنندگان 

تا حدودي نامنظم و تقاضا براي فرآوردههاي خوني اغلب تصادفي است. تطبیق عرضه و تقاضا به شیوه��اي کارآمد 

درباره این محصول کار چندان ساده اي نیست. خون و فرآوردههاي خوني، محصوالتي فاسدشدني هستند که این کار را 

مشکلتر ميکند. کمبود خون هزینههاي باالیي را براي جامعه به همراه ميآورد، زیرا باعث افزایش نرخ مرگ و میر ميشود. 

بنابراین طراحي یک زنجیره تامین مناسب براي تامین خون مورد نیاز، موضوعي است که باید بدان توجه داشت. در زنجیره تامین 

خون، تامینکنندگان خون، اهداکنندگاني هستند که به طور داوطلب با مراجعه به یکي از پایگاههاي اهداي خون، اقدام به خوندهي 

ميکنند. واحدهاي خوني به دلیل فسادپذیريشان به مراکز جمعآوري و نگهداري منتقل شده و در آنجا پس از انجام آزمایشات الزم 

در بانک خون به طور موقتي نگهداري و سپس برحسب نیاز به دست مصرفکنندگان )بیمارستانها و مراکز بهداشتي-درماني( ميرسد. 

با توجه به تقاضاي بیمارستانها در شرایط عادي و به خص��وص بحراني، مهمترین موضوعي که مطرح ميشود، تامین خون کافي و 

سالم است. تعاریف گوناگوني درباره بحران وجود دارد که در ذیل تعریفي از آن بیان شده است: حادثهاي است که به طور طبیعي 

یا توسط بشر، به طور ناگهاني یا فزاینده به وجود ميآید و سختي و مشقت را به جامعه تحمیل ميکند که براي برطرفکردن 

آن نیازمند اقدامات اساسي و فوق العاده است؛ نظیر زلزله، سیل، طوفانهاي بزرگ، جنگ و.... مدیریت بحران به مجموعهاي 

از عملیات و فرایندهاي مشخص گفته ميشود که براي جلوگیري و کاهش اثرات بحران در قبل از بحران، در حین وقوع 

بحران و بعد از بحران برنامهریزيميشوند. از جمله اقدامات الزم و ضروري، تامین خون کافي براي آسیبدیدگان 

است. بحران در زمینه خدمات انتقال خون به طور کلي اشاره به وضعیتي دارد که توانایي زنجیره در دریافت 

و عرضه خون به طور موقت یا کامل از دست برود یا وضعیتي که باعث به وجود آمدن تقاضاي ناگهاني 

خون، بیش از حد معمول و هجوم گسترده اهداکنندگان به پایگاههاي اهداي خون است که باعث 

بروز مشکالتي در سیستم جمعآوري خون ميشود. بنابراین مدیریت سیستم خون در 

زمان بحران، یکي از چالشهاي اصلي در زمینه خدمات انتقال خون است.

از طرف��ی ب��ا تاسی��س پاالیشگاه ه��ای مشارکت محور توانسته ایم رفع نواقص مربوط به فناوری
برای صرفه جویی های کالن در عرصه واردات فراورده های خونی قدم های 

خوبی برداریم.« حاال که بیمه ها تا حدی زیر بار هزینه های خدمات کلیدی خون 
رفته اند گویا نوبت به رفع نواقص مربوط به فناوری است. او در این مورد می گوید: 

»باید قبول کنیم که فناوری مربوط به تولید پالسما و فاکتورهای خونی یک فناوری 
بسیار پیشرفته است که معدود کشورهایی در زمینه آن صاحب نظر هستند شاید تعداد 
کشورهایی که علم این کار را در دست دارند به 10 کشور هم نرسد. با این وجود ایران 
در بین کشورهای در حال توسعه در کنار برزیل سرآمد است و توانسته مسیر خوبی 
را طی کند. به گزارش نهادهای علمی بین المللی کشوری که بتواند 300  هزار 

لیتر پالسما در سال تولید کند یعنی قدم در راه فناوری خودکفایی در 
حال باید تالش ها در این زمینه ادامه داشته باشد.«این زمینه گذاشته و ایران این مرز را رد کرده است اما به هر 

 اشرف خالقی/ کارشناس آموزش  

»ی��ک  میلی��ون و 920 ه��زار و 223 نف��ر ایران��ی خ��ون اه��دا کردن��د« ای��ن تیت��ر خب��ر یکی از خبرگزاری هاست که چند روز پیش به نقل از 
سخنگ��وی سازم��ان انتق��ال خ��ون ای��ران نوش��ت: »ط��ی 11 م��اه گذشت��ه 2 میلی��ون و 336 ه��زار و 413 نفر جهت اهدای خون به 

مراک��ز انتق��ال خ��ون کش��ور مراجع��ه کرده ان��د ک��ه از ای��ن تع��داد یک  میلی��ون و 920 هزار و 223 نفر موفق به اهدای خون 
شده اند، که از این میان 52/4 درصد این افراد از اهداکنندگان مستمر خون بوده اند.« با مقایسه این آمار با آمارهای 

جهان��ی می فهمی��م ک��ه اگرچ��ه ای��ران از نظ��ر تع��داد اه��دای خون در گ��روه کشورهای رده اول قرار نمی گیرد اما 
در ک��ل وضعی��ت خوب��ی دارد و در کن��ار کشورهای��ی ایست��اده ک��ه می توانند تامین کننده خون و فرآورده های 

خون��ی مصرف��ی خودش��ان باشن��د یعن��ی م��ا از نظر مق��دار خون اهدایی مشکلی نداریم اما گویا مشکلمان 
در زمین��ه فرآورده ه��ای خون��ی هن��وز ه��م پ��ا برجاس��ت. این را نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 

مجل��س نه��م ح��دود ی��ک م��اه پی��ش تایی��د ک��رد و گفت: »در حال حاضر ب��االی 200 میلیون دالر 
واردات فرآورده های خونی داریم. این رقم به نسبت رقم بزرگی است و باید در دوران پسابرجام 
برای کاهش آن تالش کرد. البته به نظر می رسد پتانسیل این را داریم که با یک برنامه جامع 

طی 2 الی 3  ساله حتی به صادرات انبوه هم برسیم.«
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17سازمان پدافند غیرعامل کشور

ستی
فرآورده های  زی

اهدای خون، اهدای زندگی
خون، پالسما، پدافندزیستی

کمتر مصرف کنیم

ب��ا وج��ود تاکی��د پورفت��ح ا... بر جایگاه خوب ایران و پیشرفت هایی که 

در افق تولید فرآورده های خونی دیده می شود،  او باز هم بر تغییر نگاه مجموعه 

درمانی کشور به مصرف خون و فرآورده های خونی تاکید می کند و می گوید: »ما باید این 

را جا بیندازیم که تزریق خون آنقدرها که به نظر می رسد کار بی دردسر و بی عوارضی نیست. به 

 هر حال تزریق خون به  نوعی پیوند عضو محسوب می شود و فرستادن خون بیگانه به بدن انسان 

عواقبی را ایجاد می کند که برطرف کردن این عارضه ها هم بسیار هزینه بر است. به همین دلیل در 

حال حاضر در کشورهای توسعه یافته مشغول ترویج راه حل هایی هستند که نیاز بیمار به دریافت 

خون بیگانه کم شود و تا زمانی که موضوع مرگ و زندگی بیمار به میان نیاید خون تزریق نشود. 

اگ��ر م��ا ه��م ک��اری کنی��م ک��ه مث��ال با خون سازی و تقویت بیمار قبل از عمل های جراحی نیاز او 

را به تزریق خون کاهش دهیم می توانیم هزینه ای را که در برای این کار صرف می کنیم 

صرف تولید بیشتر فرآورده ها کنیم. این کار نه  فقط به نفع بیمار بلکه به نفع بیمه ها 

و ماس��ت. ه��ر چ��ه مص��رف خ��ون را کاهش دهی��م، چرخه تولید پالسمای ما 

افزایش می یابد و می توانیم با استفاده از ارسال پالسما و ارزش افزوده 

این کار در راستای ارزان سازی دارو و کمک به بیماران 

حرکت کنیم.«

خون انسان یک منبع کمیاب

خون انسان یک منبع کمیاب است که فقط به وسیله خود انسان تولید ميشود 

و در حال حاضر هیچ محصول یا فرایند شیمیایي دیگري نیست که به عنوان جایگزین 

آن مورد استفاده قرار گیرد. تامین خون سالم و کافي مورد نیاز بیمارستانها و مدیریت آن در 

شرایط عادي و بحراني چالشي است که سیستم سالمت دولتها همیشه با آن مواجه هستند. نیاز به 

اهداکنندگان خون و فرآوردههاي آن همیشه وجود خواهد داشت، در حالي که عرضه آن از سوي اهداکنندگان 

تا حدودي نامنظم و تقاضا براي فرآوردههاي خوني اغلب تصادفي است. تطبیق عرضه و تقاضا به شیوه��اي کارآمد 

درباره این محصول کار چندان ساده اي نیست. خون و فرآوردههاي خوني، محصوالتي فاسدشدني هستند که این کار را 

مشکلتر ميکند. کمبود خون هزینههاي باالیي را براي جامعه به همراه ميآورد، زیرا باعث افزایش نرخ مرگ و میر ميشود. 

بنابراین طراحي یک زنجیره تامین مناسب براي تامین خون مورد نیاز، موضوعي است که باید بدان توجه داشت. در زنجیره تامین 

خون، تامینکنندگان خون، اهداکنندگاني هستند که به طور داوطلب با مراجعه به یکي از پایگاههاي اهداي خون، اقدام به خوندهي 

ميکنند. واحدهاي خوني به دلیل فسادپذیريشان به مراکز جمعآوري و نگهداري منتقل شده و در آنجا پس از انجام آزمایشات الزم 

در بانک خون به طور موقتي نگهداري و سپس برحسب نیاز به دست مصرفکنندگان )بیمارستانها و مراکز بهداشتي-درماني( ميرسد. 

با توجه به تقاضاي بیمارستانها در شرایط عادي و به خص��وص بحراني، مهمترین موضوعي که مطرح ميشود، تامین خون کافي و 

سالم است. تعاریف گوناگوني درباره بحران وجود دارد که در ذیل تعریفي از آن بیان شده است: حادثهاي است که به طور طبیعي 

یا توسط بشر، به طور ناگهاني یا فزاینده به وجود ميآید و سختي و مشقت را به جامعه تحمیل ميکند که براي برطرفکردن 

آن نیازمند اقدامات اساسي و فوق العاده است؛ نظیر زلزله، سیل، طوفانهاي بزرگ، جنگ و.... مدیریت بحران به مجموعهاي 

از عملیات و فرایندهاي مشخص گفته ميشود که براي جلوگیري و کاهش اثرات بحران در قبل از بحران، در حین وقوع 

بحران و بعد از بحران برنامهریزيميشوند. از جمله اقدامات الزم و ضروري، تامین خون کافي براي آسیبدیدگان 

است. بحران در زمینه خدمات انتقال خون به طور کلي اشاره به وضعیتي دارد که توانایي زنجیره در دریافت 

و عرضه خون به طور موقت یا کامل از دست برود یا وضعیتي که باعث به وجود آمدن تقاضاي ناگهاني 

خون، بیش از حد معمول و هجوم گسترده اهداکنندگان به پایگاههاي اهداي خون است که باعث 

بروز مشکالتي در سیستم جمعآوري خون ميشود. بنابراین مدیریت سیستم خون در 

زمان بحران، یکي از چالشهاي اصلي در زمینه خدمات انتقال خون است.

از طرف��ی ب��ا تاسی��س پاالیشگاه ه��ای مشارکت محور توانسته ایم رفع نواقص مربوط به فناوری
برای صرفه جویی های کالن در عرصه واردات فراورده های خونی قدم های 

خوبی برداریم.« حاال که بیمه ها تا حدی زیر بار هزینه های خدمات کلیدی خون 
رفته اند گویا نوبت به رفع نواقص مربوط به فناوری است. او در این مورد می گوید: 

»باید قبول کنیم که فناوری مربوط به تولید پالسما و فاکتورهای خونی یک فناوری 
بسیار پیشرفته است که معدود کشورهایی در زمینه آن صاحب نظر هستند شاید تعداد 
کشورهایی که علم این کار را در دست دارند به 10 کشور هم نرسد. با این وجود ایران 
در بین کشورهای در حال توسعه در کنار برزیل سرآمد است و توانسته مسیر خوبی 
را طی کند. به گزارش نهادهای علمی بین المللی کشوری که بتواند 300  هزار 

لیتر پالسما در سال تولید کند یعنی قدم در راه فناوری خودکفایی در 
حال باید تالش ها در این زمینه ادامه داشته باشد.«این زمینه گذاشته و ایران این مرز را رد کرده است اما به هر 

تهیه خون در بحران ها

وقوع بالیاي طبیعي مانند زلزله، سیل، سونامي، تهدیدات بیولوژیکي 

مانند شیوع اپیدمي و... به عالوه بحرانهاي انسانساز مانند جنگ و حمالت 

د تاثیر نامطلوبي روي اهداکنندگان خون، 
تروریستي از جمله عواملي است که ميتوان

کارکنان، فرآیندهاي انتقال خون، تدارکات و امکانات و در کل زنجیره تامین این محصول 

داشته باشد بنابراین در مدیریت زنجیره تامین خون، ابتدا باید تاثیر فاجعه روي سطوح مختلف 

زنجیره شناسایي شود و سپس اقدامات مناسب به منظور مقابله با آن توسعه یابد. یکي از سطوحي 

د متاثر از این فجایع باشد، بروز اختالل در محل استقرار پایگاههاي انتقال خون و از دسترس 
که ميتوان

خارج شدن آنه��است. در زنجیره تامین، هنگامي که تسهیل ارائهدهنده خدمات به دلیل بروز اختالل از 

دسترس خارج ميشود یا باید به دنبال تسهیل جایگزین باشد یا زنجیره متحمل جریمه ميشود. یافتن 

ي دارد و ميتواند منجر به ضرر و زیانهاي 
تسهیالت جایگزین و تحمیل جریمه، اغلب هزینههاي باالی

شود. بنابراین، یافتن یک پیکربندي اولیه از تسهیالت باز زماني که نبود اطمینان در استقرار 
بزرگي 

تسهیالت در نظر گرفته شده باشد، اهمیت فراواني پیدا ميکند. در حیطه زنجیره تامین خون، 

از دسترس خارج شدن محلهاي استقرار پایگاه در شرایط بحران به دالیل گوناگوني 

حوزه را بر این ميدارد 
چون تخریب راهها، ترافیک، ناامني و... تصمیمگیران این 

تا با مالحظه همه سناریوهاي محتمل هنگام بحران، به تعیین 

ستقرار مناسبترین محلها 
تعداد بهینه پایگاه و ا

قبل از وقوع بحران بپردازند.
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  شعیب شاه زمانی 

امنیت پایدار برای مواد غذایی از موضوعات مهمی اس�ت که اگر مورد غفلت واقع ش�ود، به بس�تری برای تهدیدات دش�منان و 
آسیب رساندن به جامعه تبدیل خواهد شد. از این رو سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه زیستی کشور دبیرخانه ای را با عنوان 
»دبیرخانه امنیت غذایی« تش�کیل داده که به صورت متمرکز برای دس�تیابی به امنیت پایدار غذایی می کوش�د. با دکتر کورش 

خالدی، دبیر امنیت غذایی قرارگاه زیستی در این باره به گفت وگو نشستیم.

