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عزیزان م�ن! خودت�ان را مجه�ز کنید، خودت�ان را آم�اده کنید؛ 
هم از لح�اظ آمادگی علمی و فن�ی، هم از لحاظ آمادگی س�ازمانی 
و انضباطی، و ه�م از لحاظ آمادگ�ی ایمانی و عقیدت�ی و روحی که 
این پشتوانه  همه آنهاس�ت. دلتان را در این راه با خدا همراه کنید. 
کشور شما کش�ور بزرگی اس�ت، کش�ور بااهمیتی اس�ت، کشور 
باعظمتی است؛ ملت شما ملت هوش�مند و شجاع و مقتدری است 
-این حرفی نیست که ما بزنیم؛ امروز همه دنیا آن  کسانی که آشنا 
هس�تند و حاضرند س�خن بگویند، این س�خن را علنا می گویند و 
دش�منان هم که حاضر نیس�تند صریحا اعتراف کنند، در دل این 
را قبول دارند و عقیده  آنها در موارد بس�یاری آش�کار می شود و به 
گوش ما می رس�د- این کش�ور به  خاطر اس�تقالل، به  خاطر ایمان، 
به  خاطر اعتقاد به اس�الم، به  خاط�ر اعتقاد به حاکمی�ت دین خدا 
در زمین و در جامعه، ب�ه  خاطر ارزش های واالیی ک�ه در نظر دارد، 
یک جبه�ه  بزرگی هم از دش�منان دارد ک�ه اینها دائم مش�غولند. 
البته نزدیک به 40 سال است که مش�غول حمله کردن و یقینا ناکام 
شدن هستند؛ تا امروز ناکام ش�ده اند، بعد از این هم به توفیق الهی 
ناکام خواهند شد. ش�ما در این ناکام سازی دش�من باید به  معنای 

 واقعی کلمه نقش ایفا کنید؛ پس باید خودتان را بسازید.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان علمی مطرح کردند؛

توقف حرکت علمی ایران، هدف اصلی دشمنان است

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه 2۸ /7/ 13۹5 در دیدار بیش از هزار نفر از نخبگان و استعدادهای 
برتر علمی، جوانان نخبه را هدایای نفیس الهی و امانتی در دست مسئوالن خواندند و با تاکید بر اینکه حتی لحظه ای در دفاع از جامعه علمی 
و نخبگان کش�ور کوتاه نمی آیند، افزودند: »با تکیه بر نخبگان و فرزانگان و در پرتو ایجاد نس�لی جوان و پر تالش، ایران بزرگ به کش�وری 
پیشرفته، قدرتمند، شریف، عزیز و برافرازنده پرچم تمدن نوین اسالمی تبدیل خواهد شد.« رهبر انقالب اسالمی، نخبگان به خصوص جوانان 
نخبه را هدایایی کم نظیر و نفیس و امانت های الهی به ملت و مسئوالن خواندند و گفتند: »وظیفه مسئوالن در قبال این هدایای گرانقدر الهی، 
مراقبت از آنها و تالش برای شناسایی و پرورش نخبگان بیشتر است.« ایشان تاکید کردند: »نخبگان نیز در قبال این نعمت مسئول هستند 

و باید از طریق احساس مسئولیت و استفاده از این استعداد و توانایی در مسیر صحیح خود، شکر آن را به  جا آورند.«

بازتولید فرهنگ وابستگی در شکل های جدید

8 سال دفاع مقدس را عرصه ای آشکار و غرورآفرین از »خودباوری و اعتماد به نفس« بود. 

اگرچ��ه جن��گ حادث��ه ای بسی��ار تل��خ، خسارت ب��ار و سخت بود، اما به جوان ایرانی ثابت کرد 

که می توان با توکل به خدا و تکیه بر استعدادها و توانایی های داخلی بر دشمنی که همه 

قدرت های بزرگ از او حمایت می کنند، غلبه کرد. با وجود آنکه انقالب اسالمی، روحیه »ما 

می توانی��م« را در مقاب��ل روحی��ه »وابستگ��ی« زن��ده ک��رد و خودباوری را در جامعه ترویج داد 

اما طرف مقابل به اقتضای طبیعت جنگ های عمیق که امروز جنگ نرم نامیده می شود، 

به باز تولید آفت فرهنگ وابستگی در شکل های جدید و به ظاهر جذاب روی آورده است. 

موضوع »جهانی شدن« و توصیه آمریکایی ها و اروپایی ها به ایران برای پیوستن به »خانواده 

جهانی« را نمونه بارزی از بازتولید فرهنگ وابستگی است. مخالفت با پیوستن به آنچه طرف 

غربی جامعه جهانی می نامد، به معنای مخالفت با ارتباطات خارجی نیست بلکه به معنای 

مقاومت در مقابل فرهنگ تحمیلِی قدرت های بزرگ بر اقتصاد، سیاست و امنیت کشور است.

اعتماد به نفس، به جنگ وابستگی رفت.«عظی��م ایج��اد ک��رد و در واقع، انقالِب خودباوری و شد. در چنین شرایطی انقالب اسالمی ایران تحولی کهن، به صورت تحقیرآمیزی در ذیل غرب تعریف پر از منابع انسانی و مادی و صاحب تاریخ و تمدن در جامعه نهادینه کردند و در نهایت کشور بزرگ و »وابستگ��ی« را ب��ه م��ردم و جوان��ان تزریق و آن را قاج��ار و پهل��وی، ژن »ناتوان��ی«، »نمی توانی��م« و و خاطرنشان کردند: »متاسفانه در دوران طوالنی را، تقویت باور »ما می توانیم« در جامعه خواندند لزوم قدر دانستن نخبگان جوان و حمایت از آنان رهب��ر انق��الب اسالم��ی دلیل اصلی تاکید مکرر بر تزریق ناتوانی و نمی توانیم

نیامده است اما متوجه باشیم که قرار بود جایگاه علمی ایران باالتر هم کاهش سرعت پیشرفت علمی کشور می گویند جایگاه علمی ایران پایین دچار عقب ماندگی های علمی فراوان هستیم. برخی مسئوالن در مقابل و ای��ن سرع��ت ب��ه هی��چ وج��ه نبای��د کاهش یابد بلکه باید بیشتر شود، زیرا سرع��ت پیشرف��ت علم��ی ای��ران در مقطع��ی 1۳ برابر متوسط جهان شد، کمک به منحرف شدن حرکت علمی کشور است.کاره��ای تحقیقات��ی و پای��ان نامه ه��ا از نیازه��ای واقعی ایران را نمونه ای از باشیم با ناشی گری های خود به تحقق این اهداف کمک نکنیم. انحراف و آلوده کردن آن سرمایه گذاری خواهند کرد، بنابراین همه باید مراقب برای به انحراف کشاندن آن، تالش می کنند و اگر نشد، روی بدنام کردن ایران را هدف اصلی دشمنان است. اگر در تحقق این هدف ناکام ماندند، کارشکنی های دشمنان را از جمله این موانع است. توقف حرکت علمی همراه شده اما با موانعی روبرو است که باید آنها را شناخت و عالج کرد. ای��ن حرک��ت ب��ا استقب��ال نخبگ��ان، اساتید و دانشجوی��ان با نتایج خوبی از 15 س��ال قب��ل درب��اره نهض��ت علم��ی و نرم اف��زاری مکرر تاکید کردیم. رصد موانع پیش روی نهضت نرم افزاری
برود نه اینکه صرفا پایین نیاید.

اهداف بزرگ نظام اسالمی

جمهوری اسالمی ایران باید به کشوری پیشرفته، قدرتمند، 

شریف، صاحِب حرف نو، دارای عزت، برخوردار از احساس 

عزت، سرشار از معنویت و ایمان و برافرازنده پرچم تمدن 

نوین اسالمی تبدیل شود که الزمه رسیدن به این اهداف 

واال، اهمیت دادن به نخبگان و قدر دانستن این نعمت الهی 

است. نظام اسالمی به اهداف بزرگ خود را نیازمند ایجاد 

نسلی شجاع، مومن، تحصیل کرده، مبتکر، پیشگام، خودباور، 

غیور، پرنشاط و پرانگیزه است. این نسل که برخالف برخی 

فضاسازی  ها به معنای حقیقی کلمه، نسلی انقالبی است، 

همه وجود خود را صرف پیشرفت ایران خواهد کرد. نقش 

نخبگان در شکل دهی و انگیزه بخشی به این نسل جوان، 

بسیار مهم است. نخبگان می توانند با تالش نشاط آور خود 

به عنوان یک موتور محرکه، نسل جوان یعنی سرمایه های 

اصلی کشور را به کار و تالش ترغیب کنند.
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5سازمان پدافند غیرعامل کشور

س
مجل

?  اهمیت وجود سازمانی همچون سازمان پدافند 
غیرعامل را در چه می دانید؟

ب��ا توج��ه ب��ه پیچیدگی موضوعات و روابط بین الملل در 
دنیای امروز، گسترش ارتباطات بین مردم دنیا و تغییری 
ک��ه در مفه��وم ق��درت حادث شده، قدرت ملی کشورها 
صرف��ا ق��درت نظام��ی نیست و ب��ه وجود مفهوم پدافند 
غیرعام��ل در سط��ح بین الملل��ی توجه ویژه ای می شود. 
از ای��ن منظ��ر توج��ه ب��ه این وجه از قدرت کشورها حائز 
اهمیت بیشتری شده و همه کشورها حرکت به سمت 
ایجاد دستگاه هایی برای پدافند غیرعامل را در دستور 
کار خود قرار داده اند. البته این دستگاه ها در کشورهای 
مختلف در هدف و رسالت فعالیت  دارای اشتراک هستند 
ولی از نظر شکل و ساختار ممکن است متفاوت باشند. 
به  هر حال نکته حائز اهمیت این است که ایجاد چنین 
ساختارهایی در همه کشورها عمومیت پیدا کرده است. 
ضمن اینکه افزایش ارتباطات بین المللی وسرعت رشد 
فناوری ه��ای جدی��د در سط��ح بین المللی که کشورها را 
ناگزیر از بهره گیری از این فناوری ها ساخته است، می تواند 
پیامدهایی داشته باشد که مراقبت نسبت به آن پیامدها 
برای همه کشورها بسیار مهم است. لذا وجود و فعالیت 
چنین سازمانی در کشور ما به ویژه با توجه به مناسبات، 

دیدگاه ها و مواضعی که جمهوری 
اسالمی ایران در سطح بین الملل 
و در برقراری روابط با کشورها در 
حوزه ه��ای مختلف دارد، اهمیت 
ای��ن مسال��ه را دوچندان می کند 

ک��ه خوشبختان��ه در همی��ن 
چهارچوب، پدافند غیرعامل 
در جمه��وری اسالمی ایران 
شک��ل گرفت��ه و مورد توجه 

قرار دارد.

? گاهی شاهد مقاومت ها و 
مخالفت هایی با مفهوم پدافند 

غیرعام�ل هس�تیم. مخالف�ت از 

طرف مغرضان و دش�منان که کامال طبیعی اس�ت 
ولی گاهی حتی مدیران اجرایی کش�ور،  فعالیت 
س�ازمان پدافند غیرعامل را به نوعی دخالت در 
کار س�ازمان مربوط به خود می دانند. ش�ما علت 

این برداشت را در چه می دانید؟
من فکر می کنم که بخش عمده این مخالفت ها ناشی از 
عدم اطالع یا نا آگاهی نسبت به نوع تهدیدات و مخاطراتی 
است که امنیت ملی کشور را تهدید می کند و آن چیزی 
که مقام معظم رهبری با عنوان نفوذ از آن یاد می کنند. 
بنابرای��ن م��ن فک��ر می کن��م که بخش عمده آن، ناشی از 
نا آگاهی است. البته من فکر می کنم در معرفی تهدیداتی 
که در کمین مردم و کشور ماست، ما نه باید بزرگنمایی 
کنیم و نه باید کوچکنمایی کرده و تهدیدات را دست کم 
بگیریم. ما بایستی با یک نگاه واقع بینانه بپذیریم که الجرم 
از استفاده از تکنولوژی ها و فناوری هایی هستیم که در 
عرصه  های مختلف در جهان شاهد هستیم. درواقع باتوجه 
به تغییراتی که در روش های تاثیرگذاری بر کشورها و 
دولت ه��ا ب��ه  وج��ود آم��ده و پیچیدگی های��ی که در این 
روش ها حاصل شده، همچنین با توجه به نیازمندی هایی 
که داریم، به  هر حال الزم است که در بسیاری از حوزه ها 
از پیشرفت ها و دستاوردهای بشری در سطح دنیا استفاده 
کنیم. طبیعی است که این پیشرفت ها و دستاوردها از 
جانب کسانی که تولیدکننده یا صادرکننده 
آن هستند، می تواند با اهداف و اغراض 
وی��ژه  ای ه��م توام باشد. به نظر 
م��ن ضمن اینکه ما بایستی 
ب��ه ص��ورت واقع بینان��ه 
نگ��اه درس��ت، مناسب و 
شناخ��ت کاف��ی داشته 
باشی��م، در عی��ن  ح��ال 
نبای��د تهدی��دات بالقوه 
ی��ا روش های تاثیرگذاری 
را دستکم بگیریم و خیلی 

ساده از کنار آن بگذاریم.

? آیا موردی از اقدامات و فعالیت های س�ازمان 
پدافند غیرعامل در خاطر دارید که از نزدیک شاهد 

آن بوده باشید؟ 
من بیش از 2 دهه در خدمت وزارت امور خارجه ایران 
بودم. تا همین چند ماه پیش و تا قبل از اینکه در کسوت 
نمایندگی مردم بابل در مجلس شورای اسالمی فعالیت 
کن��م ه��م در یک��ی از کشورهای همسایه به عنوان سفیر 
جمهوری اسالمی ایران بودم حضور داشتم. به طور طبیعی 
با سازمان پدافند غیرعامل آشنایی دارم. جلسات زیادی در 
این سال ها با مسئولین این سازمان داشته ام، با ادبیات این 
کار، دستورالعمل ها و چهارچوب هایی که تعریف می شود، 
آشنا هستم، در برخی نشست ها مثل سمینار سفرا که 
ما به طور سالیانه داشتیم، دوستان زحمت می کشیدند 
و مباح��ث توجیه��ی را ب��ه سفرا ارائه می دادند. همچنین 
گاهی فعالیت های موردی و مشخصی از جانب این سازمان 
دنبال می شد و تجربیاتی که در کشورهای مختلف دنیا 
در ای��ن  خص��وص وج��ود داشت را جمع آوری می کردند. 
م��ا ه��م شاه��د ای��ن فعالیت ه��ا بودیم و هم در این راستا 
ب��ا ه��م همک��اری می کردیم. ضمن اینکه در مجموعه ای 
که ما در وزارت امور خارجه بودیم، بخش خاصی تحت 
همی��ن عن��وان پدافن��د غیرعام��ل تشکیل داده شده بود 
که در آنجا این مسائل به صورت متمرکز دنبال می شد.

من فکر می کنم مهم ترین کاری که تا االن انجام شده 
و همچن��ان بایست��ی در دست��ور ک��ار باشد، همان فرایند 
»تاسیس و تعمیم« است. یعنی عمومیت بخشیدن هم به 
لحاظ فکری و نگرشی نسبت به فعالیت های این مجموعه 
و هم به جهت تمهید زیرساخت های الزم در دستگاه ها 
و ارگان ه��ای مختل��ف ک��ه مجموعا در شرایط فوق العاده 
ی��ا مواق��ع ض��روری آمادگی ب��رای مواجهه با تهدیدات و 
مخاطراتی که علیه منافع و امنیت ملی کشور به  وجود 
می آید، ایجاد شود. من خسته  نباشید می گویم و آرزوی 
موفقیت دارم. ما هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی مجل��س ش��ورای اسالم��ی این آمادگی را داریم 
که کمک کنیم تا انشاا... برای فعالیت های این سازمان، 

تمهیدات قانونی فراهم شود.

با تغییر مفهوم قدرت در دنیا، پدافند غیرعامل اهمیت یافته است

آمادگی کمیسیون امنیت ملی مجلس برای  همکاری

علی نجفی خوش�رودی، نماینده مردم بابل و عضو کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت خارجی مجلس ش�ورای اس�المی دیپلمات کارآزموده ای اس�ت که 
سال ها در مناصب مختلف در وزارت امور خارجه مشغول خدمت بوده است. وی دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران، فوق لیسانس 
دیپلماس�ی و س�ازمان های بین المللی از دانش�کده روابط  بین الملل وزارت امور خارجه  اس�ت. نجفی به واس�طه مش�اغل حساس�ی چون س�فارت ایران در 
برخی کشورها، با مفاهیم پدافند غیرعامل از نزدیک آشنایی دارد. حضور او به عنوان نماینده مردم بابل در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش�ورای اس�المی ارتباط و عالقه مندی او به پدافند غیرعامل را مضاعف کرده اس�ت. نجفی مهم ترین موضوعی که باید همچنان در دس�تور کار 

سازمان پدافند غیرعامل قرار داشته باشد را در یک کالم »گسترش و تعمیم« مفاهیم و اقدامات این سازمان می داند.

باید عمومیت بخشیدن به 
لحاظ فکری و نگرشی نسبت به 
فعالیت های پدافندزیستی صورت 
گیرد، ازجهت تمهید زیرساخت های 
الزم در دستگاه ها و ارگان های 
مختلف که در شرایط فوق العاده یا 
مواقع ضروری آمادگی برای مواجهه 
با تهدیدات و مخاطراتی که علیه 
منافع و امنیت ملی کشور به  وجود 
می آید، ایجاد شود
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?  شما اهمیت وجود سازمان پدافند غیرعامل را در 
چه می دانید؟ در شرایطی که دستگاه های مختلفی 
در کشور هستند که هر کدام وظیفه مشخصی را 
برعه�ده دارن�د، چه نیازی به دس�تگاهی همچون 

سازمان پدافند غیرعامل هست؟
اگ��ر شم��ا ب��ه آناتومی بدن انس��ان دقت کنید، می بینید 
خداوند بدن انسان را طوری آفریده که همیشه در کنار 
هر عضوی، یک پشتیبان یا جایگزین هم وجود دارد. مثال 
هر کدام از پاها دارای 2 استخوان به نام های درشت نی 
و نازک ن��ی هستن��د ک��ه اگ��ر ب��رای هر کدام از آنها اتفاقی 
افتاد، شخص همچنان بتواند به راه رفتن ادامه دهد، هر 
شخصی در بدن خود 2 کلیه دارد، 2 چشم دارد و... این 
درواقع همان مفهوم »پدافند غیرعامل« است. وقتی در 
ابعاد یک کشور به قضیه نگاه می کنیم، خصوصا با توجه به 
موقعیت ژئوپولتیک ایران در منطقه خاورمیانه و حساس 
بودن کشورهای استکباری نسبت به ایران و نظام جمهوری 
اسالمی، به اهمیت این موضوع پی می بریم که ما همواره 
باید برای همه موضوعات و مباحث، یک پشتیبان، جایگزین 
و هماهنگ کنن��ده داشت��ه باشی��م. اجازه بدهید تا درباره 
مفهوم کلی پدافند غیرعامل، یک مثال ملموس و ساده 

بزنم. در زمان مناظره های انتخابات ریاست جمهوری در 
دوره نهم، یک آن برق قطع شد اما به دلیل اینکه سیستم 
برق »پشتیبان« پیش بینی شده بود، بالفاصله برق وصل 
شد، هیچ  یک از تلویزیون های سراسر کشور تصویر را از 
دس��ت ندادن��د و  کس��ی متوج��ه این قطعی برق نشد. این 
پیش بینی، آینده نگری، هماهنگی و آمادگی برای اقدام 
سری��ع، دقیق��ا مفه��وم پدافن��د غیرعامل است. در مقابل 
ام��ا چن��د روز پی��ش، پس��ت 1۳0 کیلوولت شهر شیروان 
ب��ه عل��ت آتش س��وزی قط��ع شد. اگر در سیستم برق این 
شهر، تمهیداتی با مفهوم پدافند غیرعامل وجود می داشت، 
بالفاصله برق پشتیبان وارد مدار می شد و مشکالتی که 
برای مردم به  وجود آمد، رخ نمی داد. یک آتش سوزی در 
پس��ت ب��رق باع��ث سوختن موتورهای چاه آب کشاورزان 
شد، به کسانی که پرورش ماهی داشتند، خسارات زیادی 
وارد شد و یخچال های خانگی و دیگر وسایل برقی مردم 
آسیب دیدند. اهمیت پدافند غیرعامل در این است که در 
زمانی که ما هنوز با بحرانی مواجه نشده ایم، خودمان به 
دنبال کشف و اصالح نقاط ضعف سیستم های مختلف 
کش��ور باشی��م و نیروه��ای مختلف هم به یک هماهنگی 
قابل قبول��ی دس��ت پی��دا کنند ک��ه علی رغم مراقبت ها و 

پیشگیری های دستگاه های مختلف، اگر مشکلی به عمد 
یا غیرعمد برای کشور به وجود آمد، توان مقابله سریع 
و کارآمد وجود داشته باشد. سازمان پدافند غیرعامل در 
کشور ما این وظیفه خطیر را برعهده دارد تا در کنار سایر 
نهادها و دستگاه های کشور، روزهای سخت را پیش بینی 
کرده و برای مواجهه با آن، راه حل های مناسب پیدا کند. 
پدافند غیرعامل یعنی اینکه در روزهای بحرانی یک سوپاپ 
اطمینانی وجود دارد که می شود روی آن حساب کرد. از 
این جهت از بدیهیات و ضروریات روزگار ماست که هر 
کشوری از نظر نظامی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و هر 
زمینه ای که زندگی مردم در ارتباط با آن است، آمادگی  
کامل برای مقابله با تهدیدات و بحران ها را داشته باشد 
و در جمهوری اسالمی ایران، ایجاد این آمادگی برعهده 
سازمانی با عنوان سازمان پدافند غیرعامل گذاشته شده 
ک��ه قرارگاه ه��ای مختلف��ی دارد و قرارگ��اه زیستی کشور 

یکی از آنهاست.

? آق�ای دکت�ر، بعضی ه�ا اقدام�ات پیش�گیرانه 
دس�تگاه های مختلف کش�ور با هماهنگی سازمان 
پدافن�د غیرعام�ل را هزینه های زاید می دانند. آیا 

هزینه فعالیت های پیشگیرانه و پدافندغیرعامل یک سوم هزینه درمانی است

بازدهی 11 تا 30 برابری
  شعیب شاه زمانی 

دکتر عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم ش�یروان و عضو کمیس�یون اجتماعی دوره های نهم و دهم مجلس ش�ورای اس�المی اس�ت. وی دارای مدرک 
فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران است و در موضوعات اجتماعی و سالمت  صاحب نظر است. خودش معتقد است از 
دوره ای که با سردار جاللی و سازمان پدافند غیرعامل آشنا شده، در نگاهش به مفاهیم پدافند غیرعامل تحول ایجاد شده است. جاللی روزی را آرزو 

می کند که این تحول در نگاه ۸0 میلیون ایرانی ایجاد شده باشد.

روح اله بابایی صالح، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس
پدافند بر 2 نوع است. یا عامل است یا غیرعامل. پدافند 
عامل مربوط به زمان آفندهای دشمن است. زمانی که 
کشوری با تهاجم دشمن مواجه شده و الزم است که 
از ادوات��ی ک��ه در اختی��ار دارد، ب��رای دفاع استفاده کند 
ام��ا در پدافن��د غیرعام��ل، حت��ی قبل از آنکه دشمن به 
فکر ضربه زدن به کشور بیفتد یا اینکه از طرق مختلف 
بحرانی برای مردم و نظام ایجاد شود، از امکانات موجود 

در جهت پیشگیری استفاده می  شود.
پدافن��د غیرعام��ل در ابع��اد مختل��ف برای کشور الزم و 
ض��روری اس��ت. در زمینه ه��ای م��واد غذایی، دارو، آب 
آشامیدن��ی، دام، بیماری ه��ا، سی��ل و زلزل��ه و ه��ر چیز 

دیگری که می تواند باعث به  وجود 
آمدن یک بحران برای کشور شود، 
باید پیش بینی کرده و با استفاده 
از امکانات��ی ک��ه در اختیار داریم، 
از وقوع بحران پیشگیری کنیم. 
ب��رای این منظ��ور، وجود یک 
سازم��ان مستق��ل با تشکیالت 
منسج��م و تخصص��ی ب��رای 
کش��ور یک نی��از اساسی است. 

اتفاقا در شرایط عادی که جنگی 
در کشور رخ نداده، ما باید به نحو 

احسن این سازمان را تجهیز کنیم تا 

بتوان��د ب��ا عوامل��ی که در آینده می توانند 
ب��رای م��ا تهدید ب��ه حساب بیایند، 
مقابل��ه کن��د و پیشاپیش جلوی 
خسارت هایی که قرار است در 
آینده به کشور وارد شود، را 
بگیرد. در یک کالم وجود 
سازم��ان پدافند غیرعامل 
همانن��د ی��ک دروازه ب��ان 
مطمئ��ن در کش��ور، الزامی 

است.
در کشور ما چند سالی است که 
دوره های پدافند غیرعامل گذاشته 

آموزش در مدارس، گامی برای نهادینه سازی مفاهیم پدافند غیرعامل
س

جل
م

 در این زمان که به لطف خدا
 امنیت بر کشور ما حاکم است و ما در 
داخل مرزهای کشور درگیر جنگ 
نظامی نیستیم، مراکزی همچون 
سازمان پدافند غیرعامل باید از 
لحظه لحظه وقتی که در اختیار 
دارند استفاده کرده و به شناسایی 
و رصد عوامل خسارت زای 
غیرنظامی مبادرت کنند
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7سازمان پدافند غیرعامل کشور

این تدابیر و داشتن آمادگی، واقعا 
اقداماتی زاید اس�ت؟ و آیا فقط 

مختص کشور ماست؟
درخص��وص بخ��ش اول سوال شما، 
حض��رت عل��ی )ع( می فرماین��د 
احتی��اط، ش��رط عق��ل اس��ت. از 
طرفی فراموش نکنیم که پیشگیری 
مق��دم بر درمان است. هزینه های 
پیشگی��ری یک س��وم هزینه های 

درمان است ولی راندمان و بازدهی 
آن، 11 تا ۳0 برابر است. همین آمار و 

ارقام در عقالیی بودن اقدامات پیشگیرانه و 
پدافند غیرعامل کافی است اما اگر عده ای خیال 

می کنند که پدافند غیرعامل مخصوص کشور ماست، از 
ناآگاهی آنها نشات گرفته و سخت در اشتباهند. به عنوان 
مث��ال »سویی��س« یکی از امن ترین کشورهای دنیاست. 
حت��ی عض��و اتحادی��ه اروپ��ا هم نیس��ت و سیاست کامال 
خنثی و بی طرفانه ای را در برابر اتفاقات و وقایع دنیا در 
پی��ش گرفت��ه اس��ت، در جنگ ها شرکت نمی کند، کسی 
آنها را علنا تهدید نمی کند و هیچ روحیه انقالبی هم در 

آنها دیده نمی شود. 
با این  وجود در همین کشور سوئیس با هزینه های بسیار 
سنگین، زیر کوه ها را سوراخ کرده اند و محوطه هایی با 
امکانات مختلف و حتی مواد غذایی کامل تعبیه کرده اند که 
اگر زمانی به کشورشان حمله اتمی صورت گرفت، مردم به 
آنجا پناه ببرند و اتفاق خاصی برای آنها نیفتد. در همین 
کشور به دلیل اینکه انرژی برق توسط نیروگاه های اتمی 
تامین می شود، در بین تک تک خانواده هایی که تا شعاع 
یکصد کیلومتری این نیروگاه های اتمی هستند، قرص 
ید توزیع شده که اگر روزی برای یکی از این نیروگاه ها 
اتفاقی افتاد، مردم از این قرص ها استفاده کنند و آسیب 
کمتری را متحمل شوند. به این می گویند پیشگیری و 
پدافن��د غیرعام��ل. ی��ک کش��ور توسعه یافته تا این اندازه 
ب��ه فک��ر پیشگی��ری و اقدامات پدافند غیرعامل است که 