? امنیت غذایی از نظر شما چه مفهومی دارد؟
در وهله اول باید اشاره کنم هر عاملی که از جانب دشمن 
می تواند جنبه تهدید برای کشور داشته باشد، موضوع 
پدافند غیرعامل است. حوزه های انسان، دام،  کشاورزی، 
موادغذایی، دارو، محیط زیست، منابع طبیعی و آب شرب 
حوزه هایی هستند که ذیل یک قرارگاه پدافند زیستی در 
سازمان پدافند غیرعامل مدیریت می شوند. بدون شک 
موضوع غذا یکی موضوع مهم و راهبردی است. هم از 
این جهت که غذا یک نیاز روزانه و جاری جامعه است 
و هم اینکه یک بستری است برای تهدیدات بیولوژیک، 
بیماری ها و مسائلی از این دست. لذا از نظر ترمینولوژی، 
نزدیک ترین اصطالح و ادبیات، همین اصطالح »امنیت 
غذایی« است. البته از نظر تحقیقات، سیاست گذاری و 
تدوین اسناد در سازمان ها و دستگاه های مختلف درباره 
امنیت غذایی بحث هایی شده است. حتی سندی وجود 
دارد ب��ا عن��وان »سن��د مل��ی تغذیه و امنیت غذایی« که 
برای بازه زمانی سال های 1391 تا 1399 در دبیرخانه 
ش��ورای عال��ی سالم��ت و امنی��ت غذایی کشور زیر نظر 
وزارت بهداشت تنظیم شده است.  این سند شاید از نگاه 
و در حیطه وظائف وزارت بهداشت، سند جامعی باشد 
ولی امنیت غذایی مورد بحث در این سند، بیشتر ناظر 
بر کیفیت مواد غذایی، بهداشت و سالمت یا جلوگیری 
از سوءتغذی��ه و بیماری ه��ای شایع��ی مانن��د کمبود ید، 

تغذیه کودکان، تغذیه مادران و مسائلی از این قبیل 
است. در حالی  که این مباحث، از زیرمجموعه های 

موضوعاتی هستند که در نگاه سازمان پدافند 
غیرعامل و قرارگاه زیستی کشور وجود 

دارد. امنیت غذایی که از نظر قرارگاه 
زیستی مطرح می شود، بحث تامین، 
تولید، توزیع، کیفیت، بهداشت و 
سالمت مواد غذایی را به طور کامل 

و در همه ابعاد دربرمی گیرد. 

?  تعریفی که از »غذا« دارید، 

چیست و چه گستره ای را شامل می شود؟
عموما وقتی راجع به غذا صحبت می شود،  بیشتر به فکر 
سفره غذایی و ترکیب موادغذایی در سفره غذا می افتیم. 
ای��ن تعری��ف ع��رف و ج��اری از غذاس��ت و معموال اسناد 
و موضوعات��ی ک��ه تنظی��م می شوند بر این مبناست ولی 
وقتی که ما می خواهیم کلیه عوامل تهدیدکننده انسان 
و کش��ور را رص��د و مدیری��ت کنی��م، ب��ا مفهوم جامع تر و 
کامل تری از غذا سروکار داریم که اصطالحا به آن خوراک 
گفت��ه می ش��ود. منظ��ور ای��ن است که هر چیز خوردنی 
ک��ه مص��رف می ش��ود چ��ه به عنوان غذای سر سفره چه 
به عنوان تنقالت، چه مواد غذایی مکمل، طعم دهنده ها، 
انرژی زاها، نوشیدنی ها به غیر از آنهایی که جنبه دارویی 
دارند، در مجموعه غذا قرار می گیرند. با این نگاه، موضوع 
غذا بسیار گسترده می شود و مباحث کنترل و مدیریت 

آن طبیعتا سطح ویژه و باالتری را طلب می کند.

? آیا امنیت غذایی که ش�ما براس�اس نگاه 
پدافند غیرعامل به دنبال آن هستید، یک مفهوم 

جدید اس�ت یا اینکه قبال در کش�ور و دیگر نقاط 
جهان سابقه داشته است؟

در بان��ک جهان��ی ی��ا سازم��ان جهانی بهداشت یا مراکز 
دیگر بین المللی هم در رابطه با امنیت غذایی صحبت 
می ش��ود. از نظ��ر بین الملل��ی هم امنیت غذایی دارای 3 
سط��ح اس��ت. یک��ی سطح تامین غذای کافی است. دوم 
اینک��ه ای��ن غ��ذای کافی در اختیار همه قرار 
بگیرد و مردم از نظر اقتصادی توانایی 
تامین نیازهای غذایی خود را داشته 
باشند و سوم بهداشت و سالمت 
مواد غذایی است. این تعریف، 
جدیدتری��ن و جامع تری��ن 
تعریف��ی اس��ت ک��ه اکث��ر 
سازمان های جهانی و مراکز 
علمی به آن استناد می کنند 
ولی زمانی که ما می خواهیم به 

اهداف ملی و حاکمیتی 
امنیت غذایی دست پیدا 
کنیم، الزم است که آن 

را بازتعری��ف ک��رده 
ضم��ن  و 
بومی سازی، 

نگاه جامع تری 
به آن داشته باشیم. 

الزم است توجه داشته 
باشیم که یکی از بسترهای 

تهدید کشور، حوزه غذاست. 
ل��ذا پای��داری در تامی��ن م��واد 

غذای��ی ب��رای ما مهم 
اس��ت. ممک��ن است برخی 

کشورهای خنثی و بی نظر دنیا 
آنچن��ان دغدغ��ه ای نداشته باشند که 

منبع غذایی آنها کجاست ولی برای ما قطعا 
مه��م اس��ت ک��ه م��واد غذایی الزم را از کجا تامین 

می کنی��م. اگ��ر ی��ک سیاس��ت دقیق، جامع و کارا برای 
تامین داخلی و خودکفایی در غذاهای اصلی و محصوالت 
استراتژیک تدوین نکنیم، درواقع اولین گام تامین امنیت 
غذایی ما آسیب  دیده است. لذا باید سیاست و نقشه راه 
ما بر این اصول باشد که ما بتوانیم محصوالت استراتژیکی 
که نقش غذایی دارند و در سبد غذایی مردم به عنوان 

راه اندازی دبیرخانه امنیت غذایی در قرارگاه پدافند زیستی کشور

غذا،مهمترین ابزار تهدید ملت ها

هدف اصلی ما 
ارتقای توانمندی کشور در 
برابر انواع تهدیدات متصور 
دشمن با ابزار غذا می باشد، 
بدون شک وابستگی در 
محصوالت استراتژیک 
یک مدخل مهم تهدیدات 
دشمن است

ژه
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مهم ترین و اصلی ترین جزء هستند، این خوداتکایی و 
خودکفایی را ایجاد کنیم. این یک موضوع استراتژیک 
است. برخهی از سیاستمداران غربی، غذا را به عنوان یک 
اب��زار و اه��رم سلط��ه ب��ر مردم در سیاست های خودشان 
می دانند و آن را با صراحت بیان کرده اند. یعنی می گویند 
با انرژی می شود دولت ها را مهار کرد و با غذا، مردم را. 
شاید در بعضی موارد کشور الزم داشته باشد که مواد 
غذایی مورد نیاز خودش را از خارج از کشور هم تامین 
کن��د ول��ی وقت��ی ک��ه م��واد اولیه یا م��واد فراوری شده 

می کنیم، الزم است را از جاه��ای مختل��ف تامی��ن 
باشیم که این ب��ه ای��ن نکته توجه داشته 

و معابر تهدید مواد، یکی از مجاری 
کش��ور بیولوژی��ک و زیستی  در 
ان��واع  و  آلودگی ه��ا و هستن��د 

عوامل��ی ک��ه زندگ��ی م��ردم را تحت تاثیر قرار می دهد، 
می تواند از همین راه وارد شوند. 

در ح��ال حاض��ر بسی��اری از م��واد غذایی شامل تنقالت 
نظیر چیپس، شکالت و پاستیل یا مکمل های غذایی، 
طعم دهنده ها، انرژی زاها و موادی از این دست از خارج 
از کشور وارد می شوند. ما تا امروز در رابطه با این نوع 
خوراکی ها فقر دانش و فقر نظارت داشته ایم و به دلیل 
اینکه توجه کمی به این حوزه ها شده، امکان اینکه یکی 
از محل ه��ای تهدی��د و آسی��ب باش��د، بسیار زیاد است. 
شای��د بعض��ی از ای��ن م��واد غذایی به شکلی باشد که در 
درازمدت به سالمت مصرف کنندگان که غالبا کودکان 
و نوجوان��ان و جوان��ان م��ا هستن��د آسی��ب بزند. در این  
ب��اره آی��ا الزم نیس��ت ک��ه ما دقت بیشتری به خرج داده 
و دقیقا رصد کنیم که چه اتفاقی در حال وقوع است؟ 
حقیقتا الزم است که رسانه ها و به خصوص صداوسیما 
بی��ش از پی��ش ب��ه ای��ن موضوعات توجه نشان دهند. ما 
در بحث امنیت غذایی با گسترده ترین تهدیدات نظیر 
آلودگی های بیولوژیک، میکروبی، آلودگی به ویروس ها و 
قارچ ها، آلودی های شیمیایی مانند سموم، آلودگی های 
پرت��وی و هست��ه ای و حت��ی دست کاری ه��ای ژنتیکی و 
محص��والت تراریخ��ت و تغییرات��ی که می تواند هدف دار 
و هدفمند توسط بعضی از کشورها اتفاق بیفتد، روبرو 
هستیم. بنابراین الزم است بحث امنیت غذا در کشور با 
رویکرد پدافند غیرعامل بازتعریف شود و یک ساختاری 
پیش بینی کنیم که امنیت غذایی کشور را به صورت پایدار 
تضمین کند و با باالبردن میزان مصونیت، آسیب پذیری 
کش��ور از طری��ق دشم��ن را کاه��ش دهیم. لذا باتوجه به 
اهداف کالن سازمان پدافند غیرعامل و یکی از مهم ترین 
ضرورت هایی که ریاست محترم سازمان تشخیص داده و 
بر آن تاکید داشتند، دبیرخانه امینت غذایی در قرارگاه 

پدافند زیستی شکل گرفت.

? از تشکیل این دبیرخانه چه اهدافی را دنبال 
می کنید؟

هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت های کشوری و 
لشگری موجود و تعاملی که با هر دو حوزه داریم و ارتباط 
مستقیم و تنگاتنگی که با دستگاه های مسئول وجود 
دارد، در گام اول یک ارزیابی از میزان آسیب پذیری 
کشور در حوزه غذا و دارو داشته باشیم که یک اقدام 
اولیه و مهم در ورود به این عرصه است. البته قبال هم 
کاره��ای خوب��ی در ای��ن زمین��ه صورت گرفته است. در 
گام بعدی تقویت زیرساخت هایی که در ارتباط با رصد 
و پای��ش و تشخی��ص محص��والت غذای��ی و دستیابی به 
اه��داف جام��ع در امنی��ت غذای��ی با نگاه پدافندی مورد 
نی��از اس��ت در دست��ور ک��ار قرار دارد. به شکلی که برای 
دشمنان امکان تهدید و آسیب رساندن از مجاری غذایی 
وجود نداشته باشد یا اینکه درصورت وقوع یک تهدید، 

 به موقع تشخیص داده و کنترل شود.

? لطفا در ارتباط با ساختار دبیرخانه امنیت غذایی 
هم توضیح دهید.

ساخت��ار دبیرخان��ه امنی��ت غذایی به این شکل است که 
ریاست آن با رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل است 
و دبیری آن به بنده محول شده اما از تمامی توان سازمان 
برای پیگیری این موضوع استفاده می شود و با توجه به 
ارتباط��ی ک��ه ب��ا دانشگاه ه��ا و مراکز تحقیقاتی داریم، از 
ظرفیت علمی و فنی این مراکز علمی استفاده می کنیم. 

? فعالیت شما با فعالیت دستگاه های دیگر مانند 
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تداخلی ایجاد 

نمی کند؟
نگ��اه م��ا ای��ن اس��ت که دستگاه های متولی را ارتقا دهیم 
که پاسخگو باشند نه اینکه ما بخواهیم به موازات آنها 
دستگاهی ایجاد کنیم. اصال اینچنین نیست. ما می خواهیم 
زیرساخت ه��ای موج��ود در کش��ور را ارتق��ا دهیم. یعنی 
همان دستگاه هایی که در حال حاضر مسئول هستند، 
بتوانند در حد عالی پاسخگوی رسالت خودشان باشند. 
مثال آزمایشگاه هایی که در حوزه های مختلف سازمان غذا 
و دارو وجود دارند، در حال حاضر تا چه حد می توانند 
پاسخگو باشند. این سوال شاید در حوزه های مختلف به 
وجود بیاید که دبیرخانه امنیت غذایی در ارتباط با وزارت 
بهداش��ت ق��رار اس��ت چگونه عمل کند. وزارت بهداشت 
 ب��رای پاسخگوی��ی ب��ه وظائ��ف و مسئولیت های جاری

 به نحو احسن در حال انجام وظیفه است ولی وقتی که 
یک تهدید جدید، یک بیماری ناشناخته و یک سطح آسیب 
باال که قبال در کشور زمینه ای نداشته است، از بیرون و 
احتماال با هدف قبلی وارد شود، وزارت بهداشت توانایی 
مدیریت این مساله و به کارگیری ظرفیت دستگاه های 
دیگر برای مدیریت این موضوع و تهدید جدید را ندارد. 
اینجاست که سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه زیستی 
کش��ور ب��ا توانای��ی ک��ه دارد، دستگاه های مختلف مانند 
نیروی انتظامی، وزارت اطالعات، وزارت کشور، وزارت 
بهداش��ت، وزارت جه��اد کشاورزی، هالل احمر، سازمان 
دامپزشکی و هر سازمان دیگری که به نوعی در مساله 
ب��ه  وج��ود آم��ده دخی��ل اس��ت را کن��ار هم قرار داده و با 
نی��روی جمع��ی ای��ن دستگاه ها، مساله را مدیریت کرده 
و سام��ان می ده��د. نق��ش سازمان پدافند غیرعامل این 
اس��ت. وقت��ی ک��ه بح��ث تامین امنی��ت غذایی به میان 
می آی��د الزم اس��ت ک��ه م��ا ورود ک��رده و بررسی کنیم و 
ببینی��م ک��ه نق��اط ضع��ف م��ا در کجاها قرار دارند. آیا در 
زیرساخت ها هستند؟ در قوانین ضعف داریم؟ در برنامه 
مشک��ل داری��م ی��ا اینکه ارتباط بین دستگاه ها به خوبی 
برقرار نمی شود. الزم است که ما این نقاط آسیب پذیری 

را بررسی، شناسایی و مرتفع کنیم. 
به  هر حال تشکیل دبیرخانه امنیت غذایی و تامین امنیت 
پایدار برای موارد غذایی کشور از موضوعات مهمی است 
ک��ه م��ورد تاکی��د سردار جاللی، ریاست محترم سازمان 
پدافند غیرعامل بوده و ما هم امیدواریم با تالش  جمعی 
همه همکاران و دستگاه های ذیربط به نتایجی برسیم که 
امنی��ت م��ردم و کش��ور عزیزمان به بهترین شکل تامین 
ش��ده و رضای��ت ام��ام زمان)ع��ج(، مقام معظم رهبری و 

ملت عزیز ایران را در پی داشته باشد. 