اگ��ر روزی در کشورش��ان اتفاقی افتاد، 
مردمشان دو دستی بر سر نزنند و 
کاسه چه کنم به دست نگیرند. 
با این اوصاف تکلیف کشور 
ما که در یک منطقه بسیار 
متالطم و بحران خیز دنیا 
واقع شده و دورتادورمان 
ه��م ناآرام��ی و جن��گ و 
ترور بیداد می کند، کامال 
روش��ن است. آیا حتما باید 
اتفاقات ناخوشایند بیفتد و ما 
بع��د از آن دس��ت ب��ه کار شویم تا 
خیال منتقدین راحت باشد؟ به این که 
پیشگیری گفته نمی شود. مثال اگر خدای ناکرده 
در همی��ن ته��ران زلزل��ه ای اتف��اق بیفتد، ما آمادگی الزم 
ب��رای مقابل��ه ب��ا بحران ه��ای ناش��ی از آن را داری��م یا نه؟ 
مطمئن باشید که در شرایط فعلی این آمادگی را نداریم. 
اینجاست که متوجه اهمیت تالش بی وقفه سازمان پدافند 

غیرعامل می شویم.
سقراط جمله ای دارد با این معنا که »بهترین سود، آن 
اس��ت ک��ه ب��ه دنب��ال زی��ان نروی.« نیازی نیست که ما با 
دست خودمان به خودمان آسیب برسانیم و خودکشی 
کنیم. همین که بحران های احتمالی آینده را پیش بینی 
و پیشگیری نکنیم، بزرگ ترین زیان است. چندین دهه 
پی��ش در شه��ر لن��دن مت��رو ساخت��ه شده آن هم در 10 
طبقه که تا امروز فقط از ۳ طبقه آن استفاده شده و 7 

طبقه آن همچنان دست نخورده باقی مانده است.
 این آینده نگری است. یا اگر به خیابان های شهر مسکو 
نگاه کنید، خواهید دید آنقدر بزرگ و عریض هستند که 
یک هواپیمای ایرباس به راحتی می تواند وسط خیابان 
بنشین��د. م��ن 2 س��ال پی��ش در مسک��و بودم. در یکی از 
همین خیابان های بسیار بزرگ 12 بانده، ترافیک سنگینی 
ایجاد شده بود. یکی از کارشناسان روابط عمومی وزارت 
ام��ور خارج��ه ه��م هم��راه ما بود. او می گفت اگر 20 سال 

پی��ش شم��ا کن��ار این خیابان می ایستادید، می دیدید که 
در هر ساعت یک ماشین الدا رد می شود. این خیابان ها 
چندین دهه قبل ساخته شده اند اما از همان زمان آنها 
افزایش تعداد ماشین ها را کرده بودند. می دانستند که اگر 
آن روز آینده نگری نکنند، بعدا باید برای تعریض همین 
خیابان، هزینه های مربوط به تخریب ساختمان ها و بسیاری 
هزینه ه��ای دیگ��ر ه��م ص��رف کنند. در همین تهران اگر 
روزی که بزرگراه صدر ساخته می شد، به جای 2 بانده، 
12 بانده ساخته می شد، ضرورت پیدا نمی کرد که چند 
س��ال بع��د ای��ن خیاب��ان را با 1800 میلیارد تومان هزینه 
دوطبق��ه کنن��د. هم��ه اینه��ا نشانگر این است که پدافند 
غیرعامل یک رویکرد عقالیی و منطقی است که در همه 
کشورهای توسعه یافته دنیا از گذشته تا امروز وجود داشته 
و هرگز ارتباطی به توهم توطئه و موارد اینچنینی ندارد.

سازمان پدافند غیرعامل در این مدت کوتاه، بسیار خوب 
عمل کرده است ولی متاسفانه بعضی از مسئولین کشور، 
فرهنگ توجه به پدافند غیرعامل را ندارند و به جای اینکه 
آینده نگری کنند و االن با مقداری هزینه برای پیشگیری، 
در آینده مجبور نشوند هزینه های مادی و معنوی فراوانی 
پرداخ��ت کنن��د، طف��ره می روند. خود بنده تا مدتی قبل 
ب��ا مفاهی��م پدافن��د غیرعامل آشنایی چندانی نداشتم اما 
از زمانی که با سردار جاللی و سازمان پدافند غیرعامل 
ارتباط پیدا کردم، درک من نسبت به پدافند غیرعامل 
خیل��ی بهت��ر ش��د. م��ا باید به سمت وسویی برویم که 80 
میلیون جمعیت ایران به اهمیت پدافند غیرعامل پی ببرند. 
جای تبریک دارد به سردار جاللی و تیم همکارشان که 
بسی��ار خ��وب ک��ار کرده اند و علی رغم همه مقاومت هایی 
ک��ه ناآگاهان��ه و البت��ه گاه��ی هم از سر آگاهی و مغرضانه 
با فعالیت های این سازمان می شود، کارها را بسیار خوب 
پیش  برده اند. واقعا الزم است که ما مجلسی ها و دولتی ها 
هم همه کمک کنیم تا در همه امور کشور به نحو احسن 
پدافند غیرعامل داشته باشیم و هم اینکه مسئولین ما 
نسبت به پدافند غیرعامل آگاهی شان باال برود و متعاقبا 

به آگاهی بخشی به آحاد مردم هم کمک کنند.

می شود و آموزش هایی ارائه می شود. در حقیقت پدافند 
غیرعام��ل در کش��ور م��ا ی��ک نه��ال نوپاس��ت و نیاز به 
مدی��ران و مسئوالن��ی دلس��وز و آشن��ا به امور دارد که با 
دل و ج��ان پ��ای ک��ار باشن��د. سازمان پدافتد غیرعامل 
از جمل��ه مراک��ز بااهمی��ت نظام است که وقت گذرانی و 
رف��ع تکلی��ف در آن جای��ی ن��دارد. در ای��ن زم��ان که به 
لطف خدا امنیت بر کشور ما حاکم است و ما در داخل 
مرزه��ای کش��ور درگیر جنگ نظامی نیستیم، مراکزی 
همچ��ون سازم��ان پدافن��د غیرعامل باید از لحظه لحظه 
وقتی که در اختیار دارند استفاده کرده و به شناسایی 

و رصد عوامل خسارت زای غیرنظامی مبادرت کنند.
نکت��ه ای ک��ه بای��د در اولویت برنامه های سازمان پدافند 

غیرعام��ل ق��رار داشت��ه باشد، »آموزش« است. در حال 
حاض��ر سازم��ان پدافن��د غیرعام��ل در سطح بسیاری از 
نهاده��ا و ارگان ه��ا، ب��ه آموزش و آگاهی بخشی مبادرت 
می کند. مثال قرارگاه زیستی این سازمان که در مواقع 
لزوم، مسئولیت هماهنگی تعداد زیادی از دستگاه های 
کش��ور را برعه��ده دارد، ت��الش می کن��د ت��ا با برگزاری 
دوره های آموزشی و اطالع رسانی به تک تک نیروهای 
مربوطه، این هماهنگی  را به خوبی به  وجود بیاورد اما 
نکت��ه ای ک��ه بای��د ب��ه آن توج��ه داشته باشیم این است 
ک��ه آموزش ه��ای م��ا بای��د از سنین پایه آغاز شود. الزم 
است آموزش های مربوط به پدافندغیرعامل از مدارس 
کشور آغاز شده و مفاهیم مربوط در بین دانش آموزان 

ما نهادینه شود و یک فرهنگ سازی در مدارس کشور 
صورت گیرد. لذا به نظر من از پایه های پایین تر مدارس 
باید آغاز کرد و مقطع به مقطع آموزش ها را متناسب 
با سن دانش آموزان انجام داد. قطعا در این میان نقش 
نهادهایی همچون آموزش و پرورش هم پررنگ و بااهمیت 
خواهد بود. از آنجا که زیربنای فرهنگ جامعه از مدارس 
شکل می گیرد، با این اقدامات در میان مدت، فرهنگ 
پدافند غیرعامل در بین آحاد مردم جامعه شکل خواهد 
گرف��ت و ای��ن آمادگ��ی ایج��اد خواهد شد که با کمترین 
امکانات در برابر بزرگ ترین آسیب ها و خطراتی که ما 
را تهدی��د می کن��د، ایستادگ��ی کنی��م و با آرامش آنها را 

پشت سر بگذاریم.

س
مجل

واقعا الزم است که ما 
مجلسی ها و دولتی ها هم 
همه کمک کنیم تا در همه 
امور کشور به نحو احسن 
پدافند غیرعامل داشته 
باشیم و هم اینکه مسئولین 
ما نسبت به پدافند غیرعامل 
آگاهی شان باال برود و متعاقبا 
به آگاهی بخشی به آحاد مردم 
هم کمک کنند
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رئیس سازمان پدافند غیرعامل ضعف جدی در نظام 
مرزبانی پدافند زیستی کشور را تهدید عنوان کرد  
و گفت: »باید بر کشور به لحاظ زیستی یک نظام 
مرزبانی جامعی حاکم کنیم که همه مرزهای هوایی، 
زمینی، دریایی، پروازی و امثالهم را کنترل کند. «

راهبردهای کالن پدافند زیستی
وی گف��ت: »ب��ر راهبرده��ای ک��الن پدافند زیستی و بر 
حفظ سرمایه های ملی زیستی که اولویت یکم انسان و 
بعد دام و غذاست، متمرکز هستیم که حتما باید مورد 

توجه جدی واقع شود.«

ویژگی های تهدید در حوزه زیستی
دکت��ر جالل��ی ب��ا اش��اره به ویژگی ه��ای تهدید در حوزه 
زیستی گفت: »برای تهدیدات در این حوزه ویژگی هایی 

قائل هستیم؛
1( اینکه امکان کنترل تسلیحات زیستی وجود ندارد،

2( کم هزینه است،
۳( فرایند تولید و بکارگیری سالح زیستی خیلی ساده 

است،
4( می تواند در آزمایش ها با ایمنی متفاوت تولید شود،

5( امکان پنهان کاری وجود دارد،
6( تکثیر و انتقالش سریع است،

7( امکان گسترش حمله اش به شدت زیاد است،
8( می تواند ظرف چند روز کل کشور را در برگیرد،

9( معموال در عملیات بیولوژیک و تهدید زیستی فاعل 
مجهول است و فاعل را با قدرت تشخیص و آزمایشگاهی 
می توان تشخیص داد لذا منتظر نیستیم که کسی اعالم 
کند که، حمله کردیم، اگر قدرت سامانه های تشخیصی 
تهدی��دات زیست��ی کش��ور مثل سیستم راداری توانست 
تشخیص بدهد و اال فاعل مجهول است و متنوع بودن 

سناریو و تهدید در انواع و طیف مختلفی از سناریو 
تهدید قابل بکارگیری است.

وابس�تگی پدافن�د زیس�تی به 
فناوری پیشرفته

وی وابستگ��ی پدافن��د زیستی به 
فن��اوری پیشرفت��ه و ساختارها را 
گست��رده ذک��ر ک��رد و گف��ت: »در 

تهدی��دات ای��ن ح��وزه، حمله آسان 
ول��ی دف��اع سخت است. حمله زیستی 

ی��ک مولف��ه تهدی��دزای ارزان قیمت توزیع می شود، اگر 
بخواهید دفاع کنید که طیف گسترده از منابع و ظرفیت ها 
باید بکارگیری شود تا بشود دفاع کرد که بسیار پرهزینه 
و سخ��ت اس��ت و امک��ان بازگش��ت مجدد تهدیدات نیز 

وجود دارد.«

عدم وابستگی فرایند تهیه و به کارگیری تسلیحات 
به تجهیزات پیشرفته

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص استفاده 
از تجهیزات در این حوزه گفت: »تولید سالح زیستی در 
این حوزه تجهیزات پیشرفته ای احتیاج ندارد، همچنین 
آثار ناشی از حمله زیستی می تواند با تاخیر ایجاد شود. 
یعنی در یک بازده زمانی تولید شود، در حوزه انسان مثال 
ترور آقای چاوز را مرتبط با تهدیدات زیستی می دانند که 

عوامل سرطان زا باعث این ترور بوده است.«

عدم سهولت اثبات تهاجم و منشا
وی در خص��وص اثب��ات حمل��ه و منش��اء تهدید در حوزه 
زیست��ی گف��ت: »اثب��ات منش��اء ک��ه از کجا و توسط چه 
کشوری انجام شده سخت و احتیاج به سامانه آزمایشگاهی 
تشخیصی پیشرفته دارد تا بتوان ثابت کرد تهدید از کجا 

و توسط چه کشوری انجام گرفته است.«

ابعاد تهدیدات زیستی نوین
سردار جاللی در خصوص ابعاد تهدیدات زیستی نوین 
گفت: »یکی از ابعاد عوامل زیستی این است که عوامل 
زیستی مهندسی شده هستند، انسان ساخت هستند که 
با استفاده از مباحث زیستی مانند بیماری های نوظهور و 
اپیدمی های مشترک انسان و دام می تواند بسیار خطرناک 
باشد، بیماری های غیر بومی )بیماری هایی که مربوط به 
یک منطقه نیست و از یک منطقه دیگر انتقال پیدا می کنند 
ک��ه ب��ا ظرفیت های��ی ک��ه به آن اشاره شد مثال  استفاده 
 GIS( از آسیب شناس��ی جغرافیای��ی بیماریها
base، مبتنی بر اطالعات مکانی، بیماری 
می شود.( تهدید زیستی خاموش، تغییر 
در غ��ذا ک��ه بلندمدت تاثیر می گذارد 
اسناد کشف شده توسط آمریکا و رژیم 
صهیونیست��ی ن��رخ رشد مسلمانان را 
تهدید علیه خود و عنصر مقابله با آن 
را دستکاری در عناصر غذایی آن ملت 
می دانن��د ک��ه ب��ه کاهش رشد نرخ باروری 

بینجامد، در تحقیقات انجام شده در برخی از محصوالت 
اثبات شده است که می توانند به کاهش نرخ باروری در 

بسیاری از حوزه ها منجر شود.