ضوع ویژه
مو
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ارزیابی سیستم کنترل مواد غذایی

وضعیت کنوني

چالش هاي موجود
امروزه مشکالت و نقاط ضعف سیستم کنترل مواد غذایي 
در کشور ما عبارتند از: نبود ساختار مناسب ایمني غذا، 
قوانی��ن ناکاف��ي، تسهی��الت آزمایشگاهي و حمل و نقل 
نامناس��ب، کمب��ود نیروي انساني آموزش دیده، آگاهي 
پایی��ن مصرف کنندگ��ان و نب��ود سازمان یا نهاد مسئول 

ثبت و پیگیري بیماري هاي ناشي از غذا.

مفهوم دریافت گواهینامه هاي متعدد بهداش�تي 
چیست؟ 

با توجه به تناظر موجود بین توجه به کیفیت و سطح 
فناوري، صنایع فرآوري مواد غذایي در کشور عمال در 
بهتری��ن حال��ت می توانن��د کنترل کیفیت را مورد توجه 
ق��رار دهن��د و تضمی��ن کیفی��ت و حفظ خواص حیاتي 
مواد غذایي نمي تواند در آنها گسترش یابد. به همین 

دلیل نیز با وجود دریافت گواهي نامه هاي مختلف توان 
پاسخگوی��ي ب��ه نی��از بهداشت��ي جامعه و ایجاد تعهد در 
مقاب��ل سلیق��ه ی��ا درخواس��ت بازار را ن��دارد. به همین 
دلی��ل نی��ز عموم��ا درصورت اعم��ال کنترل هاي دقیق 
فرآیند محور و نه کنترل محصول، بسیاري از واحدهاي 
فرآوري مواد غذایي از حدود مطلوب بهداشتي و کیفي 

برخوردار نیستند.

آماري روشن داریم؟
نکته قابل توجه در حوزه ایمني غذایي این است که تاکنون 
مطالعه فراگیري که وضعیت کشور را از این نظر و به طور 
جامع تصویر کند، صورت نگرفته است و ضرورت انجام 
آن احساس می شود ولي آنچه مسلم است بررسي هاي 
اخی��ر نش��ان داده ک��ه ط��ي دهه ه��اي اخیر با گسترش 
فن��اوري، مصرف جهان��ي آفت کش ها، آنتي بیوتیک ها، 

داروه��اي دام��ي و هورمون ها در 
تولید مواد غذایي به ویژه در 

کشورهاي در حال توسعه 
رشد چشمگیري داشته 
اس��ت که منجر به آثار 
س��وء انکارناپذی��ري 
ب��ر سالم��ت انس��ان 
از جمل��ه ب��روز انواع 
ي  ي ه��ا ر هنجا نا
و  م��ادرزادي 
سرطان ها به ویژه در 
کودکان شده است.

آم��ار  براس��اس 
موج��ود می��زان وقوع 
مسمومیت ه��اي ناشي 

  دکتر بیژن آرامي / پژوهشگر و متخصص تغذیه 

همه این ها بایدها و نبایدهاست. به گونه ای که هر ایراني دلسوز با آگاهي از این قوانین و برنامه ها از خود می پرسد: »اکنون میزان دستیابي به امنیت 
غذایي در کش�ور تا چه حد اس�ت؟« با وجود ارتقاي س�طح بهداش�ت عمومي و کاهش میزان مرگ و میر و ابتال به بیماري در دهه اخیر، بیماري هاي 
ناش�ي از غذا در کش�ور، به علت نبود یک سیس�تم کارا و جامع کنترل مواد غذایي، هنوز یکي از مش�کالت عمده اس�ت. یک سیس�تم ملي کارا براي 
کنترل ایمني مواد غذایي عالوه بر کمک به ارتقاي وضع تغذیه و س�المت جامعه به بهبود صنایع غذایي، افزایش تولید و افزایش س�طح درآمدها 

می انجامد. بنابراین بهبود ساختار زیربنایي و قوانین موجود، براي داشتن یک سیستم کنترل مواد غذایي کارا در سطح ملي حایز اهمیت است.

هجده��م فروردی��ن ماه  1393حضرت آیت ا... خامنه ای 
رهب��ر معظ��م انق��الب اسالم��ي در اجراي بند یک اصل 
110 قانون اساسي سیاست هاي کلي »سالمت« را که 
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین 
شده است، ابالغ فرمودند. اهمیت زیاد این موضوع باعث 
ش��ده اس��ت ردپ��اي آن در دیگر برنامه ها و سیاست هاي 
مه��م کش��ور نی��ز دی��ده شود از جمله در سند چشم انداز 
1404. در چشم ان��داز 20 سال��ه »ای��ران کش��وري است 
توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در 
سطح منطقه...«. جامعه ایراني در افق این چشم انداز از 

جمله داراي این ویژگي هاست:
»برخ��ورداري از سالم��ت، رف��اه، امنی��ت غذایي، تامین 
اجتماع��ي، فرصت ه��اي براب��ر، توزی��ع مناسب درآمد، 
نه��اد مستحک��م خان��واده، ب��ه دور از فقر، فساد، تبعیض 

و بهره من��د از محیط زیس��ت مطلوب«»دس��ت یافتن به 
جایگاه اول  اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه 
آسی��اي جن��وب غرب��ي ب��ا تاکید بر جنبش نرم افزاري و 
تولی��د عل��م، رش��د پر شتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي 
نسبي سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل« 
همچنی��ن در سیاست ه��اي کل��ي برنامه چهارم توسعه، 
از جمله این موارد مورد توجه قرار گرفته است: تالش 
در جه��ت تحق��ق عدال��ت اجتماعي و ایجاد فرصت هاي 
براب��ر و ارتق��اي سط��ح شاخص های��ي از قبیل آموزش، 
سالم��ت، تامی��ن غ��ذا، افزای��ش درآمد سرانه و مبارزه با 
فس��اد، رف��ع محرومیت ه��ا، به ویژه در مناطق روستایي، 
کارایي و بازدهي اقتصادي، تامین امنیت غذایي کشور 
با تکیه بر تولید از منابع داخلي و تاکید بر خودکفایي 
در تولید محصوالت اساسي کشاورزي. در سیاست هاي 

برنامه چهارم توسعه ذیل ارتقاي سالمت و بهبود کیفیت 
زندگ��ي، مرتب��ط ب��ا امنی��ت غذا و تغذیه نیز در ماده 84 
آمده است: دولت موظف است به منظور نهادینه کردن 
مدیری��ت، سیاست گ��ذاري، ارزشیاب��ي و هماهنگي این 
قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تامین سبد 
مطلوب غذایي و کاهش بیماري هاي ناشي از سوءتغذیه 
و گست��رش سالم��ت همگان��ي در کشور، اقدام هاي ذیل 

را به عمل آورد:
الف. تشکیل »شوراي عالي سالمت و امنیت غذایي« با 
ادغام »شوراي غذا و تغذیه« و »شوراي عالي سالمت« 

پس از طي مراحل قانوني.
ب. »تهیه و اجراي برنامه هاي آموزشي الزم به منظور 

ارتقاي فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.«
سازم��ان ص��دا و سیم��اي جمه��وري اسالم��ي ای��ران و 

نبود سیستم جامع کنترل مواد غذایي،  یکي از چالش هاي اجراي سیاست هاي کلي »سالمت«
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غذا

از آلودگي غذا در کشورهاي در حال توسعه 13درصد 
بیشتر از کشورهاي صنعتي است. در کشور ما نیز نظارت 
کاف��ي و آم��ار دقیق��ي از نح��وه استفاده از آفت کش ها و 
باقي مان��ده سم��وم کش��اورزي و داروه��اي دامي وجود 
ندارد و به دلیل نبود آموزش صحیح و کافي کشاورزان 
و دام��داران و مص��رف بي روی��ه سم��وم و داروها به ویژه 
در زم��ان نزدی��ک ب��ه برداش��ت محصول یا کشتار دام، 
قطعا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در معرض خطر 

جدي قرار دارند.

وضعیت امنیت غذایي در کش�ورهاي اس�المي از 
جمله ایران 

امنیت غذایي در این کشورها نسبت به دهه 90 
می��الدي بهب��ود یافت��ه و تنها در تعداد معدودي 
از آنه��ا از جمل��ه ای��ران، اردن، الجزایر و سومالي 
سوءتغذی��ه بیشتر شده 
است. که این امر را 
می توان زنگ 
ي  خط��ر
براي این 
کشورها 

تلق��ي 
کرد.

رتبه بن��دي کشوره��اي عض��و از جمل��ه ای��ران در ابعاد 
مختل��ف امنی��ت غذای��ي وج��ود دارد. از نظ��ر کیفیت و 
تنوع غذاي مصرفي، کشور مالزي در رتبه اول و ایران 
پ��س از کشوره��اي پاکست��ان، فیلیپین، تایلند و ویتنام 

در رتبه ششم قرار دارد. 
ای��ن رتب��ه حاک��ي از آن اس��ت ک��ه ای��ران در این زمینه 
عملک��رد خوب��ي ن��دارد. همچنی��ن از نظر کمیت و روند 
مصرف غذا نتایج نشان می دهد، کشور مالزي در رتبه 
اول، ای��ران در رتب��ه دوم و بنگ��الدش در رتب��ه آخر قرار 
دارد. کمیت مصرف براساس میزان کالري دریافتي بدون 
توجه به منبع تامین اندازه گیري می شود و کشور ایران 
در این زمینه رتبه نسبتا قابل قبولي دارد اما بسیاري از 
ای��ن کال��ري دریافت��ي، از غ��الت به دست می آید که در 
صورت حذف کامل یارانه نان با اجراي طرح هدفمند 

کردن یارانه ها، این جایگاه تحت تاثیر قرار می گیرد.
براس��اس شاخ��ص ترکیب��ي )فراهمي غذا( اندونزي در 
رتب��ه اول، ای��ران در رتب��ه دوم و سریالنک��ا در رتبه آخر 
ق��رار دارد. همچنی��ن از نظ��ر دسترسي اقتصادي به غذا 
کشورهاي مالزي و ایران به دلیل باال بودن درآمد سرانه 
و پاکستان به دلیل پایین بودن درآمد تورم و کم بودن 
شکاف ه��اي طبقات��ي ب��ه ترتی��ب رتبه هاي یک تا سه را 

کسب کرده اند.
شاخ��ص ترکیب��ي حاص��ل ادغام معیاره��اي کم وزني، 
کوتاه قدي تغذیه اي، شیوع سوءتغذیه در جامعه، عمق 
گرسنگي افراد که بیانگر آثار بلند مدت برنامه هاي امنیت 
غذایي است، نشان می دهد کشور مالزي، ایران و تایلند 
رتبه هاي برتر و کشورهاي پاکستان، هند و بنگالدش 
رتبه آخر را کسب کردند. در نهایت براساس مجموع 
عملکرد و آثار براساس شاخص ترکیبي کل امنیت 
غذای��ي، کشوره��اي مال��زي، ایران و تایلند به ترتیب 

در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارند.

دستگاه هاي اجرایي مکلفند در تدوین و اجراي برنامه 
جام��ع ی��اد ش��ده ب��ا وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکي همکاري و از تبلیغ کاالهاي مضر براي سالمت 

خودداري کنند.
ج. تخصیص منابع اعتباري، تسهیالت بانکي و یارانه ای 
الزم براي تولید، تامین، توزیع و مصرف مواد غذایي، در 
جهت دستیابي به سبد مطلوب غذایي و اختصاص منابع 
الزم ب��راي ش��روع و ت��دارک ب��راي ترویج غذاي سالم در 
قالب میان وعده غذایي دانش آموزان و همچنین کمک 

غذایي براي اقشار نیازمند.
د. تهیه و اجراي برنامه هاي:

1- ایمني غذا.
2- کاهش ضایعات مواد غذایي از تولید به مصرف.

همچنین تامین مواد غذایي مورد نیاز جامعه از اصلي ترین 

وظایف دولت است به همین دلیل ایجاد امنیت و سالمت 
غذایي از اهمیت باالیي برخوردار است. قانون پنجم توسعه 
در این باره دولت را موظف کرده است در راستاي تامین 
امنی��ت غذای��ي جامع��ه اقدامات��ي را صورت دهد. در بند 
الف ماده 149 دولت موظف شده حمایت مالي الزم را 
براي توسعه کشتارگاه هاي صنعتي و بهبود کشتارگاه هاي 
سنتي و نیمه صنعتي انجام دهد.این بخش باید توسط 
بخ��ش غیردولت��ي و ب��ه منظور ارتقاي شاخص بهداشت 

کشتار انواع دام صورت گیرد.
بند ب این ماده نیز مقرر کرده است سطح کلي حمایت 
از کشاورزي به حداقل 35 درصد از ارزش کل تولید این 
بخش ارتقا یابد و همچنین بند ج مقرر کرده حمایت هاي 
الزم براي افزایش تولید پروتئین حیواني حاصل از انواع 

دام، طیور و آبزیان صورت گیرد.

موازي کاري و دوباره کاري

  مهن�دس آقاباالی�ي/  کارشن��اس سازمان 
غیردولتی پژوهش هاي تغذیه ای در کشور 

تحقیقات ما در مورد سالمت و شیوه تغذیه 
مردم نشان می دهد مشکالتي که در زمینه 
سالم��ت و ایمن��ي غ��ذا در کشور وجود دارد، 
زمینه ساز بسیاري از بیماري هاي ناشي از غذا 
و ب��روز ان��واع سرطان ها به دلیل آلودگي هاي 
شیمیایي و بیولوژیک مواد غذایي در مراحل 
مختلف از مزرعه تا سفره است. مطالعاتي که 
طي سال هاي مختلف در زمینه آلودگي هاي 
میکروب��ي و شیمیای��ي م��واد غذایي در کشور 

انجام شده بیانگر این موضوع است.
احتمال آلودگي مواد غذایي به فلزات سنگین، 
آلودگي هاي ناشي از روش نگهداري محصوالت 
کشاورزي و مواد غذایي، وجود بقایاي سموم آلي 
کلردار که دسته بزرگي از حشره کش هاي دفع 
آفات را تشکیل می دهند و از دیرباز علیه بیماري 
ماالریا و نیز آفات و حشرات مورد استفاده قرار 
می گیرند، آلودگي مواد غذایي از طریق انتقال 
شیمیایي ناشي از مواد اولیه بسته بندي نیز در 
سال هاي اخیر نگراني هایي را به وجود آورده 
اس��ت. همچنی��ن ترکیب و کیفیت روغن هاي 
نباتي، که در سال هاي اخیر مورد توجه بیشتري 
قرار گرفته، نیازمند سیاست گذاري و توجه فني 
بیشت��ري اس��ت. ام��روزه در بخش مواد غذایي 
وزارتخانه ه��ا و سازمان ه��اي مختلفي دخالت 
دارند. به طور مثال نظارت بر فرآورده هاي خام 
دامي با سازمان دامپزشکي، نظارت بر محصوالت 
خ��ام کش��اورزي ب��ا وزارت جه��اد کشاورزي و 
نظارت بر مواد غذایي و کارخانه هاي تولیدي 
مواد غذایي و عرضه آن با وزارت بهداشت است. 
ع��الوه ب��ر ای��ن موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتي ایران عالوه بر تدوین استانداردها، در 
بخش استانداردهاي اجباري کنترل ونظارت 
بر کارخانه هاي تولیدي و واردات و نظارت بر 
عرضه مواد غذایي را انجام می دهد. بنابراین با 
وجود آنکه به نظر می رسد درگیر شدن چندین 
سازمان در کار نظارت اثربخشي بهتري داشته 
باشد، اما در برخي موارد عمال این گونه نیست 
و به دلیل فقدان سیاست گذاري متمرکز و نبود 
یک سازمان سیاست گذار که در همه زمینه ها 
سیاست ه��اي ک��الن و راهب��ردي را در بخش 
ایمن��ي غ��ذا مشخص و به سازمان هاي درگیر 
اب��الغ کن��د، در بسی��اري موارد موازي کاري و 

دوباره کاري دیده می شود.

ستون کارشناس
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میزان و اندازه، شدت و ضعف یا حتی مقایسه فجایع و 
خسارات آفات گیاهی به محصوالت کشاورزی را نمی توان 
با استاندارد یا معیار و فرمول واحدی تعیین و مشخص 
ک��رد. چ��ون ی��ک آف��ت در مناط��ق آب و هوایی مختلف 
می تواند رفتارهای متفاوت داشته باشد. به عبارتی، آفتی 
ک��ه ب��رای گون��ه ای از گیاه��ان مناطق نیمه گرمسیری، 
خطرناک و خسارت زا محسوب می شود، ممکن است در 
مناطق معتدل، آفتی کم اهمیت باشد یا معیارهایی که 
خطرناک و خسارت زا بودن یک آفت را تعیین می کنند 
در مناطق مختلف جهان متفاوت هستند. به طور کلی. 
استنب��اط و تعیی��ن می��زان خس��ارت یک آفت نسبت به 
شرایط جغرافیایی فرق می کند و ممکن است از سالی 

به سال دیگر نیز متفاوت باشد. 
علی رغ��م اینک��ه در خص��وص تهدید آفات بر محصوالت 
گیاه��ی اجم��اع جهان��ی وجود دارد ولی روش های عملی 
و اجرای��ی نظ��ارت و مونیتورین��گ آفات در سطح جهانی 
کم اهمیت و ارزیابی خسارات آنها بسیار ضعیف است. 

آفات ذیل، فهرست کاملی از آفاتی که تاثیرات برجسته 
اجتماعی و اقتصادی در مناطق مختلف داشته اند، نیست 
و ترتیب خاصی نیز در اولویت بندی آنها در نظر گرفته 
نشده است. فقط چند نمونه از آفاتی است که هر یک 
ب��ه ن��وع خ��ود در نقاط مختلف جهان فجایع تاسف انگیز 
جان��ی، اقتص��ادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاس��ی در پ��ی داشت��ه و باع��ث بی ثبات��ی و اختالل در 

امنیت غذایی شده اند.

زنگ ساقه یا سیاه گندم
سال 1998 در کشور اوگاندا استرین جدیدی از پاتوژن 
قارچ��یPuccinia graminis tritici عامل بیماری 
زنگ ساقه گندم برای اولین مرتبه گزارش شد و متعاقب 

آن در آفریق��ا، آسی��ا و خاورمیان��ه پراکن��ده ش��د. بعد از 
بررسی های آزمایشگاهی به عنوان استرین جدید عامل 
زنگ ساقه گندم تایید و چون در کشور اوگاندا مشاهده 
شده بود به اسم ug99 نام گذاری شد. تا کنون 7 نژاد 
از این استرین شناسایی شده است. ارقام مقاوم گندم به 
استرین ug99 که از ارقام جاری نیز پرمحصول تر هستند 
تهیه شده و می بایست جایگزین کشت ارقام موجود شوند 
که نسبت به استرین ug99 حساس هستند. جایگزین 
ک��ردن ارق��ام مق��اوم جدی��د به ج��ای ارقامی که سالیان 
متمادی است کشاورزان مناطق گندم خیز آفریقا، آسیا 
و خاورمیانه کشت می کنند بسیار مشکل است و ممکن 
است سال ها طول بکشد و می تواند تهدیدی جدی برای 

امنیت غذایی در جهان باشد.
آف��ات ف��وق تنه��ا بخ��ش کوچک��ی از آف��ات خطرناک و 
خس��ارت زای گیاه��ی هستن��د. ه��ر آفت��ی در هر زمان و 
مکانی ممکن است تحت شرایط آب و هوایی مناسب، 
ی��ا ب��ا جه��ش و دس��ت ورزی ژنتیکی یا با بروز مقاومت به 
سموم شیمیایی حشره کش، تبدیل به یک آفت خسارت زا 
و خطرناک شود و با طغیان های مکرر موجب خسارت 

هنگفت اقتصادی و اجتماعی برجسته ای شود. 
وجود یک سیستم ملی پیشرفته و فعال شبکه ردیابی 
و مونیتورین��گ** و ثب��ت آف��ات، مطاب��ق با »استاندارد 
بین المللی نظارت و مراقبت آفات« کنوانسیون بین المللی 
حفظ نباتات، منطقی ترین و کم هزینه ترین روش برای 
تصمیم گیری و واکنش سریع مبارزه و امحاء و جلوگیری 
از پراکندگ��ی وسی��ع و استق��رار آفات گیاهی غیربومی و 
حفاظ��ت از سالم��ت مناب��ع ملی گیاهی و امنیت غذایی 
اس��ت. متاسفان��ه سازم��ان مسئول حفظ نباتات کشور به 
علت عدم وجود نیروی انسانی با تجربه و دانش بنیان، 
آگ��اه ب��ه قوانی��ن، مق��ررات، مسائل و م��وارد فنی جدید 

بین الملل��ی و منطقه ای، 
در شاکل��ه و ساخت��ار 
مدیریت��ی مسئ��ول و 
تصمیم گی��ر، چندی��ن 

سال است با فقدان شبکه 
مل��ی نظارت و مراقبت آفات 

که یک سیستم حیاتی، کلیدی و 
الزامی برای هر گونه تصمیم گیری و 

اقدام اجرایی موازین بهداشت گیاهی 
در سط��ح مل��ی، منطقه ای و بین المللی 

است، مواجه است. 
بیم��اری پژمردگ��ی قه��وه ک��ه در این مقاله به آن 

اش��اره ش��د م��وردی مناس��ب و قاب��ل ذکر در خصوص 
اهمیت نقش کلیدی سیستم ملی ردیابی و مونیتورینگ 
آفات است. اگر در کشورهای آفریقایی آلوده به بیماری 
پژمردگ��ی درخت��ان قه��وه سیستم منظم و فعال ردیابی 
و مونیتورین��گ آف��ات وج��ود داش��ت، فقط با صرف چند 
میلیون دالر هزینه برای ریشه کنی و امحاء این بیماری 
در اوایل شیوع، میلیارد ها دالر زیان مالی به کشاورزان 
قه��وه ک��ار آفریقای��ی تحمیل نمی شد و مهم تر اینکه از 
پراکنش و استقرار آفت که تا به امروز نیز ادامه دارد 

جلوگیری می شد. 
* آفت گیاهی: هر عامل خسارت زا و آسیب رسان به 
گیاهان یا محصوالت گیاهی از یک گونه، زیرگونه یا 

بیوتیپ گیاهی، جانوری یا پاتوژنیکی.
** مونیتورینگ: فرایند مداوم و در حال انجام نظارت 
و مراقبت بازبینی وضعیت و موقعیت آفات یا اقدامات 

بهداشت گیاهی توسط یک نهاد معتبر و رسمی.

بی ثباتی امنیت غذایی در پی شیوع آفات و بیماریهای گیاهی 

آثار اجتماعی و اقتصادی

  محمدرضا اصغري/ )دکتراي بیماري هاي گیاهي(کارشناس خبره مسائل بین المللي بهداشت گیاهي سازمان حفظ نباتات

تهدید ناش�ی از آفات و بیماری های گیاهی به محصوالت گیاهی، یکی از عامل های کلیدی بی ثباتی امنیت غذایی در جهان اس�ت. در حال حاضر 
حدود 40 درصد تولیدات جهانی محصوالت گیاهی به واس�طه تهدید های بیولوژیکی از بین می روند و به نظر می رس�د در س�ال های آتی به مراتب 
بیشتر نیز شود. جهت اهمیت نقش کلیدی آفات گیاهی در بی ثباتی و اختالل در امنیت غذایی و همچنین جلب توجه ویژه مسئوالن و نهاد های 
تصمیم گیر به عواملی که امنیت غذایی را تهدید می کنند، تالش شده شرح مختصری از تعدادی از خسارت زاترین آفات گیاهی که طی چند دهه 
گذش�ته در نقاط مختلف جهان محصوالت گیاهی را تهدید به نابودی، ریش�ه کنی، نسل کش�ی کرده و متعاقب آن برجس�ته ترین فجایع از جمله: 
قحطی و مرگ، بحران های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تغییر نوع کشت، تغییر ذائقه و مهاجرت را برای بشر در تاریخ ثبت کرده اند و همچنین 

مشکالت و دشواری هایی که در کنترل آنها وجود داشته، تهیه و تقدیم شود.
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شاورزی
ک

سوختگی یا بالیت سیب زمینی
پات��وژن قارچ��ی Phytophthora infestans عامل 
بیماری سوختگی یا بالیت شاخ و برگ سیب زمینی بین 
سال های 1852-1845 قحطی سیب زمینی در ایرلند 
را رق��م زد. ای��ن قحط��ی باع��ث ش��د بیش از یک میلیون 
نفر از گرسنگی جان خود را از دست بدهند و بیش از 
2 میلیون نفر ایرلندی به قاره تازه کشف شده آمریکای 
شمال��ی مهاج��رت کنن��د. قحطی سیب زمینی باعث 24 

درصد کاهش جمعیت در ایرلند شد. 

باقدمت ترین آفت تاریخ 
– ملخ صحرایی

  S c h i s t o c e r c a
مل��خ   gregaria
آفت��ی  صحرای��ی 
شناخته ش��ده از زمان 
حضرت مسیح. به طور 
غیرمترقب��ه، به ناگاه و 
گروه��ی پرواز می کنند 
و در ظ��رف مدت یک 
می توانن��د  ساع��ت 
هکتار ه��ا مزرعه را از 
گی��اه لخ��ت و برهنه 
کنن��د. دامنه میزبانی 
بسیار گست��رده ای دارند 
تقریب��ا ه��ر گیاه��ی را با برگ 
سب��ز می خورن��د. هجوم گروهی ملخ 
صحرایی ممکن است برای سال ها اتفاق 
نیفتد چون فقط در زمانی که در مناطق بومی 
خود با بارندگی های شدید و طوالنی غیرعادی 
مواجه شوند اقدام به پرواز و هجوم گروهی به 

مناطقی خارج از منطقه بومی خود می کنند. 
آفت دیگری که می تواند کاندیدای دسته قدیمی ترین 
آف��ات ق��رار گیرد، انس��انHomo sapiens است. 
این گونه به اشکال مختلف با انتقال آفتی از زیستگاه 
بومی به زیستگاه غیربومی جدید به  صورت غیرعمدی 
و گاهی اوقات به طور عمدی ظاهر شده است. این رویه 
جابجایی آفات توسط انسان به واسطه فقدان عوامل کنترل 
طبیعی در طی ادوار گذشته روند افزایشی داشته است.

   
جاروی جادوگر کاکائو

ب��رای نمون��ه ب��ه آفت��ی اشاره کنیم که در سال های اخیر 
توس��ط انس��ان ب��ه صورت عمدی وارد زیستگاه جدیدی 
ش��د و منج��ر ب��ه خس��ارت اقتص��ادی و بحران سیاسی 
شدی��دی ش��د. اف��رادی ب��ه صورت تعمدی با وارد کردن 
پاتوژن عامل بیماری جاروی جادوگر )جاروئک( درختان 
کاکائ��و Crinipellis perniciosa ب��ه باغ��ات کاکائو 
برزیل و آلوده کردن درختان کاکائو باعث نابودی اکثر 
باغ��ات کاکائ��و شدن��د. انگیزه این حرکت تضعیف قدرت 
سیاسی اجتماعی بسیار قوی مالکین و تولیدکنندگان 

که تاثیر کاکائ��و در ای��ن کشور بود 

مطلوب نیز نایل شد. به طوری که تولید محصول کاکائو 
در برزی��ل 75 درص��د کاه��ش یاف��ت و این کشور از رتبه 
سوم جهانی تولید کاکائو به رتبه سیزدهم سقوط کرد.

سخت کنترل ترین آفت: سوختگی یا بالیت درختان 
کائوچو آمریکای جنوبی

 علی رغم اینکه گیاه کائوچو بومی آمریکای جنوبی است 
ول��ی مق��دار اندک��ی کائوچو در آنجا تولید می شود. علت 
اصل��ی آن پات��وژن قارچ��ی Microcyclus ulei عامل 
بیماری سوختگی برگ کائوچو است. بیش از یک قرن 
است که این پاتوژن در مقابل تمام تالش هایی که برای 
کنت��رل آن ص��ورت گرفت��ه مق��اوم و شکست ناپذیر باقی 
مان��ده اس��ت. حت��ی طی سال های 1920 میالدی باعث 
رسوای��ی و شکس��ت آق��ای هنری فورد موسس کارخانه 
اتومبیل سازی فورد آمریکا شد. این بیماری تمام تالش های 
آق��ای ف��ورد را ب��رای تولی��د کائوچو الستیک اتومبیل در 
منطق��ه فوردلندی��ا کش��ور برزیل بی حاصل کرد و منجر 
ب��ه زی��ان مالی ح��دود 250 میلیون دالر سرمایه گذاری 

ایشان در این پروژه شد. 