بیماری های مشترک بین دام و انسان
وی در خصوص بیماری های مشترک بین دام و انسان 
نیز گفت: »بیماری نوظهور و اپیدمی های مشترک بین 
دام و انس��ان بسی��ار مه��م است، محصوالت غذایی دامی 
در سبد جامعه به عنوان غذا بسیار اهمیت دارد، به جهت 
اقتصادی و به لحاظ سرمایه گذاری دومین عنصر بخش 
سرمایه گ��ذاری کش��ور بع��د از نف��ت و ان��رژی است و در 
واق��ع نق��ش بسی��ار موثری در گسترش پنهان بیماری ها 
دارد که بعضی از کشور ارائه کرده اند و تنوع محصوالت 
دامی و گستردگی جامعه مخاطب می تواند حوزه تاثیر 

آن را افزایش بدهد.«

دانش فنی حوزه واکسن
وی دان��ش فن��ی در ای��ن زمین��ه و حوزه واکسن را بسیار 
مه��م دانس��ت و گف��ت: »واکسن س��ازی در واقع کارخانه 
مهمات سازی و دفاعی است، یعنی اگر ما تهدید زیستی 
را تجسم کنیم آزمایشگاه های ژنتیک می توانند کارخانه 
تولی��د س��الح باشن��د، کارخانه و مجموعه واکسن سازی 
می توانند تولیدکننده ابزار دفاعی و تسلیحات در این زمینه 
باشند که باید به همین اندازه مورد توجه قرار گیرد.«

تهدیدات حوزه زیستی
سردار جاللی در خصوص تهدیدات این حوزه نیز گفت: 
»تهدیدهای��ی ک��ه در ای��ن زمینه اس��ت، استراتژی های 
سلطه جویان��ه دشم��ن در ح��وزه غ��ذا و دام، اقتص��اد که 
تسلط بر منابع غذایی کشور و وابسته کردن به خارج را 
به همراه دارد و توجیه اقتصادی می آورد که در نهایت 
تسل��ط و سلط��ه را بی��ان می کن��د دستکاری و دخالت در 
وابسته س��ازی در چرخ��ه تولی��د گوش��ت قرمز یا گوشت 
سفید و مرغ می تواند در همین حوزه ها تعریف شود.«

تهاجم اقتصادی به منابع غذایی و دامی
رئی��س سازم��ان پدافن��د غیرعامل کشور تهاجم به منابع 
غذای��ی و دام را از اه��داف جن��گ اقتص��ادی ذک��ر نمود و 
گف��ت: »یک��ی از اه��داف جن��گ زیستی منافع اقتصادی 
اس��ت ک��ه ام��روزه کام��ال شکل گرفته است، چون عنوان 
نمی شود و کسی مسئولیت قبول نمی کند، باید با قدرت 

ها
ود

نم
ره

سردار جاللی در همایش »دامپزشکی، سالمت وتوسعه پایدار«

باید نظام مرزبانی جامع مبارزه 
با تهدیدات زیستی برکشور حاکم شود

سازماندهی نظام 
مرزبانی زیستی و 
مراقبت پدافندزیستی 
از مرزها، توان تولید 
بومی واکسن، دارو  و 
سایر مولفه ها به شدت 
اهمیت دارند
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رهنمودها

تجزیه و تحلیل کشف کنیم که آیا حمله به زیتون رودبار 
حمله هماهنگ شده بود یا یک حادثه عادی؟ آیا حمله 
به ماهیان سردابی یک حمله هدایت شده بوده یا یک 
خطای انسانی؟ و طبیعتا تشخیص تهدیدات به صورت 

خود اتکاء بسیار مهم است.«

تهدیدات حوزه مشترک انسان و دام
سردار جاللی تهدیدات حوزه مشترک انسان و دام که 
در واقع ابزار انتقال است را؛ 1( تحقیق و توسعه تولید 
سالح های دستکاری شده ژنتیکی در حوزه دام، 2( تسلط 
بر منابع اصلی تولید دام و منابع گوشتی با وابسته سازی 
ب��ه ن��ژاد واردات، ۳( تسل��ط ب��ر بازار واکسن و سرم سازی 
و دارو )بخش��ی از اه��داف جنگ��ی زیست��ی را کال فروش 
دارو و واکسن تشکیل می دهد و خیلی از موسسات این 
اقدام��ات را انج��ام می دهن��د، 4( اش��راف بر سرمایه ملی 
ژنتیکی به عنوان یک تهدید جدی، 5( ضعف در کم توجهی 
به تهدیدشناسی به منشا دشمن در بخش حاکمیتی، 6( 
نبود زیرساخت های پایش و تشخیص جامع و پیوسته 
)بخش هایی وجود دارد که باید کامل شود، برای مثال 
اگر مقایسه کنیم با زیرساخت های راداری کشور، رادارها 
از سط��ح دی��د ب��اال بص��ری ارتفاع پست، ارتفاع متوسط، 
ارتف��اع ب��اال و سط��ح باالتر برخوردارند(، 7( وابستگی در 
محص��والت اساس��ی و نهاده های��ی مث��ل واکسن و دارو و 
اسپ��رم و... ک��ه در ای��ن م��وارد تهدید و آلودگی زیاد دیده 

شده است.

مرزبانی پدافند زیستی
وی تهدید دیگر را ضعف جدی در نظام مرزبانی پدافند 
زیستی عنوان و گفت: »باید بر کشور به لحاظ زیستی 
یک نظام مرزبانی جامعی حاکم کنیم که همه مرزهای 

هوایی، زمینی، دریایی، پروازی و امثالهم را کنترل کند، 
در اوج کوران مبارزه با ویروس آبوال در آفریقا، پروازها و 
مسافرانی که از آفریقا وارد ایران می شد کنترلی کامل در 
کشور نمی شد و اکنون هم انجام نمی شود، لذا ضرورت 
دارد تا دستگاه های حوزه مرزی و دستگاه های بهداشتی 
زیستی با محوریت ناجا یک نظام زیستی کامل با بازسای 

مسلط نماید.«

آزمایشگاه مرجع و مستقل خود اتکا
دکتر جاللی در خصوص آزمایشگاه مستقل، مرجع و خود 
اتکا گفت: »باید آزمایشگاهی خود اتکا مرجع که خودمان 
تهدید را تشخیص دهیم راه اندازی شود و به دلیل اینکه 
سط��ح آزمایشگاه��ی موج��ود 2 است و آزمایشگاه سطح 
۳ و 4 نداریم باید برابر پروتکل نمونه را ارسال کنیم تا 
آنها تهدید را تشخیص دهند. تشخیص باید به صورت 

مستقل شکل بگیرد و دنبال شود.«

راهکارهای مقابله با تهدیدات زیستی
وی از جمله راهکارها مقابله با تهدیدات زیستی را تمرین 
و انجام طرح های مشترک )در پدافند زیستی نزدیک به 
22 دستگاه مشارکت دارند و باید 22 دستگاه به صورت 
مشارکت��ی ب��ه کارگی��ری و مقابل��ه کنی��م و لذا تمرین و 
طرح ریزی متخصصین بسیار الزم است، قدرت تشخیص 
تهدید به صورت خود اتکا )نباید تشخیص تهدیداتمان 
وابسته به خارج از کشور باشد، قدرت تشخیص و هشدار 
در ای��ن زمین��ه بای��د شک��ل گی��رد که معموال یک سری 
مالحظات در این زمینه وجود دارد( این پایش باید در 
۳ الیه آشکار، پنهان و تخصصی دیده شود که می تواند 
شکل گرفته و دنبال شود، بانک های اطالعاتی جامع از 
تهدیدات که نمونه های جدید ویروس های تغییر شکل 

یافت��ه را کنت��رل و چنانچ��ه م��وردی بود بتوانیم تطبیق 
داده و کنترل کنیم.

سازماندهی نظام مرزبانی و مراقبت پدافند زیستی
رئی��س سازم��ان پدافند غیرعامل کشور گفت: »چنانچه 
بخواهیم از موارد ذکر شده 2 موضوع اساسی را یادآوری 
و تاکید کرده و بحث را جمع کنم، یکی سازماندهی نظام 
مرزبانی و زیستی و مراقبت پدافند زیستی از مرزهاست 
که به شدت اهمیت دارد، به این دلیل که انتقال تهدید 
و جابجایی آنها معموال از مرزهای جغرافیایی به راحتی 
شک��ل می گی��رد و کنت��رل فیزیکی مرزهای جغرافیایی 
نمی توان��د باع��ث کنت��رل ورود یا عدم ورود تهدیدات در 
این زمینه شود و دوم توان تولید بومی واکسن و دارو و 
سرم و سایر مولفه هاست که باید متحول شود، مجموعه 
رازی تالش های زیادی می کند که الزم است تحول جدی 
در این حوزه اتفاق افتد، بخش های جاری را واگذار کرده 
به بخش های نوین و مدرن بپردازد و برای آنها هم پاسخ 
جدی داشته باشد که امیدوارم انشاا... با تالشی که برادر 
عزیزمان آقای دکتر خلج انجام می دهند و تالش بسیار 
مثب��ت و ارزشمن��دی در ح��وزه دامپزشکی است بتوانیم 
مولفه های بهداشت دامپزشکی و ارتقا مولفه های سالمت 
را در ای��ن زمین��ه افزای��ش دهی��م، قابلیت های که اگر در 
شرایطی مورد تهدید واقع شدیم بتوانیم در قالب طرح های 
جمع��ی و گروه��ی و رزمای��ش و مان��ور مهارت هایمان را 
افزایش دهیم، در سال گذشته یک رزمایش در زاهدان 
داشتیم، امسال هم پیش بینی کردیم رزمایشی در قم با 
محوریت دام داشته باشیم که بتواند قابلیت ها و ظرفیت ها 
و ظرفیت های شهرستان و استان را و بعضا منطقه برای 
تهدی��د فرض��ی ک��ه در این منطق��ه وارد می شود داشته 

باشیم تا بتوانیم ضعف ها و اشکاالت را برطرف کنیم.«



امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 

10

ذا
غ

  مهدیه آقازمانی 

رژی�م غذای�ی ایرانی ه�ا تغیی�ر ک�رده و ای�ن تغیی�ر ه�ر روز تع�داد بیش�تری از اف�راد را مبت�ال می کند؛ صحبت از همان فس�ت فودها و غذاهای پرچرب و 
خوش نمکی است که هر روز جزو سبد غذایی مان است و با آنها انرژی روزانه مان را دریافت می کنیم و بعد هم تحرک نداریم. تازه خیلی ها بعد از غذا 
س�یگار هم می کش�ند یا دس�ر های ش�یرین و چرب را نیز جزو برنامه غذایی و تفریحی خود قرار داده اند. این ش�یوه زندگی به نوعی در حال گس�ترش 
است و کسی به این موضوع فکر نمی کند که به مرور زمان بسیاری از بیماری ها مانند دیابت، سکته و فشار خون باال در جوانان در حال افزایش است. 
البته این مساله فقط مختص کشور ما نیست و در بسیاری از جوامع صنعتی و در حال توسعه نیز شیوه زندگی مردم تغییر کرده و آنها را از سالمت 
دور کرده است. امسال سازمان بهداشت جهانی با انتخاب شعار »آب و هوا تغییر کرده، پس تغذیه و کشاورزی نیز باید تغییر کند«، برای روز جهانی 
غذا، در نظر دارد، توجه کش�ورها را به اهمیت الگوی غذایی س�الم و بهداش�تی بیش�تر جلب کند اما آیا این روند ادامه خواهد داش�ت؟ در روز جهانی 
غذا، کارگروه سالمت امنیت غذایی استان تهران در دانشگاه علوم پزشکی تهران جلسه تشکیل داد و معاون سیاسی-اجتماعی استانداری تهران، 
نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی و اعضای این کارگروه با صرف صبحانه سالم به بررسی مصوبات این کارگروه پرداختند. مصوبات مهمی که در 
این جلسه کاری مطرح شد، مربوط به پیشگیری از عرضه سموم و آفت کش های غیرمجاز و وضعیت سالمت آب های معدنی و بار بیماری ها در کشور 

بود و در پایان مسووالن دانشگاه علوم پزشکی تهران همراه نمایندگان سازمان غذا و دارو و استانداری تهران به سواالت خبرنگاران پاسخ گفتند.

براساس مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذایی مقرر 
ش��ده ط��ی م��دت یک س��ال از ابالغ این مصوبه، سازمان 
حفاظت نباتات نسبت به طراحی، تصویب و استقرار نظام 
تولید واردات و توزیع سم به مراکز فروش مجاز اقدام کند، 
ب��ه نح��وی ک��ه ف��روش و عرضه انواع سموم در این شبکه 
و تحت نظ��ر محقق��ان انج��ام ش��ود. دکتر احمد جنیدی، 
مع��اون بهداشت��ی دانشگ��اه علوم پزشکی ایران این بحث 
را مطرح کرد که در همین زمینه نماینده وزارت جهاد 
کشاورزی از طراحی سامانه ای به این منظور خبر داد و 
افزود: »البته به دلیل برخی از مشکالت در حال حاضر این 
سامانه مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما پیگیر هستیم تا 
با رفع مشکالت بتوانیم این امر مهم را محقق کنیم. در 
حقیق��ت، ب��ا اج��رای این مصوبه، مشخص خواهد شد که 
ورود شیشه های حاوی سم از مبادی مجاز بوده یا نه؟«

1. چرا آب های معدنی رتبه بندی نشدند؟
دکتر جنیدی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع 
آب های معدنی اشاره کرد: »وزارت بهداشت، مکلف است 
طی ۳ ماه، تمام آب های معدنی و آشامیدنی را برای آگاهی 
مردم از نظر مرغوبیت طبقه بندی کند، اما با گذشت ۳ 
ماه از مصوبه هنوز در حوزه استان تهران شاهد رتبه بندی 
آب های معدنی و آشامیدنی نیستیم. البته اگر آب معدنی 
مشک��ل داشت��ه باش��د، با تولیدکننده آن برخورد می شود 

اما آب های مورد تایید باید دارای رتبه بندی باشند.«

2. آب و سبزی تهران سالم است؟
آب سالم آبی است که با مصرف کوتاه مدت یا بلندمدت 
موجب بیماری نشود و طعم، بو و رنگ نداشته باشد. آب 
تهران از نظر سالمت کامال سالم است و نظارت دقیقی 

روی آن انج��ام می ش��ود. ای��ن نظارت شامل همه مناطق 
تهران است بنابراین شهروندان می توانند با خیال راحت 
از آب شرب استفاده کنند. دکتر محمد شریعتی، معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص سالمت 
آب تهران با بیان توضیح باال ادامه داد: »برخی چاه های 
تهران نیترات باالیی دارند. بر همین اساس شرکت آب 
و فاضالب این چاه ها را رتبه بندی کرده تا در صورت نیاز 
به استفاده از آب آنها ابتدا از چاه هایی استفاده شود که 
نیترات کمتری دارند. البته آب چاه ها با آب سدها مخلوط 
می شود تا نیترات آنها به حد مجاز برسد.« دکتر شریعتی 
همچنی��ن در پاس��خ ب��ه سوال خبرنگار »سالمت« مبنی 
بر اینکه باالخره تکلیف مزارعی که میوه و سبزی ها را با 
آب فاضالب آبیاری می کنند چه شد، گفت: »اگر زمینی 
با فاضالب آبیاری شود، شناسایی و پس از گرفتن دستور 

گزارش از مراسم روز جهانی غذا

سوال های روشن، پاسخ های مبهم

   دکترعلی میالنی/ دانشجوی دکترای 
سیاست های غذا و تغذیه

به ازای هر 1 نفر گرسنه در دنیا، 2 نفر چاق وجود دارد 
و 2/1 میلی��ارد نف��ر از جمعی��ت جه��ان را آدم ه��ای چاق 
تشکیل می دهند که نشان می دهد سوء تغذیه یک وجه 
دیگر نیز دارد و ما در حال حاضر در دنیا با سوء تغذیه ای 
مواج��ه هستی��م ک��ه مختص اف��راد چاق است. به عبارت 
دیگ��ر، بسی��اری از اف��راد ممک��ن است چاق باشند ولی به 

دلیل تغذیه نامناسب به سوء تغذیه نیز مبتال هستند. یک 
زمان سازمان های بین المللی مانند فائو در نظر داشتند 
دریاف��ت کال��ری را ب��اال ببرن��د تا امنیت غذایی برای مردم 
ایجاد شود ولی هم اکنون این تعریف تفاوت کرده و ما با 
سی��ری شکم��ی مواج��ه هستیم که سیری سلولی در آن 
اتفاق نمی افتد. وقتی جوامع توسعه پیدا می کنند، اتفاقات 
اجتماعی در شیوه تغذیه مردم تاثیر می گذارد؛ یعنی وقتی 
مردم زمان کافی برای تهیه غذا ندارند، صنایع غذایی نیز 
برای تامین نیاز مردم غذاهای فرآوری شده تولید می کنند 
و بخش عمده ای از غذای مردم را همین غذا ها تشکیل 
می دهند. از طرف دیگر، شهرنشینی رو به گسترش است؛ 
به این معنا که فاصله ای که غذا تولید می شود تا مکانی 

که مصرف می شود، زیاد است بنابراین باید فرآیندهایی 
روی غ��ذا انج��ام گی��رد. صنای��ع غذایی برای تامین غذای 
مورد نیاز، جنبه های بازاری فروش مانند شکر، قند،نمک 
و چربی بیشتر به محصوالتشان می زنند و به این ترتیب 
تع��ادل تغذی��ه ای م��ردم به هم می خ��ورد. با این اوصاف، 
شهرنشینی باعث تغییر الگوی غذایی مردم شده است. 
برای روشن تر شدن موضوع بهتر است وضعیت ایران را 
در دنیا بسنجیم. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اگر 
20 کش��ور را در ای��ن منطق��ه انتخ��اب کنیم، ایران از نظر 
مصرف میوه و سبزیجات رتبه دهم را دارد و اگر مصرف 
می��وه و سبزیج��ات را ب��ا حبوب��ات در نظ��ر بگیریم، رتبه 
نوزدهم را در این منطقه داریم. در مورد غالت کامل رتبه 

از نظر مصرف اسید چرب ترانس رتبه سوم را داریم
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قضایی، امحا خواهد شد. در حال حاضر با توجه به نظارت های 
کارشناسان ما، سبزی هایی که کشت می شوند، سالم اند، 
ام��ا شهرون��دان ب��رای اطمینان بیشتر، مراحل چهارگانه 
شست وشوی سبزیجات به ویژه سبزیجاتی که به صورت 

خام مصرف می شوند را رعایت کنند.«

3. روغن های پالم درجه بندی دارند؟
موض��وع دیگ��ری ک��ه در ای��ن نشست خبری مطرح شد، 
مرب��وط ب��ه روغ��ن پال��م ب��ود که این روزها دوباره بحث بر 

سر واردات آن دوباره داغ شده است.
دکتر منان حاجی محمودی، معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران توضیحات کامل تری در مورد روغن پالم 
ارائه کرد: »روغن پالم انواع مختلفی دارد و در گروه های 
خوب تا بد درجه بندی می شود. آمارها نشان می داد واردات 
روغن پالم در کشور در چند سال اخیر رو به افزایش بود، 
به طوری که جایگزین سایر روغن های مفید می شد که 
ای��ن موض��وع ب��ه نوع��ی تقلب تجاری و سالمت محسوب 
می ش��ود. وزارت بهداش��ت در خص��وص روغن پالم دنبال 

شفافی��ت موض��وع ب��ود، به ط��وری که باید طبق برچسب 
نصب شده در محصول، استفاده یا عدم استفاده از روغن 
پالم مشخص می شد. بر همین اساس در برخی از صنایع 

محدودیت هایی برای استفاده از این روغن وضع شد.«
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید 
ب��ر اینک��ه، روغ��ن پال��م در صنایعی مانند روغن، شکالت، 
کی��ک و کلوچ��ه بیشتری��ن مص��رف را داش��ت، ادامه داد: 
»روغ��ن پال��م در صنای��ع لبنیات نیز استفاده می شود که 
کنت��رل شدی��دی روی آن انج��ام گرفت و محدودیت ها و 

سقف هایی تعیین شد.«

4. ذرت تراریخته سالم را چطور بشناسیم؟
با وجود حجم باالی محصوالت تراریخته ای مانند ذرت در 
بازار مردم چگونه می توانند بفهمند، کدام محصول تراریخته 
سالم و کدام ناسالم است؟ دکتر منان حاجی محمودی، 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ 
به این سوال »سالمت« توضیح داد: »در بیشتر کشورهای 
دنیا از محصوالت تراریخته استفاده می شود و واردات این 

محصوالت به کشور ایران نیز منوط به تشخیص سازمان 
غذا و دارو است، به طوری که محصول در صورت تایید این 
سازمان، اجازه ورود به کشور را پیدا می کند. فروشگاه های 
معتبر در خصوص عرضه محصوالت تراریخته تحت کنترل 
بازرس��ان وزارت بهداش��ت و درم��ان و سازم��ان غذا و دارو 
هستند، اما هنوز برچسب اصالت اجباری نشده و مردم 
بای��د نسب��ت ب��ه سالمتشان حساس باشند و محصوالت 
تراریخت��ه را از فروشگاه ه��ای زنجی��ره ای معتبر بخرند.« 
در انتهای این جلسه، تفاهم نامه ای میان رئیس آموزش 
و پ��رورش شهرست��ان تهران، معاونت اجتماعی-سیاسی 
استانداری و معاونت غذا و دارو امضا شد تا براساس آن 
وظایف ۳ دانشگاه علوم پزشکی مستقر در استان تهران 
در حوزه آموزش و پژوهش به ویژه در کنترل بیماری های 
غیرواگیر مشخص و گام های موثری برای ارتقای دانش و 

آگاهی دانش آموزان در مدارس برداشته شود.

5. هفت�اد  درص�د مرگ ه�ا،   ب�ه علت بیماری های 
غیرواگیر

دکترعلی گل محمدی، رئیس گروه بیماری های معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در ادامه این برنامه 
سن��د کنت��رل بیماری ه��ای غیرواگی��ر در استان تهران را 
مورد بررسی قرار داد و در مورد شاخص های بیماری ها 
در ایران این گونه توضیح داد: »در سال 2010 میالدی 
در کشورم��ان 70/4 درص��د ک��ل م��رگ و میره��ا ناشی از 
بیماری ه��ای غیرواگی��ر ب��وده و تنها 14/4 درصد مرگ و 
میرها مربوط به بیماری های واگیر و 15 درصد مربوط به 
حوادث گزارش شده است. 17/5 میلیون مرگ در کشور 
به علت بیماری های قلبی و 8 میلیون به دلیل سرطان بوده 
است.  اولین علت مرگ مردان و زنان کشور بیماری های 
قلبی-عروق��ی اس��ت ک��ه تغذیه در آن نقش اساسی دارد. 
ع��الوه ب��ر ای��ن، 6/44 درصد م��ردم کم تحرک اند، 14/8 
درص��د فش��ار خ��ون ب��اال دارند، 64/7 درصد هنگام طبخ 
غ��ذا از روغ��ن جام��د استف��اده می کنند و 56 درصد افراد 
45 ت��ا 64 سال��ه کش��ور حداق��ل ۳ عام��ل از عوامل خطر 

بیماری های غیرواگیر را دارند.« 

پانزدهم هستیم، ولی در مقابل در مورد مصرف مواد غذایی 
تهدید کننده سالمت وضعیتمان بدتر است، به گونه ای که 
از نظ��ر مص��رف اسی��د چ��رب ترانس رتبه سوم و در مورد 
نمک رتبه دهم را دارا هستیم. جالب است بدانید همه 
این 20 کشور در منطقه شاخص های تغذیه ای مناسب 

را ندارند ولی وضعیت ما از آنها نیز بدتر است. 
در علم تغذیه مبحثی وجود دارد تحت عنوان اقتصاد غذا، 
به این معنا که غذا سهم قابل توجهی از نقل و انتقاالت 
مالی را در دنیا به خود اختصاص داده است و کشورهایی 
که کشاورزی قوی ای دارند می خواهند از این بازار پرسود 
به��ره ببرن��د، بنابرای��ن شرکت هایی که فرآیند کننده غذا 
هستند، روی الگوی غذایی مردم و حتی روی کشت آنها 

تاثیر می گذارند و آنها را به سمتی هدایت می کنند که 
سود بیشتری داشته باشد. در گذشته قوت غالب مردم 
کشوره��ای جن��وب شرق��ی آسی��ا برنج بوده ولی در حال 
حاضر گندم شده به علت اینکه شرکت های چندملیتی 
ب��زرگ دنی��ا عمدت��ا از گندم استفاده می کنند، در نتیجه 
مصرف برنج کم کم در حال کاهش است. در مورد روغن ها 

و قند و شکر نیز همین اتفاق افتاده است. 
راهکاری که باید آن را مدنظر قرار دهیم هم در کشورهای 
مختلف و هم در یک کشور متفاوت است زیرا سوء تغذیه ای 
که مثال در سیستان و بلوچستان وجود دارد با سوء تغذیه ای 
که در تهران هست، تفاوت دارد. ممکن است در مناطقی 
مشک��الت اقتص��ادی باع��ث سوء تغذیه شود و در مناطق 

توسعه یافته تر سواد تغذیه پایین مردم باعث انتخاب های 
غذایی نامناسب باشد. در مناطق فقیرنشین، برنامه  های 
توانمند سازی و اشتغال می تواند سطح تولید را باال ببرد 
و مردم وقتی وضعیت اقتصادی شان بهتر شد، مواد غذایی 
بهتر نیز خریداری می کنند. به عنوان راه حل کوتاه مدت 
نیز سبدهای تغذیه ای همانند آنچه در کشور ما نیز وجود 
دارد، کمک کننده است. در مناطقی مانند تهران، راهکار 
اصالح الگوی تغذیه مردم کامال متفاوت است زیرا مردم 
انتخاب های غذایی مناسب ندارند که ناشی از سواد پایین 
تغذیه ای است، بنابراین نمی توان یک راهکار برای اصالح 
الگوی غذایی مردم پیشنهاد کرد و باید به کمک مطالعات 

کیفی، دالیل سوء تغذیه مشخص شود.
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مهم تری��ن مرحل��ه در ه��ر ن��وع نظام جامع برنامه ریزی، 
تعیین ماموریت سیستم مورد نظر است. درک و شناخت 
مقاص��د سیست��م م��ورد نظ��ر در ارتب��اط با نظام، مردم، 
کشور و محیط بین المللی شکل می گیرند و در نهایت 
فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد. فلسفه وجودی 
نقشی است که یک سیستم را از سایر سیستم ها متمایز 
می کن��د و نشان دهن��ده طی��ف فعالیت های آن سیستم 
است. منظور اساسی از ماموریت، نقش اساسی و منحصر 
به ف��ردی اس��ت ک��ه برعه��ده سیستم مورد نظر است و 

دامنه فعالیت های آن را مشخص می کند.

ماموریت پدافند زیستی در وزارت جهاد کشاورزی 
س�ازمان دهی،  برنامه ری�زی،  سیاس�ت گذاری، 
هدایت و نظارت بر فعالیت های مربوط به پدافند 

زیستی در بخش کشاورزی است که از طریق:
• رص��د و پای��ش، شناسای��ی، تشخی��ص، هشداردهی، 

پیشگیری، کنترل و مقابله با تهدیدات زیستی
• توسع��ه زیرساخت ه��ا و ظرفیت ه��ای نرم اف��زاری و 
سخت اف��زاری الزم ب��رای پای��ش، شناسایی، تشخیص، 

پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیستی
• توسعه توانمندی ها و ظرفیت های الزم برای پیشگیری، 
مدیری��ت و کنت��رل عملی��ات شناسایی و تشخیص، رفع 
آلودگ��ی و پاکس��ازی، معدوم س��ازی و دف��ن بهداشت و 

کاهش تبعات ناشی از تهدیدات زیستی
موجبات کاهش آسیب پذیری سرمایه ها از ذخایر گیاهی 
و دام��ی را فراه��م آورده و بخ��ش کش��اورزی را در براب��ر 

تهدیدات زیستی مصون می نماید.

کلی�ات نگارش�ی ب�ر اصول پدافن�د غیرعامل در 
کشاورزی

قابلیت پدافند غیرعامل، ایجاد بستر مناسب توسعه پایدار 
کشور، هم راستا با سیاست های تنش زدایی، پایدارترین و 
ارزان ترین شیوه دفاع، مناسب ترین راه کار افزایش آستانه 

مقاوم��ت مل��ی، پشتوان��ه اقت��دار ملی، یکی از مهم ترین 
ابزارهای بازدارندگی، بهترین شیوه کاهش مخاطرات و 
آسیب پذیری، صلح آمیزترین روش دفاع و خطری ترین 

عنصر دفاعی بشر در برابر حوادث است.
یکی از حوزه های مهم پدافند غیرعامل، پدافند غیرعامل 
در ح��وزه کش��اورزی اس��ت. پدافن��د غیرعامل زیستی، 
مجموعه ای از اقدامات از قبیل رصد و پایش، آشکارسازی، 
هشدارده��ی، تشخی��ص و تصمی��م و عملیات، کنترل، 
مدیری��ت بح��ران، حفاظ��ت و پیشگیری، امداد و نجات، 
درم��ان، بازیاب��ی و بازتوان��ی منابع، محدودسازی و رفع 
آلودگ��ی در براب��ر تهدی��دات زیست��ی با رویکرد بخش 
کشاورزی است، که موجب حفاظت از سرمایه های ملی 
در براب��ر تهدی��دات ای��ن بخ��ش و کاه��ش آثار و عواقب 

ناشی از آنها می گردد. 
طیف وسیعی از سازمان و وزارتخانه های کشور به عنوان 
متول��ی توسع��ه پدافن��د غیرعامل در این حوزه هستند 
ک��ه یک��ی از مهم تری��ن ای��ن وزارتخانه ها، وزارت جهاد 
کشاورزی که ماموریت آن طرح ریزی و برنامه ریزی جهت 
تقوی��ت و توسع��ه پدافن��د غیرعامل زیستی با محوریت 

دام و گیاه است. 
طبق سند راهبردی پدافند زیستی کشور، حوزه تهدیدات 
زیست��ی شام��ل انس��ان، دام، نبات��ات، آب آشامیدن��ی، 
محیط زیس��ت و مناب��ع طبیع��ی و غ��ذا و دارو و صنای��ع 
مرتب��ط ب��ا آن اس��ت، که این ماموریت های مطروحه در 

حوزه تهدیدات زیستی قرار می گیرد.