بیماری پژمردگی قهوه
بی مناسبت نیست که بیماری پژمردگی درختان قهوه را 
 Fusarium نیز در این رده لحاظ کرد. پاتوژن قارچی
xylarioides عام��ل بیم��اری پژمردگی درختان قهوه، 
به صورت موذیانه در خاک پخش و پراکنده می شود و 
می توان��د هم��راه ب��ا تیغ��ه آلوده قمه هایی که برای هرس 
درختان قهوه استفاده می شود از درخت آلوده به درخت 
سالم منتقل شود. تنها راه جلوگیری از اشاعه این پاتوژن 
و کنترل بیماری بیرون کشیدن درختان آلوده با ریشه از 
خاک و سوزاندن آنها و خاک آلوده است. نهال های جدید 
باید بعد از یک دوره یک ساله آیش کاشته شوند و بعد 

از 4 سال اولین تولید میوه را برداشت کرد.
   

پرهزینه ترین کنترل یک آفت: کرم ریشه ذرت
Diabrotica virgifera ک��رم ریش��ه ذرت را می توان 
یک آفت بسیار مقاوم و ستیزه گر بی همتا از نظر مصرف 
مق��دار حج��م سم��وم حشره کش��ی که برای کنترل آن و 
همچنین مقدار هزینه هایی که برای تولید ارقام اصالح 
شده ژنتیکی ذرت مقاوم به این آفت طی سالیان متمادی 
مصرف شده، نام برد. ذرت یکی از معدود گیاهانی است 
که افزایش محصول آن به صورت پیوسته و یکنواخت 
است و همزمان مقاومت ژنتیکی آن نیز کند و یکنواخت 
تشکی��ل می ش��ود. ب��ه همین دلیل تولید یک رقم مقاوم 

سال های متمادی طول می کشد. 
تاثیرگذارترین آفت در زندگی بشر: سوختگی شاخ 

و برگ سیب زمینی
  
 

درختان قهوه آلوده به بیماری زنگ برگ
آف��ت دیگ��ری ک��ه می توان��د در رده تاثیرگذارترین آفت 
 Hemilaea در زندگی بشر قرار گیرد، پاتوژن قارچی

vastatrix عامل بیماری زنگ برگ درختان قهوه است 
که در قرن نوزدهم منجر به نابودی درختان قهوه در کشور 
سیالن شد )کشور سیالن به سریالنکا تغییر نام کرده(. 
از آنجای��ی ک��ه دیگ��ر کش��ت قهوه در سیالن امکان پذیر 
نب��ود، گی��اه چ��ای جایگزی��ن کشت قهوه شد و به اجبار 
موج��ب تغیی��ر فرهن��گ م��ردم بریتانیا از قهوه نوشی به 

چای نوشی شد.
گیاه چای که جایگزین کشت قهوه شده بود برای عملیات 
زراعی و چیدن برگ هایش در طول سال مداوم به کارگر نیاز 
داشت، باعث شد کارگران مهاجر تامیلی هند که همیشه 
بعد از برداشت قهوه به استان تامیل هند برمی گشتند، 
در سی��الن ساک��ن شون��د. بع��د از گذش��ت یک قرن این 
مهاجران که از خدمات تامین اجتماعی و حقوق شهروندی 
محروم بودند با شورش های فرقه ای با نام ببر های تامیل 
ب��ا دول��ت سریالنک��ا ب��ه جنگ برخاستند. بیش از 2 دهه 
درگیری ه��ای مسلحان��ه خونی��ن ببرهای تامیل و ارتش 
سریالنک��ا و کشت��ه ش��دن ه��زاران نفر، هنوز این مناقشه 

اسفناک به نتیجه نرسیده است. 
خطرناک ترین آفت محصوالت انباری: سوسک خاپرا 

یا لمبه گندم
  

سوسک خاپرا
 Trogoderma granarium کنت��رل آفت انب��اری
بسیار مشکل است چون این حشره از انواع مواد خشک 
حت��ی آج��ر دیواره��ا می توان��د تغذیه کند، به اکثر سموم 
شیمیای��ی آفتک��ش مق��اوم اس��ت و می تواند برای مدت 
طوالنی بدون غذا زنده بماند. درصد آلودگی غالت آلوده 
به آفت انباری لمبه گندم به بیش از 70 درصد می رسد 

که عمال غیر قابل مصرف و غیر قابل فروش می شود.
تهدیدکننده ترین آفت تغییر اقلیم: سوسک صنوبر 

کوهستانی
  

سوسک صنوبر کوهستانی
خس��ارات ناش��ی از طغیان ه��ای متع��دد سوسک صنوبر 
در   Dendroctonus ponderosaeکوهستان��ی
جنگل ه��ای منطق��ه بریتی��ش کلمبیا کشور کانادا منجر 
به نابودی 13 میلیون هکتار از جنگل های درختان صنوبر 
ال��واری ای��ن منطق��ه ش��ده است. نابودی درختان در این 
سط��ح وسی��ع از جنگ��ل باع��ث رها و معلق شدن حدود 
270 میلی��ون ت��ن کرب��ن در ه��وای محیط شده و جنگل 
را از زیستگاه جذب و رسوخ کربن به منبع تولید کربن 
خالص تبدیل کرده است. معموال به واسطه تغییر اقلیم 
احتمال اینکه بسیاری از آفات چوب خوار مناطق سرد 
شمال��ی بتوانن��د بیشت��ر ویرانگ��ر و مخرب شوند، وجود 
دارد. افزایش دما باعث افزایش طول عمر این آفات در 
فص��ل زمست��ان می ش��ود و امکان تولید یک نسل بیشتر 
در فص��ل تابست��ان را فراه��م می کند. جنگل های شمالی 
ک��ه زمان��ی سنگ��ری در مقابل تغییر اقلیم بوده اند، امروز 

بیشتر در معرض تهدید تغییر اقلیم هستند.
قریب الوقوع ترین احتمال خطر یک آفت: استرین 

ug99 زنگ ساقه گندم 
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امروزه از ترکیبات کلر برای مصارف مختلف ضدعفونی 
استفاده می شود که یکی از این ترکیبات، هیپوکلریت 
سدی��م ی��ا هم��ان وایتک��س ی��ا آب ژاول )با درصدهای 
متفاوتی از کلر فعال( است اما غلظت های مختلفی از این 
ماده برای مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. 
به عنوان مثال برای ضدعفونی سطوح مختلف محیطی 
از محلول های آماده در بازار-که به همین نام وایتکس 
معروف است- استفاده می کنند. این محلول ها معموال 
دارای 5 درصد کلر فعال هستند که طبق دستورالعمل 
درج شده روی بطری آن، رقیق سازی و برای ضدعفونی 
سط��وح مختل��ف محیط��ی استفاده می شود. استفاده از 
کلر برای گندزدایی آب نیز از ابتدای قرن بیستم آغاز 
شده است. کلر عالوه بر اینکه میکروب کش خوبی است، 
قادر است بعضی از مواد معدنی و آلی موجود در آب را 
نی��ز اکسی��د و از محی��ط عم��ل خارج کند. کلرزنی برای 
ضدعفونی آب به 2 صورت گازی و مایع است؛ کلرزنی 

به صورت گازی به دلیل مالحظات ایمنی در تاسیسات 
کلرزنی نزدیک مناطق مسکونی ممنوع شده و کلرزنی 
به صورت مایع نیز از طریق محلول کردن پودر کلر با 
غلظ��ت مشخ��ص در آب انج��ام می شود. پودر کلر برای 
ضدعفونی آب در قالب 2 ترکیب مختلف )تحت عنوان 
پرکلری��ن( در ب��ازار وج��ود دارد؛ هیپوکلری��ت کلسیم و 
هیپوکلریت سدیم )یا همان وایتکس(. برای گندزدایی 
آب ابتدا غلظت مشخصی از محلول پودر کلر با آب در 
واحدهای کلرزنی تهیه می شود سپس عملیات تزریق 
ای��ن محل��ول ب��ه مناب��ع آب به نحوی تنظیم می شود که 
پس از ترکیب کلر با ناخالصی های آب، میزان مشخصی 
از کلر باقیمانده آزاد در شبکه مصرف برای از بین بردن 
آلودگی های ثانویه همواره موجود باشد. در واقع، یکی 
از مهم ترین مزیت های کاربرد کلر برای گندزدایی آب 
نسبت به سایر روش های گندزدایی )از جمله جوشاندن، 
کاربرد ازن، اشعه فرابنفش و...( وجود همین کلر باقیمانده 

آزاد برای کنترل آلودگی های ثانویه 
اس��ت. آلودگ��ی ثانوی��ه در شبک��ه 

آبرسانی می تواند بر اثر شکستگی ها، 
اتص��االت ناج��ور، نشت آلودگی فاضالب 

و... ایج��اد ش��ود. کنت��رل آلودگ��ی ثانویه در 
استخرها نیز حائز اهمیت است که با توجه به بار 

آلودگی حاصل از بدن شناگران و احیانا مواد دفعی آنها 
)به خصوص کودکان( میزان کلر باقیمانده بیشتری نسبت 
به مصارف شرب در شبکه های آبرسانی مورد نیاز است و 
در صورت ناکافی بودن میزان کلر باقیمانده امکان غلبه 
ب��ر عوام��ل بیم��اری زا و تامین سالمت مصرف کنندگان 
فراهم نیست. مزیت دیگر کاربرد کلر، امکان اندازه گیری 
می��زان کل��ر باقیمان��ده در آب به وسیله تجهیزات ساده 
کلرسنج��ی اس��ت. می��زان مجاز کلر باقیمانده در شبکه 
آب ش��رب بای��د حداق��ل 0/2 و حداکث��ر 0/8 میلی گرم 
باشد که البته این مقدار در منابع ذخیره آب، شرایط 

نکاتی درباره آب سالم 

 آیا به آب آشامیدنی وایتکس می زنند؟

  مهندس همایون سلحشورفرد/ کارشناس بهداشت محیط اداره بهداشت و درمان دانشجویی دانشگاه شاهد 

برای ضدعفونی آب از ترکیبات مختلف کلر استفاده می کنند که یکی از این ترکیبات، هیپوکلریت سدیم است. این ترکیب وایتکس 
نام دارد ولی اغلب مردم فقط محلول های آماده در بازار برای ضدعفونی سطوح محیطی را به نام وایتکس می شناسند بنابراین طرح 
این ادعا که به آب شرب وایتکس می زنند نوعی مغالطه محسوب می شود. چراکه اصوال طرز تهیه و نوع کاربرد ترکیب هیپوکلریت 
سدیم برای مصارف ضدعفونی سطوح با طرز تهیه و کاربرد این ترکیب برای مصارف ضدعفونی آب تفاوت دارد و آب مصرفی همواره 
از تصفیه خانه تا نقاط مختلف مصرف عموم در شهرها و روستاها تحت نظارت شرکت آب و فاضالب و مراکز بهداشتی است که ضمن 
سنجش و کنترل روزانه حد مجاز میزان کلر باقیمانده در آب، آزمایشات مختلف میکروبی و فیزیکوشیمیایی در آزمایشگاه های مجهز 
مرجع نیز به منظور حصول اطمینان از سالمت آب انجام می شود. مقاله ذیل پاسخی به این ادعا و رفع نگرانی عموم در این زمینه است:

از زمانی که به  یاد دارم، صبح ها که بیدار می شوم و شیر 
آب را باز می کنم، وقتی که آب زالل جاری می شود، در 
دلم شکر می گویم و شاید همین مسیر زندگی کاری ام را 
در ربع قرن گذشته رقم زده باشد. با نگاهی به صنعت 
آب در کشورم��ان می ت��وان مشاه��ده ک��رد که کارهای 
بسی��ار زی��ادی در زمین��ه ذخیره سازی، تصفیه، انتقال و 
توزی��ع آب انج��ام ش��ده و در ح��ال حاضر، اکثر قریب به 
اتف��اق شهره��ای میه��ن عزیزمان از آب آشامیدنی سالم 

و بهداشتی برخوردارند.

همچنین در زمینه آب کشاورزی، شبکه ها و کانال های 
آبیاری زیادی به بهره برداری رسیده یا در دست احداث 
اس��ت، ام��ا وقت��ی ب��ه حجم فاضالب تصفیه نشده و بازده 
کلی آبیاری در کشورمان می نگریم، درمی یابیم کارهای 
بسی��ار زی��ادی نی��ز وج��ود دارد ک��ه انجام نشده یا حتی 
کارهایی که نباید انجام می شده ولی انجام شده است، 
به خصوص در زمینه افزایش بهره وری آب و به ویژه در 

زمینه کشاورزی، بازیافت آب و... 
بر این مبنا بر آن شدیم که در ستون »محیط زیست« 

ط��ی سلسله یادداشت های��ی چرخ��ه آب و نق��ش آن در 
سالم��ت ف��ردی، اجتماع��ی، مل��ی و همچنین اقداماتی 
را ک��ه می ت��وان در راست��ای مقابل��ه با مشکالت موجود 
در ای��ن عرص��ه انج��ام داد، در ح��د بضاع��ت خ��ود مورد 

بحث قرار دهیم.
برای یادآوری باید بگویم که در یادداشت مورخ 95/2/11 
در همی��ن صفح��ه، اشاره های��ی ب��ه پر شدن مخزن سد 
کرخ��ه و کنت��رل سی��ل خوزست��ان صورت گرفت و این 
هفته، بخشی از همان آب به  صورت مدیریت شده صرف 

مظلوم ترین گوهر دنیا آب است
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اضطراری و همه گیری ها )مانند موارد شیوع وبا( 
باید 1 میلی گرم در لیتر باشد. میزان مجاز کلر 
باقیمانده در آب استخر نیز باید 3-1 میلی گرم 
در لیتر باشد. قابل ذکر است از محلول های 
آم��اده وایتک��س رایج برای ضدعفونی 
سط��وح محیط��ی نیز می توان برای 
ضدعفون��ی آب استف��اده ک��رد 
چراک��ه تفاوت��ی در عملک��رد 
این محلول ها با ترکیب پودر 
هیپوکلریت سدیم وجود 
ندارد و برای ضدعفونی 
آب ب��ه وسیل��ه ای��ن 
محلول ه��ا )ب��ا نام 
تجاری وایتکس( 
 20 می ت��وان 
قط��ره از آن را 
به ی��ک لیتر 
اف��زود  آب 
ب��ه  )البت��ه 
ش��رط اینکه 
مراقبت کنیم 
که pH آب از 
حد مج��از 7/2 
ت��ا 8 فرات��ر نرود( 
ام��ا در عمل این کار 
مقرون به صرفه نیست 
چراکه این محلول ها از انواع 
پودرهای پرکلرین گران تر است 
بنابراین بعید به نظر می رسد افرادی 
مث��ال ب��رای ضدعفون��ی آب استخ��ر از این روش 
استف��اده کنن��د. ضدعفون��ی آب به وسیله ترکیبات کلر 
می تواند عوامل بیماری های حصبه )وبا(، اسهال خونی و 
سایر بیماری های عفونی را که از آب منتقل می شوند، از 
بین ببرد. عالوه بر این، کلر به دلیل قدرت اکسیدکنندگی، 
مزه و بوی آب را کنترل، از رشد جلبک ها جلوگیری، 
آه��ن و منگن��ز را از آب ج��دا و سولفی��د هی��دروژن را در 
آب ح��ذف می کن��د. همچنی��ن کل��ر رن��گ بعضی مواد 
آلی را از بین می برد، از تشکیل لجن در شبکه توزیع 

جلوگی��ری می کن��د و... ک��ه هیچ یک از فرایندهایی که 
تاکنون به عنوان جایگزین کلر معرفی شده  نتوانسته اند 
از نظر تنوع کاربرد با کلر رقابت کنند و در مواردی که 
از سایر روش های ضدعفونی آب استفاده می شود، فرایند 
کلریناسیون نیز کنار آن به کار می رود اما با وجود این 
همه مزایا، کلر باقیمانده می تواند در اثر ترکیب با مواد 
آلی موجود در آب ترکیباتی موسوم به تری هالومتان ها 
را تولید کند که شواهدی مبنی بر احتمال سرطان زایی 
این ترکیبات در درازمدت وجود دارد بنابراین از آنجا که 
با توجه به مزایای یادشده، چاره ای جز استفاده از این 
ماده برای کنترل بیماری های عفونی - که در کوتاه مدت 
باعث همه گیری و افزایش مرگ و میر مصرف کنندگان 
آب های آلوده می شوند- نداریم، می توانیم برای کاهش 
احتمال ابتال به سرطان در درازمدت توصیه های ذیل 

را به کار بندیم:
1. کلر باقیمانده همواره کنترل شود که از محدوده مجاز 
فراتر نرود )که این کار از سوی کارشناسان شرکت های 
آب و فاض��الب و مراک��ز بهداش��ت ب��ه صورت روزانه در 

نقاط مختلف مصرف انجام می شود.(
2. هنگ��ام شن��ا در استخ��ر ت��ا ح��د امک��ان از بل��ع آب 

خودداری کنیم.
3. بدانی��م ک��ه ب��ه ه��ر حال مصرف آب ضدعفونی شده 
ب��ه وسیل��ه کل��ر از نظر احتم��ال سرطان زایی به مراتب 
سالم ت��ر و کم خط��ر از برخ��ی م��واد غذایی )مانند انواع 
غذاه��ای آم��اده و فست فوده��ا، سوسیس، کالباس و...( 
که در آنها از مواد نگهدارنده ای مانند ترکیبات نیترات 
استفاده می کنند، است و باید مصرف آنها را به حداقل 

ممکن )ماهی یک بار( برسانیم.