تهدیدات و آسیب پذیری ها در حوزه دام و گیاه
الف- ردیف آسیب پذیری های زیستی حوزه دام، 
طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم عبارتند از:

1. عدم تدوین قوانین و مقررات ایمنی و امنیت زیستی 
جهت نقل و انتقال عوامل بیولوژیک

2. گستردگ��ی قاچ��اق و ورود دام خ��ارج از ضابط��ه و 
تبعات آن

3. وابستگی دام و طیور به واکسن های خاص وارداتی 
و نهاده ها و مواد غذایی

4. عدم نظارت دقیق بر طیور و دام های بومی و خانگی 
و کنترل سالمت بهداشت آنها

5. کمبود شدید نیروهای تخصصی در بخش تولیدات 
دامی

6. عدم توجه جدی به قرنطینه
7. عدم رعایت مسائل بهداشتی در کشتارگاه ها

8. تبعات ناشی از دام های داخل شهر
9. محدودی��ت اکیپ ه��ای عملیات��ی و اعتب��ار الزم در 

این حوزه
10. تبعات ناشی از جابه جایی دام و طیور زنده

11. عدم نظارت موثر در کوچ دام ها
12. محدودیت ظرفیت ذخیره سازی ئ استاندارد نبودن 

فضاهای ذخیره محصوالت و فراورده های دامی
13. عدم سازماندهی تیم های واکنش سریع، تجهیزات 
و نی��ز دستورالعمل ه��ای اجرای��ی م��ورد نیاز در زمینه 

مقابله با تهدیدات
14. وابستگ��ی ب��ه واردات دارو، واکس��ن، فراورد ه��ای 
بیولوژیک، مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و دامپزشکی 

کشور
15. محدودیت بودجه و اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی 

برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک
16. ع��دم آم��وزش نیروه��ا جهت آمادگی برای مقابله با 

تهدیدات بیولوژیک
17. ضعف دانش و آگاهی مدیران، کارشناسان و کلیه 
دست اندرک��اران بخ��ش کشاورزی از موضوعات پدافند 

زیستی
18. ع��دم برخ��ورداری از بان��ک اطالعاتی بیماری های 
همه گیر و محدودیت های مربوط به رصد آنها در سطح 
منطق��ه ای و بین الملل��ی و ع��دم بهره گیری از روش های 

شبکه ای برای گردآوری اطالعات مربوطه
19. توسعه نیافتگ��ی شبک��ه رص��د و شناسای��ی عوامل 

بیانیه چشم انداز پدافند زیستی وزارت جهاد کشاورزی

ردیف آسیب پذیری ها
چشم انداز تصویری از آینده است که سازمان می خواهد در زمان مشخصی به آن دست یابد. چشم انداز، آرزوی آتی سازمان در شرایط کنونی است. 
بنابراین چشم انداز، سیر تحول و دگرگونی ها را جهت نیل به آینده مطلوب تر هموار می سازد و موجب انسجام کلیه واحد های سازمان به سوی آینده 
آرمانی می گردد. چشم انداز، توصیفی قابل درک و الهام بخش، برانگیزاننده و وفاق آفرین از یک سازمان در افق زمانی معین که آینده مطلوب، واقع گرا، 
تحقق پذیر و جذاب را برای آن به صورتی کلی به تصویر کشیده و چگونگی اجرای موفق ماموریت را در افق مورد نظر مشخص می کند. با اتکال به 
قدرت الیزال الهی و در پرتو چش�م انداز کلی نظام، چش�م انداز وزارت جهاد کش�اورزی،  وزارتخانه ای با توان حداکثری در رصد، پایش و شناس�ایی، 
تش�خیص، پیش�گیری، کنترل، مقابله و مصون س�ازی کش�ور در برابر تهدیدات زیس�تی حوزه دامی و گیاهی و دارای رتبه برتر در این زمینه در بین 

کشور های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در پدافند غیرعامل زیستی کشور در افق چشم انداز 1404 چنین ترسیم می گردد. 
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بیولوژیک در مرزها و شهرهای بزرگ
20. عدم ایجاد بانک میکروبی و ذخیره ژنتیکی عوامل 

بیماری زای ایران و کشورهای منطقه یا جهان
21. ع��دم اش��راف نسب��ت ب��ه شی��وه انتشار بیماری ها و 

تهدیدات زیستی
22. توسعه نیافتگ��ی روش ه��ای تشخیص سریع عوامل 
بیولوژی��ک و ع��دم ت��وان یا آمادگی آزمایشگاه ها و مراکز 
تشخیصی و درمانی برای شناسایی سریع تهدیدات زیستی

23. عدم وجود سیستم هشدار سریع یا توسعه نیافتگی 
این سیستم ها در کشور

24. توسعه نیافتگی روش های پیشگیری و ایمن سازی
25. ضعف اساسی در قرنطینه مرزی و داخلی بیماری های 
دام��ی و ع��دم ت��وان در کنت��رل و مح��دود نمودن آن در 

کانون اولیه
26. عدم توجه به موازین امنیت زیستی در مکان یابی و 
استقرار واحدها و مجتمع های دامپروری و تراکم بیش 

از حد واحد های تولیدی در برخی از مناطق کشور
27. محدودیت های ناشی از وجود یا دسترسی به داروها 
و واکسن های مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات زیستی 

یا کاهش آثار آنها
28. محدودیت منابع و ذخایر دارویی و واکسن برای 

مقابله با تهدیدات زیستی در تمام کشور
29. عدم توسعه ظرفیت های داخلی برای تولید داروهای 

جدید به منظور درمان این عوامل
30. ضع��ف رواب��ط و همکاری ه��ای دو ی��ا چندجانبه به 
منظ��ور تقوی��ت معاه��دات بین المللی، منطقه ای و ملی 
ب��رای پیشگی��ری تشخی��ص و پاس��خ سری��ع به هر نوع 

تهدید بیولوژیک
31. عدم تعریف و تصویب قانون برچسب گذاری برای 
محص��ول دستک��اری ش��ده ژنتیکی و بی توجهی به این 

موضوع

32. شکار حیات وحش

تهدی�دات و آس�یب پذیری های زیس�تی ح�وزه 
گیاهی

ب- ردیف آسیب پذیری های زیستی حوزه  گیاهی 
شامل زراعت، باغبانی، جنگل و مراتع عبارتند از:

1. برخ��ورداری از تجهی��زات و ادوات پی��ش آگاه��ی 
ناکارآم��د و نظ��ارت ضعی��ف ب��ر عملیات کنترل عوامل 
خس��ارت زای گیاه��ی و همچنی��ن ع��دم تهیه و تدارک 
امکانات، تجهیزات و مواد مورد نیاز برای مبارزه شیمیایی، 
مکانیکی، بیولوژیکی و زراعی در باغات و مزارع آلوده

2. نظارت ناکافی بر ورود سموم آلوده و آفتکش های 
آلوده و بی کیفیت و ورود ارقام مقاوم )علف های هرز( برابر 
سموم کشاورزی به کشور یا تولید آنها در داخل کشور

3. واردات مواد، عوامل بیولوژیک و غیرشیمیایی آلوده 
یا مخرب به کشور

4. تحری��م سم��وم و آفت کش ه��ای کش��اورزی و عدم 
تامین به موقع آنها

5.  ضعف در نظارت بر شرکت های فرموله کننده، عاملین 
ف��روش و توزیع کنندگ��ان و انتق��ال و انتش��ار سم��وم و 
آفت کش ها و عوامل کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی 

آلوده به وسیله آنها به کشور 
6.  ضع��ف در رعای��ت استاندارده��ا، قوانی��ن و موازی��ن 

بهداشت گیاهی ملی و بین المللی و اصول قرنطینه
7.  انتقال اندام های تکثیری آلوده از باغات مادری و 
نهالستان ها مناطق سالم کشور از طریق پیوند، قلمه، پا 
جوش و نهال و همچنین دستکاری ژنتیکی عوامل بومی

8. استفاده از تجهیزات تشخیصی قدیمی و ناکارآمد 
و نیروی انسانی غیرمتخصص و محدود

9. عدم رعایت دقیق موازین و سازوکارهای کنترلی و 
نظارتی در ورود بذر، نهال، غده، فرآورده های کشاورزی 

آلوده و عوامل بیماری زا و غیره... توسط مسافرین یا از 
طریق  قاچاق و سایر مجاری ورودی به کشور

10. وابستگی کشور به واردات سموم و بذر
11. عدم تدوین قوانین و مقرارت ایمنی و امنیت زیستی 

جهت نقل و انتقال عوامل بیولوژیک
12. محدودیت ظرفیت ذخیره سازی و استاندارد نبودن 

فضاهای ذخیره محصوالت کشاورزی
13. عدم سازماندهی تیم های واکنش سریع، تجهیزات 
و نی��ز دستورالعمل ه��ای اجرای��ی م��ورد نیاز در زمینه 

مقابله با تهدیدات
14. محدودیت بودجه و اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی 

برای مقابله با تهدیدات زیستی
15. ع��دم آم��وزش نیروه��ا جهت آمادگی برای مقابله با 

تهدیدات بیولوژیک
16. ضع��ف دان��ش آگاه��ی مدیران، کارشناسان و کلیه 
دست اندرک��اران بخ��ش کشاورزی از موضوعات پدافند 

زیستی
17. ع��دم اش��راف نسب��ت ب��ه شی��وه انتشار بیمارهای و 

تهدیدات زیستی
18. توسعه نیافتگ��ی روش ه��ای تشخیص سریع عوامل 
بیولوژیک و عدم توان یا آمادگی آزمایشگاه ها و مراکز 
تشخیص��ی و درمان��ی ب��رای شناسایی سریع تهدیدات 

زیستی
19. عدم وجود سیستم هشدار سریع یا توسعه نیافتگی 

این سیستم ها در کشور
20. توسعه نیافتگی روش های پیشگیری و ایمن سازی

21. ضع��ف رواب��ط و همکاری ه��ای دو ی��ا چند جانبه به 
منظ��ور تقوی��ت معاه��دات بین المللی، منطقه ای و ملی 
ب��رای پیشگی��ری تشخی��ص و پاس��خ سری��ع به هر نوع 

تهدید بیولوژیک
ادامه دارد
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ایده آل ترین زمان تلقیح واکسن آنفلوانزا با توجه به نیاز 
2 هفت��ه ای ت��ا ایج��اد پاس��خ ایمنی اولیه و بهترین اثرات 
پیشگی��ری آن، از اواس��ط شهری��ور م��اه تا اواسط مهر ماه 
است و با توجه به بیشترین میزان بروز بیماری آنفلوانزا 
ک��ه از ابت��دای آب��ان م��اه ت��ا اوایل خرداد ماه است، تزریق 
واکسن در این زمان می تواند ایمنی مناسب حدود 85 

درصدی و یک  ساله در مقابل این بیماری ایجاد کند.
دیناروند همچنین به افرادی که به بیماری های زمینه ای 
مبت��ال هستن��د توصی��ه کرد حتما واکسیناسیون را انجام 
دهن��د. توصی��ه دینارون��د در حالی است که سال گذشته 
اکثر افرادی که در اثر آنفلوانزا جان خود را از دست دادند 
بیماری زمینه ای داشته و واکسن نیز تزریق نکرده بودند. 
استان کرمان یک از استان هایی بود که موج آنفلوانزا در آن 
۳0 نفر را به کام مرگ کشید. در همان زمان کمیسیون 
بهداش��ت مجل��س ش��ورای اسالمی گزارشی از افراد فوت 
ک��رده منتش��ر ک��رد، ک��ه در آن گزارش آمده بود کسانی 
ک��ه ف��وت کردن��د بیم��اری زمینه ای داشته اند و هیچ یک 

واکسن نزده بودند.
آذر ماه سال گذشته بود که ترس از ابتال و مرگ در اثر 
بیماری آنفلوانزا به ویژه در استان کرمان موجب سوءاستفاده 
سودجویان و به را افتادن بازار سیاه واکسن و ماسک شد. 
بازار سیاه واکسن هم در حالی بود که تزریق واکسن در 
آن دوره زمانی تاثیری نداشت. رسول دیناروند نیز آذرماه 
گفت��ه ب��ود: »درب��اره واکس��ن نیز قبل از این اطالع رسانی 
ش��ده ب��ود ک��ه واکسیناسیون برای افراد در معرض خطر 
و دارای بیماری ه��ای زمین��ه ای توصی��ه می شود و اکنون 

برای واکسیناسیون دیر است.«
اخیرا ویدئویی از وزیر بهداشت در اخبار سیما و پخش شد 
که در آن گفته بود: »از افرادی که مسن هستند و سن 
ب��االی 60 س��ال دارن��د، زن��ان باردار و افرادی نقص ایمنی 
دارند، واکسن را تزریق کنند.« این سخنان وزیر بهداشت 
حمل بر تبلیغ واکسن آنفلوانزا شده و در مقابل سخنان وی 
در آذر ماه سال گذشته قرار گرفته که می گوید تبلیغات 
صورت گرفته برای واکسن آنفلوانزا طبیعی نیست و نباید 