منابع مورد استفاده:
1- کتاب اصول بهداشت محیط-تالیف مهندس حسن 
امیربیگی
۲- کتاب بهداشت محیط و ایمنی کار - تالیف زهرا 
بهنودی
3- کتاب آب و ارگانیسم ها- ترجمه بهروز اکبری و حسین 
علیدادی- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
4- مصاحبه دکتر کاظم ندافی )رئیس وقت مرکز سالمت 
وزارت بهداشت( با خبرگزاری ها

پرک��ردن هورالعظی��م، ت��االب مشترک بین ایران و عراق 
شد که یک سوم خاک آن داخل ایران قرار دارد، برکات 
زیست محیط��ی و سالم��ت آن در ی��ک مقاله نمی گنجد. 
خشک شدن هورالعظیم در سال های گذشته یکی از عوامل 
ایجاد پدیده گردوغبار در خوزستان است که دامنه آن 
در چند سال گذشته به نقاط دیگر میهن ما نیز کشیده 
ش��ده اس��ت. ب��ه  واسط��ه بارندگی های اخیر خوزستان و 
هدایت مدیریت شده آب پشت سدهای این منطقه 2400 
هکتار از اراضی تاالب هورالعظیم آب گیری شد. به  این 

ترتی��ب، مسل��م اس��ت که نقاط خشک هورالعظیم دیگر 
منشاء گردوغبار نخواهند بود. به  عالوه، آبگیری تاالب 
باعث افزایش رطوبت در منطقه می شود که امید می رود 
بتواند دستکم بخشی از گردوغبار کشورهای همسایه را 

که وارد خاک ما می شوند، مهار کند.
در واق��ع، کارشناس��ان از ی��ک منظ��ر امیدوارند سدهای 
خوزست��ان و هدای��ت مدیریت ش��ده آب بتوان��د عالوه بر 
نعماتی که در یادداشت های بعدی به آنها اشاره خواهد 

شد، بخشی از مشکل ریزگردها را حل کند.

فاضالب شهری، معضل 
امروز، بحران فردا

 

محمدرض�ا  مهن�دس     
قائدی/  کارشناس صنعت آب  

آی��ا می دانی��د روزان��ه 15 میلیون متر مکعب 
فاضالب شهری تولید می کنیم؛ یعنی بالغ بر 
30 هزار استخر شنای استاندارد پر از فاضالب؟! 
و آیا می دانید که از این میزان حدود یک چهارم 

آن در استان تهران تولید می شود؟ 
خبر خوب اینکه حدود 30 درصد از این میزان 
توسط شبکه های فاضالب در شهرها جمع آوری 
می شود. به این ترتیب، حدود 26 میلیون نفر 
از جمعیت کشور تحت پوشش شبکه فاضالب 
قرار دارند و بالغ بر 20 درصد از کل فاضالب 
کشور را تصفیه خانه های فاضالب کشور تصفیه 
می کنند، یعنی فاضالب تولید شده توسط حدود 
16/5 میلیون نفر در کشور را تصفیه خانه های 

فاضالب تصفیه می  کنند.
باقیمان��ده ای��ن حجم که تصفیه نمی شود، در 
حال آلوده کردن منابع آب و خاک کشورمان 
 هم��راه آلودگی ه��ای شیمیایی، میکروبی و... 
اس��ت. خط��رات ناش��ی از ای��ن پدیده سالمت 
مردم را در درازمدت و کوتاه مدت تهدید می کند.

اگر بپذیریم چنین آلودگی هایی که به  ظاهر از 
در منازل خود دفع می کنیم، در خانه بزرگمان، 
میهن عزیزمان، انباشته خواهند شد و دیر یا 
زود به سفره و جسم و جان خود و عزیزانمان 
بازخواهند گشت، با رعایت تمهیداتی نه  چندان 
پیچی��ده و سخ��ت می توانی��م نقش مثبتی در 
کاهش این ضایعه ملی داشته باشیم... و چند 

راهکار ساده:
صرفه جوی��ی در مص��رف آب شهری، تفکیک 
شبکه فاضالب منزل از سایر مصارف شستشو 
که آلودگی کمتری دارند، حفظ چاه های جذبی 
و هدایت آب باران و حیاط منازل به آنها- حتی 
وقتی شبکه فاضالب داریم- این کار باعث خواهد 
شد حجم فاضالب تولیدی کاهش یابد و آب 
باران صرف تغذیه سفره های آب زیرزمینی شود، 
استفاده از پیش تصفیه در پساب صنایع آالینده 
شهری و... در خاتمه به یاد داشته باشیم آب 
حاص��ل از تصفیه خانه ه��ای فاضالب می تواند 
صرف کشاورزی، آبیاری فضاهای سبز و ده ها 
ک��ار مفی��د دیگر در اقلیمی نیمه خشک مانند 
ایران شود. »شرح این هجران این خون جگر/ 

این زمان بگذار تا وقت دگر«.

ستون کارشناس
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  دکتر ولی ا... رضایی/ حشره شناس، کارشناس سازمان حفظ نباتات کشور 

مگ�س می�وه مدیتران�ه اي Ceratitis capitata مهم تری�ن گون�ه بی�ن مگس ه�اي می�وه تفریتیده )Tephritidae( اس�ت که در بعضي از منابع از آن 
به عنوان بال )Disaster( نام برده مي ش�ود. ظهور آفت در اس�تان مازندران و س�پس گس�ترش آن در بعضی از اس�تان ها، عالوه بر نابودی بس�یاری 
از محص�والت باغ�ی، ص�ادرات ای�ن گون�ه محص�والت را نی�ز ب�ا خط�رات ج�دی روبرو کرد. ورود بی رویه انواع میوه از کش�ورهاي مختلف و بدون انجام 
تجزیه و تحلیل و نظارت بر طرح هاي مناطق عاري از آفت در کشورهاي صادرکننده، پس از سال ها این آفت خانمان برانداز را در کشور به معضلی 
عظیم تبدیل کرد. وارداتي که نه تنها نتوانس�ت از قیمت میوه بکاهد، بلکه با تغییر ذائقه مردم و نخریدن میوه از باغداران ایراني آفات مهمي از 

جمله مگس میوه مدیترانه اي را وارد کشور کرد. 

مگ��س می��وه مدیتران��ه اي آفتي مهم با اهمیت اقتصادي 
باالست که به بیش از 300 گونه گیاهي مختلف خسارت 
مي زند و در وهله اول میوه هاي مناطق معتدله و نیمه 
گرمسیري مورد حمله این آفت قرار مي گیرند. این آفت 
مي تواند دماي پایین مناطق معتدله را بهتر از سایر گونه هاي 
مگس هاي میوه تحمل کند، به طوری که سرمای بسیار 
شدی��د زمسست��ان س��ال 1386 در است��ان مازندران نیز 
نتوانست از طغیان آفت در سال های بعد بکاهد. خسارت 
به میوه ها نسبتا زیاد است و گاهي تا صددرصد میوه ها 
با آفت آلوده می شوند. الرو آفت از گوشت میوه تغذیه 
می کن��د و کانال ه��اي ناش��ي از تغذی��ه باعث نفوذ عوامل 
پوسیدگي مي شوند و در نتیجه میوه ها می پوسند، کپک  
می زنند و می ریزند. کنترل خسارت این آفت هزینه زیادي 
مي طلبد. این مگس ناقل بالقوه انتقال عوامل بیماري زا و 
عوامل پوسیدگی پس از برداشت روي محصوالت مختلف 

است. همچنین انتقال باکتري هاي بیماري زاي انساني از 
جمله Escherichia coli به میوه هاي آلوده گزارش 
شده که مي تواند باعث بروز بیماري هاي روده و دستگاه 

گوارش در انسان شود. 
تاثیر اجتماعي این آفت نیز روي کشاورزان بسیار قابل توجه 
است و با توجه به خسارت شدید آفت و کاهش درآمدها 
و افزایش هزینه تولید، بسیاري از باغداران باغات خود 
را رها مي کنند. از نظر صادرات هم آفت باعث مي شود 
صادرات میوه از کشور مختل و روابط سیاسي-اقتصادي 
کشورها ممکن است در این بین دستخوش اختالالتي 
شود. درخواست نکردن ورود میوه انار توسط کره جنوبي 
ط��ي سال ه��اي گذشت��ه مثال��ي از این موضوع است که با 
توج��ه ب��ه آلودگ��ي بخش های��ي از باغات کشور و با وجود 
عدم حضور آفت روي انار )به جز استان فارس(، کشور 
کره جنوبي واردات انار از ایران را متوقف کرد. با اثبات 

ع��دم آلودگ��ی بسی��اری از باغ��ات کشور، صادرات از سر 
گرفته شده، هرچند صادرات به واسطه گسترش مگس 

مدیترانه ای در باغات کشور بسیار شکننده است. 
آفت در دنیا گسترش وسیعی داشته و تقریبا تمام قاره ها 
به این آفت آلوده هستند. آفت در ایران اولین بار در سال 
1354 )مشهد( گزارش شد و سپس در سال 1359 )حشره 
در استان مازندران( منتشر شد. آفت تا سال 1363 هنوز 
در ایران وجود داشت ولی با تغییرات شرایط آب و هوایي 
تا سال 1385 در هیچ نقطه اي از کشور مشاهده نشد تا 
اینکه دوباره در سال 1385 و پس از 24 سال در استان 
مازندران گزارش شد. این آلودگی به دنبال واردات بی رویه 
میوه از کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکای جنوبی، مصر 
و فرانسه در سال 1384 ایجاد شد. آفت در سال 1390 
استان های بسیاری از جمله کرمانشاه، گیالن، گلستان، 
ی��زد، ف��ارس، ته��ران، آذربایج��ان شرقی و غربی را آلوده 

مگس میوه مدیترانه ای بالی تولید و صادرات میوه

آفتي  با اهمیت اقتصادي

 مترجم: زهرا صادقی  

مطالع��ات جدی��د پروفس��ور داو گولسون زیست شناس 
دانشگ��اه ساِسک��س نش��ان می ده��د حشره کش ه��ای 
نئونیکوتینوی��د می توان��د اث��رات مض��ر و مخرب��ی روی 
زندگ��ی ارگانیسم ه��ای موج��ود در خاک، زندگی آبزیان 

و پرندگان مزارع بگذارد.
مدت��ی ب��ود حشره کش ه��ای نئونیکوتینوی��د به دلی��ل 
نگرانی فزاینده جوامع زیست شناسی درباره اثر مخرب 
این حشره کش ها روی زنبورهای عسل و کاهش جدی 
جمعیت این حشرات سودمند در صدر اخبار بودند و در 

نتیجه این اخبار اتحادیه اروپا از آوریل امسال استفاده از 
این حشره کش ها را به مدت 2 سال ممنوع اعالم کرد.

مطالعه پروفسور گولسون تحت عنوان مروری بر خطرات 
محیطی ناشی از استفاده حشره کش های نئونیکوتینوید 
در مجل��ه بوم شناس��ی کارب��ردی به چاپ رسیده و نشان 
می ده��د ک��ه صدم��ات ناش��ی از استف��اده این سموم بر 
کاه��ش جمعی��ت زنبوره��ای عسل فقط گوشه ای از آثار 

مخرب این سموم بر طبیعت است.
از نئونیکوتینویدها معموال به عنوان پوشش بذر استفاده 
می ش��ود ت��ا ب��ذر از خط��ر آف��ات در امان باشد اما بیش از 
90 درص��د م��واد فع��ال ای��ن ترکیب وارد خاک شده و از 

آنجا وارد آب های زیرزمینی می شود؛ جایی که سال ها 
در آنجا ایستادگی کرده و خواهد ماند.

در نتیج��ه تحقیق��ات پروفس��ور گولس��ون ب��رای اولین 
ب��ار اطالع��ات مرب��وط ب��ه می��زان ت��داوم محص��والت 
نئونیکوتینویدی تولید شده توسط کارخانه Bayer در 
خاک به صورت گسترده در دسترس عموم قرار گرفت. 
این اطالعات برای اولین بار و در طول تحقیقات کمیته 

بازرسی محیطی پارلمان انگلستان برمال شد.
براساس این اطالعات اگر از نئونیکوتینوید ها به طور منظم 
استفاده شود غلظت آنها در خاک به حدی می رسد که به 
مراتب بیش از مقداری است که روی خاک باعث مرگ 

چهره دیگر آفت کش ها
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ک��رد و در ح��ال حاض��ر نی��ز در اکث��ر این استان ها به جز 
ی��زد گ��زارش می ش��ود. اگرچه بسیاری از این گزارش ها 
تنه��ا مح��دود ب��ه میادی��ن میوه و باغات اطراف آنها بوده 
است. واردات میوه به صورت کوله بری از مرزهای غربی 
نی��ز منج��ر ب��ه آلودگ��ی شدید باغات سردشت در استان 
آذربایجان غربی و احتماال سایر شهرهای این استان و 

سایر استان های هم مرز با عراق بوده است. 
مگ��س می��وه مدیتران��ه اي از قدرت زادآوري و تولیدمثل 
باالیي برخوردار است و در شرایط مساعد از نظر آب و 
هوای��ي و وج��ود میزب��ان مناس��ب می تواند در تمام طول 
سال فعالیت و تولیدمثل کرده و در نتیجه خسارت هاي 
اقتصادي هنگفتي به بخش کشاورزي وارد کند. تعداد 
تخ��م گذاشته ش��ده در ه��ر س��وراخ ایجادشده در پوست 
میوه به خصوص هلو و نارنگی ممکن است تا چند صد 
ع��دد برس��د. تع��داد تخ��م ه��ر حشره م��اده در هر روز تا 
22 تخ��م و حداکث��ر تع��داد تخ��م طي دوره زندگي300 
تا 800 عدد است. اگر یک مگس در 10 میوه و در هر 

می��وه نی��ز 10 تخ��م بگ��ذارد، در پای��ان نسل چهارم قادر 
به آلوده کردن 1 میلیون و 250 هزار میوه خواهد بود. 
تخم گذاري آفت در دماي کمتر از 17 درجه سلسیوس 
متوقف مي شود که این مساله می تواند در متوقف کردن 
اقدامات کنترلی در این زمان حائز اهمیت باشد. زمان 
طي یک نسل این حشره با توجه به شرایط آب و هوایي 
از 3 هفته تا 3 ماه است. آفت در مناطق گرم تر در تمام 
طول سال فعال است بنابراین آفت داراي 10-8 نسل و 

در شرایط مساعد تا 12 نسل در سال است. 
مگس هاي پروازکننده و انتقال میوه آلوده مهم ترین راه هاي 
ورود آف��ت ب��ه مناط��ق غیرآلوده هستند. مدارکي وجود 
دارد که این مگس مي تواند تا 20 کیلومتر پرواز کند. 

مدیریت این آفت با توجه به اینکه آفت داخل میوه های 
میزبان تخم گذاری کرده و الرو سن آخر از میوه خارج 
و در خاک شفیره می شود و ظهور حشرات بالغ نیز به 
م��رور و ط��ی روزه��ای مختل��ف س��ال است، نمی تواند با 
استفاده از سموم شیمیایی انجام گیرد. تنها روش های 

مدیری��ت آف��ت مشتم��ل بر اقدام��ات بهداشتی و زراعی 
مانن��د جم��ع آوری و امح��ای میوه ه��ای ریخته بر زمین، 
شخم زیر درختان و در صورت امکان یخ آب زمستان و 
همچنین روش هایی شامل جلب و کشتن حشرات بالغ 
است. مهم ترین جلب کننده های این آفت شامل پروتئین 
هیدرولیزات، سراتراپ و پارافرمون هایی مانند تریمدلور، 
فمیل��ور و بیول��ور اس��ت. مبارزه بیولوژیک علیه این آفت 
با معرفي پارازیتوییدها تاثیر کمي در کنترل آفت دارد. 
کش��ف اولی��ه آف��ت ب��راي پیشگیري از استقرار جمعیت 
آف��ت بسی��ار مه��م اس��ت. برنامه هاي ردیابي با استفاده از 
طعمه ه��ا و جلب کننده ه��اي مختل��ف براي کشف آفت 

مورد استفاده قرار مي گیرند. 
باید برنامه هاي ردیابي منظمي تدوین کرد تا از هجوم 
آف��ت ب��ه مناط��ق ع��اري از آف��ت کش��ور اطالع حاصل و 
پیشگیري های الزم انجام شود. گزینه هاي کنترلي باید 
ابت��دا در به��ار و زمان��ي ک��ه دم��اي هوا شروع به باال رفتن 
مي کند و آفت از حالت زمستان گذراني خارج مي شود، 
اعم��ال ش��ود. یک��ي از موثرترین روش هاي کنترل مگس 
میوه مدیترانه اي، پیچیدن میوه ها در لفافه پلي¬اتیلني، 
کیسه هاي کاغذي و حتي روزنامه است که باید قبل از 

حمله آفت انجام شود. 
در قرنطین��ه و واردات میوه ه��ای میزب��ان، ضدعفون��ی با 
استف��اده از سرماده��ی می��وه در دم��اي 0/0، 1/1، 1/7 و 
2/2 درج��ه سانتی گ��راد ب��ه م��دت10، 14، 16 و 18 روز 
انجام می شود. سرمادهی اکثرا برای میوه های سردسیری 
و میوه های مقاوم به سرما قابل استفاده است اما در مورد 
مرکبات نیز انجام اقدامات قبل از سرمادهی از قبیل سرد 
کردن تدریجی سرمادهی، روشی مناسب برای کنترل 

مگس های میوه است. 
همچنی��ن میوه ه��ای گرمسی��ری مثل انبه با استفاده از 
گرما ضدعفونی می شوند. حرارت می تواند با غوطه وری 
در آب گرم، استفاده از بخار )ترکیب حرارت و رطوبت( 
یا هوای گرم تحت فشار انجام شود و هدف آن کشتن 
آفات در دماهاي باالست. نگهداري انبه در دماي 46/1 
درجه سلسیوس در آب براي 65 تا 110 دقیقه مي تواند 

کنترل کننده آفت باشد.

زنبورهای عسل شده و در عمل خطری برای بی مهرگان 
موجود در خاک و سالمت خود خاک محسوب می شود.

پروفس��ور گولس��ون می گوید: هر آفت کشی که می تواند 
سال ها دوام آورده و در خاک ترویج پیدا کند و پس از 
آن به آب های زیرزمینی راه یابد به احتمال زیاد اثری 
فرات��ر از ه��دف ق��رار دادن آفت ه��ا دارد. ای��ن امر به ویژه 
زمان��ی اهمی��ت می یاب��د که بدانیم این آفت کش ها برای 

موجودات غیرهدف بسیار سمی هستند.
به عنوان مثال یک میلیاردم نئونیکوتینوید ایمیداکلوپراید 
در نهرها برای کشتن حشرات یک روزه )Mayfly( کافی 
است. این مطالعه نشان می دهد این سموم خطراتی برای 

پرندگان دانه خوار نظیر کبک دارد که خوردن فقط چند 
دانه آغشته به نئونیکوتینوید کافی است تا دوز کشنده ای 
از سم را وارد بدن پرنده کند. این شواهد آخر اثربخشی 
ممنوعیت 2 ساله اتحادیه اروپا در استفاده از این سموم 

روی محصوالت گلدار را زیر سوال می برد.
گولس��ون می گوی��د: نئونیکوتینوی��د هن��وز هم به طور 
گست��رده ای در غ��الت استف��اده می ش��ود، به طوری که 
اث��رات زیست محیط��ی گسترده ت��ر آنه��ا احتماال ادامه 
خواه��د یافت.ب��ا توج��ه به طول عمر این ترکیبات حتی 
پس از ممنوعیت مطلق باز هم می تواند سال ها در خاک 
باق��ی بمان��د بنابرای��ن ممنوعی��ت 2 ساله به مراتب زمان 

بسی��ار کوتاه��ی ب��رای دستیابی به هر نوع منفعت ناشی 
از استفاده نکردن از این سموم است.

هنوز به طور کامل مشخص نشده که این مهلت 2 ساله 
ب��ه منظ��ور دستیاب��ی ب��ه چه هدفی بوده است. پروفسور 
گولس��ون ب��ه نب��ود شواه��د در دست��رس عموم در مورد 

اثربخشی نئونیکوتینوید ها اشاره می کند.
او می گوی��د: مطالع��ات ای��االت متح��ده حاکی است که 
پوش��ش نئونیکوتینوی��دی دانه ها ممکن است اثربخشی 
خاص��ی نداشت��ه ی��ا هزینه های آن بیشتر از سود حاصل 

شده ناشی از عملکرد محصول باشد. 
physorg :منبع
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در تعریف بیماری های نوپدید و بازپدید آمده است که: 
بیم��اری عفون��ی جدی��دی که به تازگی در یک جمعیت 
پدیدار شده یا از قبل بوده اما به سرعت در یک منطقه 
جغرافیای منتشر می شود. مثال هایی از این بیماری ها که 
در چند سال گذشته در ایران شیوع یافته است می توان 
به تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو، بیماری تب برفکی 
در دام ها، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و کرونا ویروس 
خاورمیانه )مرس( اشاره کرد. به دلیل رشد جمعیت انسانی 
و دامی، رشد شهرنشینی، تغییرات سیستم های پرورشی 
دام و... انتش��ار و گست��رش عوام��ل بیماری زای نوپدید و 
بازپدید امری اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر به دلیل 

قرار گرفتن ایران در یک منطقه ژئوپولیتیک خاص همواره 
آماج ورود این عوامل بیماری زا بوده و خواهد بود. ایران 
ب��ه خاط��ر داشت��ن مرزهای بسیار طوالنی با کشورهای 
بی ثباتی چون افغانستان و پاکستان در شرق و عراق در 
غرب و کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس همواره 
می تواند به صورت طبیعی یا غیرطبیعی )بیوتروریسم( 
آماج حمالت بیولوژیکی واقع شود. بیش از 70 درصد از 
عوامل نوپدید و بازپدید جز عوامل بیماری زای مشترک 
بین دام و انسان )زئونوزها( هستند. دام ها که عموما به 
گاو، گوسفند، بز، طیور و آبزیان اطالق می شوند از ابعاد 

مختلفی مورد توجه هستند که عبارتند از:

 1. دام ها منابع اصلی پروتئینی و تغذیه ای جامعه اند.
2. مشاغ��ل مختلف��ی منجمل��ه: دامپ��روری، کارگران 
کشتارگاه، تهیه و بسته بندی مواد غذایی با منشا دامی، 
کارشناسان حوزه دامپروری، دامپزشکان، افراد فعال در 
زمین��ه خری��د و ف��روش و جابجای��ی دام ها و... به صورت 
مستقی��م درآمدزای��ی داشت��ه و بسی��اری از افراد جامعه 
ب��ه ص��ورت غیرمستقی��م درآمد اصلی شان به حرفه های 

فوق وابسته است.
 3. دام ه��ا می توانن��د مث��ل یک انکوباتور ارگانیسم های 
نوپدید را بدون نیاز به آزمایشگاه های پیشرفته به تعداد 
بسیار باال در خود کشت دهند یا تغییر داده و بالفاصله 

   دکتر محمد خلیلی/استاد میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دامپزشکی یکی از اصلی ترین حوزه های فعالیتی در پدافند غیرعامل است. بسیاری از عوامل بیماری زا، میکروبی جزو  عوامل بیماری های عادی و 
بی اهمیت و موردی محسوب می شوند؛ عوامل مسببه ای چون گلودرد، سرماخوردگی، عفونت های ادراری، گوارشی و... اهمیت زیادی در بهداشت 
عمومی ندارند. از بین عوامل بیماری زا برخی از عوامل که تعداد کمی از میکروارگانیس�م ها را ش�امل می ش�وند عامل بروز بیماری های نوپدید و 

بازپدید هستند. 

بیماري تب برفکي یک بیماري ویروسي بسیار عفوني 
و ب��ه ش��دت واگی��ر اس��ت که ب��ه لحاظ شدت خسارات 
اقتصادي یکي از موانع اصلي در تامین بداشت و تولید 
دام و فرآورده هاي دامي محسوب می شود. این بیماري 
سبب کاهش شدید تولید دام شده و نقش اساسي در 
تجارت دام و فرآورده هاي خام دامي دارد. تقریبا تمامي 
دام ه��اي زوج س��م از جمل��ه گونه هاي نشخوارکنندگان 
اهل��ي نظی��ر گ��او، گاومی��ش، گوسفند و بز مورد هدف و 
وی��روس عام��ل بیماري ق��رار می گیرند. شدت واگیري 
در دام ه��اي حس��اس بسی��ار باال )100درصد( بوده ولي 
می��زان م��رگ و می��ر بسی��ار پایین بوده و عمدتا دام هاي 

جوان را دربرمی گیرد.
ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن امر که تاکنون مطالعه جامعه بر روي 
خسارت اقتصادي بیماري در سطح کشور صورت نگرفته 
است و برآورد آن با توجه به ماهیت بیماري چندان ساده 

نیست. لذا به ارقام اعالم شده از سوي دفتر بین المللي 
بیماري هاي واگیر دام OIE استناد می شود. برابر اعالم 
این دفتر خسارات این بیماري در کشورهایي که بیماري 

را به شکل بومي دارند به شرح ذیل است:
- 25 درصد کاهش تولید شیر در گله هاي مبتال 

- 25درصد کاهش تولید گوشت در گله هاي مبتال 
- 25درصد کاهش تولید پشم در گله هاي مبتال 

- 5درصد تلفات در دام هاي مبتال )جوان(
البته به این خسارت بایستي زیان هاي اقتصادي ناپیداي 
ناش��ي از حض��ور بیم��اري از قبی��ل هزینه هاي درمان، 
ناب��اروري و کاه��ش ب��اروري، محدودی��ت تجارت دام و 
فرآورده هاي خام دامي و... را که قابل محاسبه نیستند 

را نیز اضافه کرد.
براب��ر گزارش��ات دفت��ر بررسي ه��ا،  آم��وزش و مراقبت 
بیماري ه��اي دام��ي ط��ي س��ال 1380 تعداد 44858 

واح��د استان��ي )اپیدمیولوژی��ک( در قالب 1413 کانون 
درگی��ر بیم��اري ش��ده ک��ه داراي 589025 رأس گ��او 
گوساله )در معرض خطر بیماري( بوده که از این تعداد 
16723 رأس گاو گوساله عالئم بیماري را نشان داده و 
595 رأس گوساله تلف شده اند. چنانچه قیمت براساس 
مقادی��ر OIE و قیم��ت فرآورده ه��اي دام��ي در کشور و 
جمعی��ت مبت��ال بخواهی��م محاسبه کنیم، این بیماري 
در سال 1380، رقمي در حدود 23174 میلیون ریال 
خس��ارت مستقی��م )کاه��ش ماهیانه شیر و گوشت( به 

جمعیت گاو گوساله کشور وارده کرده است.