مردم به تزریق آن دعوت شوند. همین سخنان موجب 
شده وی مورد هجمه قرارگرفته و متهم به تناقض گویی 
شود وزیر بهداشت سال گذشته در آذر ماه یعنی زمانی 
که تزریق واکسن هم بی فایده به نظر می رسید و در عین 
 حال بازار سیاه واکسن شکل  گرفته بود، از عدم تشویق 

مردم به تزریق واکسن سخن گفت.
ام��ا واکس��ن آنفلوان��زا حاشیه های دیگری هم داشت. در 
فضای مجازی خبری منتشر شد که یک کودک به دلیل 
استفاده از واکسن آنفلوانزا دچار فلج شده است. دکترحسن 
هاشمی درباره این شایعات نیز توضیح داد: »این واکسنی 
که در اختیار مردم است همان واکسنی است که ریاست 
جمهوری، مقام معظم رهبری و تمام وزرای کابینه از آن 
استف��اده کرده ان��د.« یک متخصص داروسازی بالینی در 
خصوص واکسن های آنفلوانزا موجود در ایران می گوید: »در 
ایران واکسن های فصلی وجود دارد که به صورت سالیانه، 
در اواخر فصل تابستان و اوایل فصل پاییز تزریق می شود 
و توصیه می شود که همه افراد برای واکسیناسیون اقدام 
کنن��د. ای��ن واکسن ها، نوع آنتی ژن های سطحی ویروس 
آنفلوانزا هستند که سالیانه گونه های شایع را برای تولید 

این واکسن استفاده می کنند.«
ه��ادی اسماعیلی، عضو هیئت علمی 
دانشگ��اه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
در خصوص این نوع واکسن در دنیا 
توضی��ح می ده��د: »نوع خفیف شده 
بیم��اری آنفلوان��زا در دنی��ا به صورت 
اسپ��ری بین��ی وجود دارد که تاکنون 
در ایران رواج پیدا نکرده و در کشور 

موجود نیست.«
ای��ن متخص��ص داروسازی بالینی در 
خصوص عوارض ناشی از این واکسن 

می گوید: »یکی از عوارض نادری که 
ای��ن واکس��ن دارد و این روزها در 
شبکه های اجتماعی بسیار تهییج 

ش��ده، سن��درم میلر فیشر یا همان 

گیلن باره است.«
اسماعیلی در خصوص این سندرم توضیح می دهد: »این 
بیماری مربوط به اعصاب محیطی است که بر اثر واکنش 
سیستم ایمنی بدن علیه اعصاب محیطی ایجاد می شود.«

او درب��اره شایع��ات تلگرام��ی در خص��وص اینکه به افراد 
توصیه می شود که واکسن آنفلوانزا نزنند، می گوید: »یکی 
از عوارض پنی سیلین، حساسیت به آن است. آیا این درست 
است که به خاطر آن ما مصرف پنی سیلین را در کشور 
محدود کنیم؟ نه این  روش درست نیست. این بیماری 
ه��م عارض��ه ن��ادری اس��ت و به هیچ عنوان، در هیچ کدام 
از مقاالت و کتب توصیه نشده که این مساله را به همه 

افراد تعمیم دهند.« 
پروفس��ور محمدحسی��ن سلط��ان زاده، است��اد دانشگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشتی و فوق تخصص عفونی کودکان 
در ای��ن رابط��ه گف��ت: تزری��ق واکسن پنوموکوک باید در 
کشور انجام شود. البته در برخی داروخانه ها این واکسن به 
قیمت گران فروخته می شود اما تمام مردم توان استفاده 
از آن را ندارند. این واکسن، یکی از مهم ترین واکسن هایی 
است که الزم است. نزدیک به 150 سال مردم از میکروب 
پنوموکوک رنج می بردند و هر چه بیمار مننژیت، پنومونی 
و ذات الریه، سپتیک، سینوزیت و... در بیمارستان ها بستری 
می ش��د، مرب��وط ب��ه همین میکروب بود. این واکسن 15 

سال است که کشف شده است.
در ابتدا این واکسن در یکی از کارخانه های آمریکا کشف شد. 
در حال حاضر در 100 کشور این واکسن استفاده می شود 
و در بیش  از 40 کشور این واکسن جزو واکسیناسیون 
روتین قرار گرفته است. متاسفانه در کشور ما این واکسن 
به صورت روتین مصرف نمی شود و امیدواریم که دکتر 
هاشمی این کار را انجام دهند و این واکسن را بیاورند تا 
مردم بهره مند شوند. هدف ما این است که تمام مردم به 
صورت عادی بتوانند، این واکسن را بزنند. چراکه میکروب 
پنوموکوک افراد در هر سنی را تهدید می کند، اما چون 
کودک��ان سیست��م بدنی ضعیف تری دارند، آسیب پذیرتر 

خواهند بود. 

توان تولید بومی واکسن، دارو و سرم باید متحول شود

واردات یا تولید؟
  ویدا ربانی

در چند سال گذشته آنفلوانزای H1N1 قربانیان زیادی گرفت. امسال اما به نظر می رسد وزارت 
بهداشت تالش دارد تا با اقدام به موقع برخالف سال های گذشته واکسن آنفلوانزا را سریع تر در 
اختیار مردم و به ویژه افراد آسیب پذیرتر قرار دهد. رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو 
و معاون وزیر بهداشت هم از ورود واکسن آنفلوانزا به کشور از مردادماه خبر داد و تزریق آن را 

به افراد در معرض خطر توصیه کرد.
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امپراتوری واکسن های تزریقی پوناواال بخشی از صنایع در 
حال پیشرفت واکسن سازی در هند است که محصوالت 
خ��ود را ب��ه سازم��ان جهانی بهداشت، یونیسف، صندوق 
کودک��ان مل��ل متح��د، بان��ک جهان��ی و نیز 150 کشور 
جهان می فروشد. عجیب اینکه این غول واکسن سازی 
در کشوری بنا شده که بعد از آفریقای زیرصحرا کمترین 
پوشش واکسیناسیون را دارد. همزمان با گسترش صنایع 
واکسن س��ازی هن��د، فاصل��ه بین این دستاورد با ناتوانی 
در دستیاب��ی ب��ه اه��داف پای��ه سالمت عمومی از سوی 
جریان ه��ای رسان��ه ای ت��ا حد زیادی نادیده گرفته شده 
است. هند در این زمینه از همسایگان بسیار فقیر خود 
هم عقب تر است. براساس آمار 2012 یونیسف، میزان 
ایمن سازی کودکان هندی از همه همسایگان در جنوب  
شرقی آسیا شامل نپال که سرانه تولید ناخالص داخلی 
آن یک سوم هند است نیز کمتر است. فقط در کشورهای 
بی ثباتی مانند افغانستان و هائیتی وضعیت واکسیناسیون 

از هند بدتر است.
وضعیت اقتصادی ماجرای واکسیناسیون بهت انگیز است؛ 
سازمان جهانی بهداشت با توجه به تعدیل هزینه های 
درمان و بهبود بهره وری، ارزش سود ساالنه اقتصادی 
و اجتماعی حاصل از تولید 90 درصد از واکسن های 
پنومونی و روتاویروس، نوعی ویروس مولد اسهال، برای 

هند را بیش از 9 میلیارد دالر برآورد کرده است.
یکی از توضیحات برای کمبود واکسیناسیون نبود یا کمبود 
تقاضای مردم برای ایمن سازی است. این موضوع را در 
پاکستان هم می توان مشاهده کرد که طالبان در مناطق 
تحت نفوذ خود افکار عمومی را نسبت به کمپین های 
واکسیناسی��ون بدبی��ن کرده بودند. البته عوامل دیگری 
ه��م در ای��ن بدبین��ی موث��ر بوده ان��د؛ از جمله اینکه سیا 
برای شکار اسامه بن الدن نوعی کمپین واکسیناسیون 

قالبی در منطقه راه انداخت که با مراجعه خانه به خانه 
و بررس��ی نمونه ه��ای DNA توانستن��د ج��ای بن الدن 
را کش��ف کنن��د. ه��م مخالف��ان آمریکا و هم کارشناسان 
اخ��الق پزشک��ی ای��ن سوءاستفاده را به چالش کشیدند. 
در س��ال 2015 می��الدی، دول��ت پاکست��ان با تمسک به 
همین موضوع، خیریه بین المللی »نجات کودکان« را که 
سرمایه گذاری های هنگفتی در برنامه های واکسیناسیون 

کرده بود، از پاکستان بیرون کرد.
گرفتاری هند، مخالفت های نظری علیه واکسیناسیون 
نیس��ت. هرچن��د یک��ی از دالی��ل کمب��ود تقاض��ا برای 
واکسیناسی��ون را کمب��ود آم��وزش مناسب می دانند، اما 
کمپین های مثبت به تدریج جای خود را پیدا می کنند.

ب��ه  احتم��ال  زی��اد آنچ��ه امروز درباره سالمت عمومی در 
هن��د می بینی��م، حاص��ل سرمایه گذاری ناکافی دولت در 
ام��ور سالم��ت و کمب��ود سرمایه گ��ذاری خارجی در این 
زمین��ه اس��ت. اگ��ر بدانی��م دولت هند فقط 1/2 درصد از 
تولید ناخالص داخلی خود را به سالمت اختصاص داده 
و چی��ن 2/7 و متوس��ط جهان��ی 6/5 درص��د است، آن گاه 
میزان این سرمایه گذاری اندک بیشتر مشخص می شود. 
ب��ه  عب��ارت  دیگ��ر، دول��ت هند برای هر یک از شهروندان 

خود در سال ۳9 دالر هزینه می کند.
ب��ا محاسب��ه هم��ه این عوامل، اقتصاددانان و کارشناسان 
سالم��ت عقی��ده دارن��د نظام سالمت عمومی هند بسیار 

محدود است و کامال بد کار می  کند.
خبر خوب اینکه هر جا در مناطق روستایی، سرمایه گذاری 
کافی در امر سالمت انجام شده، نتایج مثبت هم دیده 
شده  است. اکنون، در مناطق روستایی هند مردم به  آسانی 
می توانند در بیمارستان های دولتی رایگان واکسینه شوند.

ب��ا وج��ود انفج��ار جمعیت شهری در هند، این تمهیدات 
در شهره��ا ب��ه سرع��ت مناط��ق روستایی گسترش پیدا 

نکرده است. تحقیقات دانشگاه میشیگان نشان می دهد 
احتمال اینکه یک کودک 1 تا ۳ ساله شهرنشین هندی 
واکسینه شود، 80 درصد کمتر از کودک همسن خود در 
مناطق روستایی است. می توان گفت رسانه های هندی 
نیز برای اینکه پاسخی از مسووالن سالمت کشورشان 
درباره تمهیدات نابرابر واکسیناسیون در مناطق شهری 
و روستایی بگیرند، کامال ناموفق عمل کرده اند. خبرها 
به  ندرت مسائل سالمت را پوشش می دهند. بررسی ها 
نشان می دهند در سال 2012 میالدی، کمتر از 1 درصد 
از مطالب سردبیری در روزنامه های مهم و پرتیراژ هند 

به موضوع سالمت اختصاص داشته است.
با این  حال، نمی توان کتمان کرد مسووالن هندی کم کم 
به فکر لزوم عملی یکپارچه و هماهنگ افتاده اند. مسووالن 
دولت فعلی این کشور، کمپین جدیدی را با نام »ماموریت 
ایندراهانوش« راه اندازی کرده اند که تصمیم دارد تا سال 
2020 میالدی پوشش واکسیناسیون علیه 11 بیماری 
قابل پیشگی��ری ب��ا واکس��ن را ب��ه 90 درصد برساند. این 

بزرگ ترین گسترش ایمن سازی در تاریخ است.
امروز، 2 سال بعد از راه اندازی کمپین، نگرانی ها درباره 
منابع مالی آن باال گرفته است. در سال 2014 میالدی، 
موسسه بین المللی گوی نیم میلیارد دالر صرف حمایت 
از ماموریت ایندراهانوش کرد، اما با افزایش تولید ناخالص 
داخلی کشور تا سال 2021 میالدی، گوی دیگر دلیلی برای 
این حمایت نمی بیند. از سوی دیگر، تغییر شیوه زندگی 
که چاقی و دیابت را با خود همراه کرده، بار بیماری های 
عفونی و غیرعفونی را در هند افزایش داده و دردسر »بار 
مضاع��ف بیم��اری« و در نتیج��ه فش��ار بر بودجه سالمت 
را بیشت��ر ک��رده اس��ت. یک��ی از راه های برون رفت هند از 

مشکالت سالمت، افزایش پوشش واکسیناسیون است.
Newsweek :منبع

سه چهارم مرگ ومیر کودکان هندی زیر 5 سال به دلیل ابتال به بیماری های قابل پیشگیری با واکسن اتفاق می افتد

واکسن کم است!
  مترجم: مرجان یشایایی

3 کودک از هر 4 کودک هندی که در زیر 
سن 5 سالگی می میرند، مرگشان به دلیل 
بیماری هایی اس�ت که با واکسیناس�یون 
می ت�وان از آنه�ا پیش�گیری کرد. پونا، در 
نزدیکی بمبئی، ش�هری بی دروپیکر اس�ت 
ک�ه یک�ی از بزرگ ترین ش�رکت های هند 
جدید در آن بنا ش�ده؛ موسس�ه س�رم هند 
متعلق به میلیاردر هندی، سیروس پوناواال، 
بزرگ ترین تولیدکننده واکس�ن جهان از 

نظر حجمی.
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  دکترحسین مهدوی شهری/مدیرپدافندغیرعامل سازمان دامپزشکی 

عوامل بیماری های حیوانی، از جمله آنهایی که قابل انتقال به انسان هستند، این ظرفیت را دارند به طور تصادفی از آزمایشگاه ها فرار و نشت نماید یا 
به عنوان سالح های زیستی به دلیل پیامدهای گسترده اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی و دسترسی به توانایی های بالقوه آنها استفاده شوند. کشورهایی 
که تشکیالت دامپزشکی خوبی دارند به بهترین وجه برای شناسایی و پاسخ سریع به تمام طغیان بیماری های حیوانی، چه آنها که به طور طبیعی رخ 

می دهند یا آنهایی که نتیجه انتشار اتفاقی یا عمدی عوامل بیماری زا هستند، به منظور پیشگیری حوادث زیستی بالقوه عمل می نمایند.