شیوع تب برفکی در مازندران
سیدحسین رضوانی، مدیرکل دامپزشکی مازندران نیز 
با بیان اینکه از 2 ماه گذشته طی نامه ای به استاندار، 
فرمان��دار و هم��ه مس��ووالن مرتب��ط احتمال شیوع تب 

تب برفکی  و شیوع آن در مازندران

پدافند زیستی در حوزه دامپزشکی

بیماری نوپدید و بازپدید
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دام

این عوامل را در محیط پیرامون بپراکنند.
 4. دام ها و فراورده های غیربهداشتی تهیه شده از آنها 
به راحتی می توانند میکروب ها را در فواصل بسیار دور 

در عرض کوتاهی جابجا نمایند.
 5. بی��ش از 800 بیم��اری مشت��رک بی��ن انس��ان و دام 
وج��ود دارد ک��ه برخ��ی از ای��ن بیماری ها در دام ها نشانه 
بالینی مشخصی ندارند یا حتی بی نشانی اند در حالی که 

در انسان بیماری کشنده ای را ایجاد می کنند. 
راه های ورود و انتشار عوامل نوپدید و بازپدید عبارتند 
از: قاچ��اق دام، جابج��ای دام ه��ا از مناط��ق آلوده، شکار 

غیرمج��از خصوص��ا شک��ار پرندگ��ان مهاج��ر، خرید و 
ف��روش غیرقانون��ی پرنده ه��ای شکارشده، تهیه و توزیع 
غیربهداشت��ی محص��والت پروتئینی با منشا دامی، عدم 
توانایی نظارت و واکسیناسیون بر دامداری های سنتی 

توسط ادارات دامپزشکی.
اندیکاتورهای شیوع عوامل نوپدید و بازپدید در 
دام ه�ا عبارتن�د از: ب��روز ناگهانی مرگ و میر خصوصا 
در دام ه��ای ک��م س��ن و س��ال، ایجاد سقط های طوفانی 
در نشخوارکنندگ��ان، م��رگ ناگهانی چند گونه مختلف 
دامی به صورت همزمان. اندیکاتورهای شیوع بیماری های 

نوپدید و بازپدید در انسان: عالئم بسیاری از این بیماری ها 
در انس��ان شبی��ه آنفلوآن��زا اس��ت و ب��ه صورت سردرد، 
ته��وع، استف��راغ، درد عض��الت و استخوان ها و همچنین 
گاه��ی عالئم��ی چ��ون زردی، پنومونی )درگیری شدید 
تنفس��ی(، عالئ��م عصب��ی است همچنین درگیری همه 
اعضای خانواده خصوصا افرادی که به صورت سنتی و 

در خانه دام نگهداری می کنند.
پدافن��د زیست��ی در ح��وزه دامپزشک��ی عبارتس��ت از 
دانش افزای��ی تک ت��ک اف��راد جامعه خصوصا افرادی که 
در سد اول برخورد با عوامل بیماری زای نوپدید و بازپدید 
هستن��د و سپ��س در تم��ام اف��راد جامع��ه ت��ا در صورت 
شیوع بیماری های نوپدید و بازپدید میزان مرگ و میر 
و خس��ارات اقتص��ادی ب��ه حداقل ممکن برسد. اقداماتی 
ک��ه بای��د ب��ه ص��ورت پیشگیرانه برای ممانعت از ورود و 
شی��وع عوام��ل بیولوژی��ک انجام گیرد عبارتند از: مبارزه 
شدید با قاچاق دام )چراکه قاچاق دام عالوه بر خسارات 
اقتصادی می تواند بهداشت عمومی جامعه را شدیدا به 
مخاطره بیندازد(، جلوگیری از شکار پرندگان و برخورد 
ب��ا ف��روش غیرقانون��ی پرندگان شکار شده، جلوگیری از 
جابجای��ی ب��دون مج��وز دام ه��ا،  نظارت شدید به مراکز 
تهی��ه و توزی��ع فراورده ه��ای دام��ی، آموزش مشاغل در 

تماس با دام
عوام��ل مختل��ف میکروب��ی دائما توسط پدافند زیستی، 
سازمان دامپزشکی و ارگان های مختلف وزارت بهداشت 
در سطح کشور در حال رصد است وظیفه همه مدیران 
ایجاد شناخت بیشتر در تک تک افراد جامعه نسبت به 
پدافند غیرعامل در حوزه زیستی خصوصا در شاغلین 
ای��ن حرف��ه اس��ت. همچنین پذی��رش آن به عنوان یک 
اص��ل در تم��ام ام��ور اجرای��ي تا خسارت هاي احتمالي از 
این گونه عوامل بیماری زا؛ خصوصا در حوزه بیوتروریسم 

به حداقل برسد.

برفکی را اعالم کرده بودیم، اظهار داشت: »در این نامه 
قید کردیم به تمامی دامداران اعالم شود نسبت به تهیه 

و تزریق واکسن تب برفکی اقدام کنند.«
وی گفت: »در آن زمان واکسن وارداتی به اندازه کافی 
موجود بود و اعالم کردیم دامپزشکی به عنوان دستگاه 
مجری، هزینه واکسیناسیون و حتی تردد را پرداخت 
خواه��د ک��رد.« رضوان��ی در مورد قیمت واکسن تصریح 
کرد: »به ازای هر راس دام مبلغ 3 هزار تومان از دامدار 
دریافت می شد اما متاسفانه باز هم برخی از دامداران 

مراجعه نکردند.«

عدم استقبال مسووالن محلی در اطالع رسانی
وی دلیل دیگر شیوع برفکی را عدم استقبال مسووالن 
محل��ی در اطالع رسان��ی ای��ن مهم دانست و خاطرنشان 
کرد: »با وجود اینکه با همه مسووالن منطقه ای و محلی 

درخص��وص اطالع رسان��ی به دامداران مکاتبه داشتیم، 
متاسفان��ه ای��ن قضی��ه ج��دی گرفت��ه نشد و شاهد بروز 
ت��ب برفک��ی در استان هستی��م.« مدیرکل دامپزشکی 
مازندران با بیان اینکه نهاد متبوعش در 2 ماه گذشته 
ورود دام زنده از استان های گیالن، خراسان شمالی و 
رض��وی، گلست��ان و سمن��ان را ممن��وع اعالم کرده بود، 
اف��زود: »ممنوعی��ت در آن مقط��ع، کم��ک بزرگی برای 
جلوگی��ری از انتق��ال بیم��اری ب��ه استان کرد، اما برخی 
اف��راد سودج��و ب��رای منفع��ت کوتاه مدت خود دام های 
آل��وده ای را ب��ه است��ان وارد کردند.« رضوانی 10 کانون 
را در شهرستان های استان، درگیر با بیماری دانست و 
تصریح کرد: »سازمان دامپزشکی کشور در حد توان به 
صورت وسیعی واکسن را تامین کرد، اما در زمانی که این 
هجمه ترس از بیماری در کشور طنین انداز شد، شاهد 
بودیم همان دامداری که واکسن نمی خرید حاضر بود 

10 براب��ر تعرف��ه اعالم ش��ده پرداخت کند تا دامش تلف 
نشود.« وی عنوان کرد: »سوالم از دامداران این است 
چرا زمانی که فرصت برای پیشگیری از وقوع بیماری 
وجود دارد نسبت به انجام آن اقدام نمی کنید و زمانی 
که دچار مشکل شدید، دامپزشکی را مقصر می دانید؟«

رضوان��ی مق��دار واکس��ن را در کش��ور مح��دود دانست 
و گف��ت: »ب��ا توج��ه ب��ه کمب��ود واکسن، بیشتر از سهم 
است��ان واکس��ن گرفتی��م و واکس��ن را ب��ه مناطقی که 
درگی��ر بیم��اری شدن��د، ارسال کردیم.« وی یادآور شد: 
»هم��ه دام ه��ای است��ان را نمی توانی��م پوشش دهیم و 
تنه��ا مناط��ق درگی��ر تحت پوشش دامپزشکی خواهند 
ب��ود.« مدیرک��ل دامپزشک��ی ادامه داد: »گروه اعزامی تا 
شع��اع 5 کیلومت��ری از کان��ون بیم��اری را تحت پوشش 
قرار داد، به طوری که 3 هزار راس دام سبک و 1000 

راس دام سنگین واکسینه شدند.«
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توانای��ی ی��ک دستگ��اه آشکارساز بیولوژیک در تشخیص 
و جداس��ازی عام��ل بیولوژی��ک مدنظ��ر از تداخلگرهای 
محیطی، انتخاب پذیری آن دستگاه گفته می شود. برای 
مثال گرد و غبار و گرده گیاهان می تواند برای شمارشگر 
ذره به عنوان یک تداخلگر در نظرگرفته شود، در حالي که 
بخار آب و مه برای آشکارسازهای Standoff تداخلگر 
محسوب می شود. در حال حاضر به صورت تجاری یک 
دستگ��اه آشکارس��از ک��ه درجه باالیی از انتخاب پذیری را 
برای آشکارسازی عوامل بیولوژیک داشته باشد، موجود 
نیس��ت. سامانه های��ی ک��ه در حال حاضر توسط نیروهای 
نظام��ی ساخت��ه شده ان��د، دارای محدودیت آشکارسازی 

تعداد کمی از عوامل و بسیار پرهزینه هستند.

حساسیت آشکارسازهای بیولوژیک
حساسیت نسبت سیگنال به نویز است. هرچه این نسبت 
عدد بزرگ تری باشد، حساسیت بیشتر است. به عبارت 
دیگر، کمترین مقدار از عامل که در دستگاه آشکارساز، پاسخ 
تکرارپذیر باالتری از نویز سامانه ایجاد کند، حساسیت آن 
دستگاه تعریف می شود. تداخلگرها باعث کاهش حساسیت 
دستگاه می شوند چراکه نسبت سیگنال به نویز را کاهش 
می دهند، در نتیجه دستگاه آشکارساز برای باال بردن این 

نسبت نیازمند مقدار بیشتری از عامل است.

تقسیم بندی آشکارسازهای بیولوژیکی
تجهی��زات آشکارس��ازی عوام��ل بیولوژیک را می توان به 
2 صورت تقسیم  کرد؛ 1( براساس نحوه استفاده از آنها 
توس��ط کارب��ران 2( براس��اس تکنولوژی ای که در ساخت 
آنها به کار می رود. آشکارساز های بیولوژیک براساس نحوه 

استفاده، به 4 گروه مختلف تقسیم می شوند:
1. تجهیزات آشکارسازی دستی 

تجهیزی است که قابل حمل توسط شخص و حین حرکت 
قابل استفاده است.

2. تجهیزات آشکارسازی آزمایشگاهی متحرک 
وزن این نوع آشکارساز به اندازه ای است که قابلیت جابجایی 

توسط فرد یا خودرو را دارد، اما در زمان استفاده باید در 
محل به صورت ساکن مستقر باشد.

3. سامانه های آشکارسازی ثابت 
این نوع دستگاه های آشکارساز برای انجام ماموریت در 
فضاهای بسته مانند ساختمان یا داخل خودرو طراحی 

شده است. 

 سامانه های آشکارسازی خارج از محیط 
سامانه های آشکارسازی خارج از محیط، برای پایش وجود 
عوام��ل بیولوژی��ک از فواص��ل دور )تا 5 کیلومتر( طراحی 
شده اند. این سامانه ها معموال نیازمند 1 یا 2 اپراتور برای 

انجام عملیات پایش هستند.
براساس نوع تکنیک به کار رفته در ساخت آشکارسازها 
و شرایط محیطی موجود، این آشکارسازها دارای درجه 
انتخاب پذیری متغیری هستند. سامانه های آشکارسازی 
خ��ارج از محی��ط را می ت��وان به طور مستقیم روی خودرو 
نصب کرد. تاکنون 5 سامانه آشکارسازی خارج از محیط 
ارائه شده است. متاسفانه اطالعات دقیقی از این سامانه ها 
در دسترس نیست و مجموعه ای از اطالعات کلی در این 

زمینه وجود دارد. 
1 . آشکارسازی براساس تکنولوژی های ایمونولوژی 

اساس این آشکارسازی استفاده از آنتی بادی هاست. شاید 
این تکنولوژی، تنها تکنولوژی ای است که با درصد باالیی 
از موفقیت برای آشکارسازی باکتری ها، اسپور ها، ویروس ها 

و توکسین ها به کار گرفته می شود.

2. آشکارس��ازی براس��اس تکنولوژی ه��ای مولکول��ی 
اسیدنوکلئیک 

ای��ن تکنولوژی ه��ا ک��ه ب��ا استف��اده از تکنیکPCR  کار 
می کنن��د، عموم��ا حساس ت��ر و ویژه گزین تر از تکنولوژی 
ایمونو هستند. به عنوان مثال دستگاه آناالیزر نوکلئیک اسید 
دستی پیشرفته  قادر است به صورت اتوماتیک آماده سازی 
نمونه و شبیه سازی تست ها را برای 4 نمونه مختلف، برای 
2 توالی مختلف DNA در زمان 30 دقیقه انجام دهد.

 3. آشکارس��ازی براس��اس تکنولوژی ه��ای طیف سنجی 
جرمی 

ای��ن تکنول��وژی قب��ل از س��ال 2001 گ��زارش شده بود. 
دستگاه های ساخته شده براساس این تکنولوژی قادرند 
همزمان عوامل شیمیایی و بیولوژیک را با )تاخیر زمانی 
 CBMS محدود( شناسایی کنند. به عنوان مثال دستگاه
برای شناسایی آئروسل B. globigii به کار گرفته شد. 
ام��روزه آشکارس��ازی 50 عام��ل ب��ه صورت ذرات در یک 
لیتر با این تکنولوژی دست یافتنی است. به عنوان مثال 
دستگاه CBMS )شکل( حدود 25 عامل در یک لیتر را 
شناسایی می کند. آشکارسازهایی که بر این اساس ساخته 
می شون��د، مزیت های��ی از قبی��ل استف��اده از مقدار بسیار 
کم نمونه به صورت نمونه گیری خودکار از آئروسل های 
موج��ود در ه��وا و زم��ان پاسخ ده��ی کوتاه را دارند که آنها 
را برای آشکارسازی عوامل بیولوژیک به صورت نقطه ای 
برجسته می کند. هرچند کار با این آشکارسازها نیازمند 

آموزش و مهارت است.

سامانه های آشکارساز بیولوژیک

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

با توجه به اینکه عوامل بیولوژیکی در دوزهای بسیار پایین تر از عوامل شیمیایی بیماری زا هستند، سامانه های آشکارسازی آنها نیز باید از حساسیت 
بسیار باالیی برخوردار باشند. شکل زیر مقایسه ای از دوز بیماری زای عوامل بیولوژیک، توکسین ها و عوامل شیمیایی را نشان می دهد. پیچیده بودن و 
قابلیت تغییر سریع زمینه محیط اطراف این نیاز را ایجاد می کند که سامانه های آشکارساز بیولوژیک درجه باالیی از اختصاصی/ ویژه گزینی بودن، یعنی 
توانایی تشخیص عوامل بیولوژیکی از سایر مواد بیولوژیکی و غیربیولوژیکی موجود در محیط پیرامون، را داشته باشند. سرعت یا زمان پاسخگویی و 

سهولت استفاده از سامانه های آشکارسازی بیولوژیک )ضرورت های آماده سازی نمونه( از موارد دیگر است که باید مورد توجه قرار گیرند.  

مقایسه دوز سمی عوامل شیمیایی، بیولوژیک و توکسین ها
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    »چقدر برای یک مملکتی عیب است و سرشکس�تگی که دستش را دراز کند 
طرف آمریکا که گندم بده. کش�کول گداییش را باز کند پیش دش�منش و از او 
بخواهد که رزقش را بدهد. چقدر برای ما سرشکستگی دارد؟ تا این ملت بنایش 
را بر این نگذارد که کشاورزی اش را تقویت کند و بسازد به آنکه خودش به دست 

می آورد، ما نمی توانیم استقالل پیدا کنیم.«
)صحیفه امام، ج 11، ص ۲۲۲(