موضوع تهدیدات زیستی در شرایط امروز منطقه به ویژه 
درگیری کشورهای همسایه با گروه های تکفیری از اهمیت 
زی��ادی برخ��وردار اس��ت. لذا توج��ه به موضوع تهدیدات 
زیستی، تدوین سند ملی کاهش تهدیدات زیستی با هدف 
تقویت همکاری های چند جانبه، استقرار نظام مراقبت 
زیست��ی )Biosurvillence(، تقوی��ت مفهوم سالمت واحد 
را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین نیاز است این 
سازمان ه��ا نسب��ت ب��ه جلب همکاری جامعه اطالعاتی و 
سازمان های امنیتی کشور برای تقویت سند ملی کاهش 

تهدیدات زیستی اقدام نمایند.

حقایق کلیدی
• 80 درصد عوامل بیماری زای که به طور بالقوه می توانند 
با اهداف بیوتروریسمی استفاده شوند منشاء حیوانی دارند.

• 60 درص��د از بیماری ه��ای عفون��ی انسان��ی از عوام��ل 
بیماری زای حیوانی تکامل یافته اند.

•  75 درص��د بیماری ه��ای عفون��ی نوپدی��د انسانی دارای 
منشاء حیوانی هستند.

عوامل بیماری زای حیوانی استفاده شده به عنوان 
جنگ افزارهای زیستی

در ط��ول تاری��خ بسی��اری از عوام��ل بیم��اری زا به عنوان 
جنگ افزارهای زیستی یا در توسعه جنگ افزارهای زیستی 
عوام��ل بیم��اری زای حیوانی به ویژه با عوامل بیماری زای 
دارای ظرفیت بالقوه ایجاد بیماری های قابل انتقال بین 
حیوان��ات و انس��ان استف��اده شده اند. طغیان های بیماری 
حیوانی می تواند عواقب اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی 
داشته باشد زیرا آنها تاثیر مستقیم بر بهره وری، اقتصاد 
محلی و دسترسی به بازار دارند. هزینه کنترل این بیماری ها 

نیز ممکن است بسیار باال باشد.
عوامل بیماری زا به راحتی می توانند از حیوانات زنده یا 
مرده یا از محیط زیست و از آزمایشگاه ها )به ویژه آنهایی 
ک��ه ب��ا سط��وح پایین تری از امنیت زیستی برخوردارند( 

منتقل شوند. پیشرفت ها در بیولوژی صناعی امکان بیشتر 
دستکاری عوامل بیماری زای حیوانی فراهم آورده و آنها 
را خطرناک ت��ر از وضعی��ت طبیع��ی خود کرده است. این 
وضعیت، همراه با این واقعیت که آنها به راحتی می تواند 
در سراس��ر مرزه��ای غی��ر قابل تشخیص قاچاق شوند، 2 
عامل بسیار مهمی که باید هنگام تامین امنیت و کار با 
عوامل بیماری زای حیوانی در محیط آزمایشگاهی. در نظر 

گرفت، ایمنی زیستی و امنیت زیستی است.

وظایف سازمان دامپزشکی کشور و سیاست های 
پدافند غیرعامل

بهبود وضعیت بهداشت حیوانات، دامپزشکی در خدمت 
بهداشت عمومی )VPH( و رفاه حیوانات وظیفه سازمان 
دامپزشکی است سازمان دامپزشکی کشور تهدید ناشی از 
انتشار اتفاقی و عمدی عوامل بیماری زا حیوانات را خیلی 
جدی دانسته و راهبرد آن کاهش تهدید زیستی است، 
که، بر تقویت، ارتقاء و توسعه توسعه ارتباط متقاطع بین 

نظام های بهداشتی موجود تمرکز دارد.

س�ازمان دامپزش�کی کش�ور با اتخاذ تدابیر در 
راس�تای 6 هدف سیاس�ت های پدافند غیرعامل 

را به شرح زیر دنبال می نماید:
1. ارتباطات بین المللی وضعیت بیماری های حیوانی و 

قابل انتقال بین حیوانات و انسان 
2. توسعه و پیاده سازی استانداردهای مبتنی بر علم 

و راهنماهای پیشگیری
3. کنت��رل و ریشه کن��ی بیماری ه��ای حیوانی، از 
جمله بیماری ها قابل انتقال بین حیوانات و انسان؛ 
4.  ایمنی تجارت بین المللی حیوانات و محصوالت 

حیوان��ی؛ و همچنی��ن افزای��ش قدرت 
تشخیصی آزمایشگاهی؛

5. حصول اطمینان از افزایش 
سط��ح علم��ی، اطالع��ات و 

مشاوره؛ ظرفیت سازی خدمات ملی دامپزشکی، از جمله 
ظرفیت های مراقبت و پایش 

6.تقوی��ت نف��وذ سازم��ان در قال��ب طرح سیاستگذاری، 
تحقیقاتی و حاکمیتی.

سیاس�ت های اجرای�ی س�ازمان دامپزش�کی را 
ب�ا توج�ه ب�ه وظای�ف قانونی میتوان به ش�رح زیر 

تقسیم بندی نمود:
1. اقدامات کنترلي و ریشه کني در خصوص بیماري هاي 
اگزوتیک و اجراي سیستم پایش مستمر و امنیت زیستي 
)Bio security( شام��ل بازدی��د کارشناسي/ نمونه برداري/ 
نظارتي/ بررسي اپیدمیولوژیک/ بازرسي/ تعین تطبیق یا 

عدم تطبیق اقدامات قرنطینه اي
2. توسع��ه نظ��ام مراقب��ت فعال و غیرفعال بیماری های 

دام، طیور و آبزیان
3. استقرار سیستم زنجیره سرد حمل/ نگهداري/ توزیع

4. اقدامات الزم در خصوص تعین میزان تاثیر واکسن، 
مواد بیولوژیک، دارو و سموم

نقش سازمان دامپزشکی کشور در پدافند زیستی :

کاهش پیامد بحران + امکان بازتوانی
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5. بررس��ي می��زان ب��روز، شیوع و تلفات اقتصادي ناشي 
از بیماري ه��اي استراتژی��ک در سط��ح کشور و چگونگي 

انتقال بیماري ها
6. بررسي راه هاي انتشار و انتقال بیماري ها و مشخص 

نمودن عوامل ذي مدخل در اکولوژي هاي مختلف
7.تدوین دستورالعمل فوریت های خدمات دامپزشکی 
در ح��وادث غیرمترقب��ه )اپیدمی ه��ا، بالیا، اتفاقات انسان 

ساخت و...(
8. هماهنگ��ی ب��ا ارگان ه��ای ذیرب��ط جه��ت کس��ب 

پشتیبانی های الزم
9. پاکسازی و ضدعفونی کانون های آلوده

10. اقدام��ات قرنطین��ه ای و امنی��ت زیست��ی در کان��ون 
طغیان و...

 Early alarm system 11. استقرار سیستم هشدار به موقع
Early detection systemو تشخیص سریع

12. برنامه ری��زي، هماهنگ��ي و اج��را به منظور آموزش و 
اطالع رساني در امر بهداشت عمومي به بهره وران

13.  اج��رای برنامه ه��اي پیشگی��ري و مب��ارزه ب��ر علیه 
بیماري هاي مشترک بین انسان و حیوان

14. بررسي اپیدمیولوژیکي وضعیت بیماري هاي مشترک 
بی��ن انس��ان و حی��وان و شناسایي جغرافیایي کانون هاي 

آلوده و تعیین میزان درصد آلودگي در کشور
15. اج��رای برنامه ه��اي پیشگی��ري و مب��ارزه ب��ر علیه 
بیماري ه��اي باکتریای��ي، ویروس��ي، انگلي و قارچي دام، 

طیور و آبزیان
16. اجرای برنامه هاي الزم به منظور جلوگیري از سرایت 
بیماري هاي واگیر غیربومي )اگزوتیک( به داخل کشور

17. اج��رای برنامه ه��اي سالیان��ه اقدام��ات بهداشت��ي و 
قرنطینه اي با توجه به بیماري هاي شایع

18. استقرار سیستم مراقبت فعال و غیرفعال در خصوص 
بیماري هاي اندمیک

19. بررسي میزان بروز، شیوع و تلفات اقتصادي ناشي از 
بیماري هاي دامي و چگونگي انتقال بیماري ها

20.بررسي وضعیت چراگاه ها، آبشخورها، محل نگهداري، 
مراکز تجمع، میادین دام، کشتارگاه ها و سایر تاسیسات 

مربوط به دام از نظر عوامل مولد بیماري
21. اج��رای دستورالعمل ه��اي فني و اجرایي 

بهداشتي قرنطینه اي و امنیت زیستي در چراگاه ها، مراتع، 
آبشخورها، محل هاي نگهداري دام و سایر تاسیسات مربوط 

به پرورش دام و ابالغ آنها
22. سیاست گذاري، برنامه ریزي، نظارت و اعمال ضوابط 
بهداشتي و قرنطینه اي و امنیت زیستي براي ورود و خروج 
و نقل و انتقال دام و فرآورده هاي دامي )ملي و بین المللي( 

و صدور مجوزهاي بهداشتي مرتبط
23. اجراي برنامه هاي کنترل و نظارت بهداشتي اماکن 
دام��ي، صنای��ع وابست��ه دام، مراک��ز تهی��ه، عمل آوري و 
بسته بن��دي فراورده ه��اي خوراک��ي و غیرخوراکي دامي، 

مراکز توزیع و عرضه فراورده هاي خام دامي
24. بررسي هاي الزم در خصوص بقایاي آنتي بیوتیکي 
و م��واد شیمیای��ي و هورمون ه��ا در شی��ر و گوشت و سایر 

فراورده هاي دامي
25.  اج��رای برنامه ه��اي کنت��رل ام��ور مربوط به تبدیل 
الشه ه��ا و اندام ه��اي ضبط��ي و نیز تبدیل ضایعات دامي 
ب��ه منظ��ور استف��اده مص��ارف خوراک دام و صنعت و کود 

و... با رعایت اصول بهداشتي
26.  اج��رای دستورالعمل ه��ا و ضواب��ط بهداشتي جهت 

صادرات و واردات دام زنده و فراورده هاي خام دامي
27.  برنامه ریزي و نظارت بر برنامه ها، طرح ها و پروژه هاي 
بهداشتي، قرنطینه اي و امنیت زیستي دام و فرآورده هاي 

دامي 
28. اج��رای دستورالعمل ه��اي فني و اجرایي بهداشتي 
و قرنطین��ه اي و امنی��ت زیست��ي در کارخانه ه��اي تولید 

خوراک دام
29. اجرای دستورالعمل هاي فني و اجرایي برنامه هاي 
مل��ي کنت��رل باقیمانده ه��اي )دارو، هورمون ها، سموم و 
آفت کش ه��ا، فل��زات سنگی��ن، متابولیت ه��اي قارچي، 

رادیونوکلیندها، و.....( در فرآورده هاي دامي
30. اجرای دستورالعمل هاي فني و اجرایي برنامه هاي 
مل��ي کنت��رل باقیمانده ه��اي )دارو، هورمون ها، سموم و 
آفت کش ه��ا، فل��زات سنگی��ن، متابولیت ه��اي قارچي، 

رادیونوکلیندها، و.....( در فرآورده هاي دامي
31. اجرای دستورالعمل هاي فني و اجرایي و نظارت بر 
اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطینه اي و امنیت زیستي در 
کشتارگاه ها و کارخانه هاي تولید و فرآوري محصوالت دامي

32. مطالعه، سیاستگذاري، برنامه ریزي و پیگیري توسعه 
کمي و کیفي شبکه هاي مختلف آزمایشگاهي تشخیص 

و کنترل کیفي دامپزشکي
33. همک��اري و مشارک��ت ب��ا مراج��ع بین المللي نظیر 
WHO.OIE.FAO و... در چارچوب سیاست هاي سازمان 
دامپزشکي  کشور در اجراي  برنامه هاي مراقبت و مبارزه با 
بیماري هاي دامي در سطوح ملي، منطقه اي و بین المللي

34. اجرای برنامه هاي کنترل توزیع مواد بیولوژیکي و 
دارویي

35. اجرای برنامه هاي استراتژیک تولید، ورود، صدور و 
توزیع انواع دارو، سرم، ضدعفوني کننده ها، سموم 
و مواد بیولوژیک و مواد اولیه آنها که به نحوي 

از انحاء مورد مصرف دامپزشکي است

36.  اجرای دستورالعمل ها، ضوابط و استانداردهاي تولید، 
واردات و توزی��ع وسای��ل و ل��وازم فن��ي، دارو ها، واکسن ها، 
سرم ه��ا، م��واد بیولوژیک، سموم و مواد ضدعفوني کننده 

مورد مصرف دامپزشکي
37. توسعه بخش درمان، تشخیص و کنترل کیفي دارو، 

واکسن و مواد بیولوژیکي
38. توسعه پوشش بهداشتي دام در برابر بیماري هاي 

دام، طیور، آبزیان
39. مطالعه، سیاست گذاري، برنامه ریزي و تدوین ضوابط 
و مقررات رفاه دام در کشتارگاه ها، اماکن دامی و سیستم 

حمل و نقل دام
40.  مطالعه، ایجاد بانک اطالعاتي، تجزیه و تحلیل داده ها 
و ارائه گزارش در ارتباط با اصول ارزیابي خطر، اثربخشي 
و کیفی��ت فراورده ه��اي خ��ام دام��ي و خوراک دام، دارو و 
فراورده ه��اي بیولوژی��ک، مناب��ع ژنتیکي دام و موجودات 
تراریخته براساس آخرین یافته هاي مراکز معتبر علمی 

پژوهشی در جهان
41. مطالع��ه کتابخان��ه اي و میدان��ي، انجام ارزیابي خطر و 
ارائه گزارش در خصوص فراورده هاي خام دامي و خوراک 
دام، دارو و فراورده ه��اي بیولوژی��ک، مناب��ع ژنتیکي دام و 
موجودات تراریخته در تمامي مراحل تولید، بسته بندي، 

نگهداري، توزیع و عرضه
 Reference( 42. مرجع ذیصالح براي تهیه مواد مرجع
Material(، تهی��ه استان��دارد مل��ي در زمینه سوش هاي 
میکروب��ي، کنت��رل مثب��ت و منفي، آنتي ژن، آنتي بادي و 
همچنین استانداردهاي دارویي و فرآورده هاي بیولوژیک 
براي استفاده در مرکز و سایر آزمایشگاه هاي دامپزشکي 
43. مطالعه، سیاستگذاري، برنامه ریزي و پیگیري برنامه 
ملي اعتباربخشي آزمایشگاه هاي بخش دولتي و غیردولتي 

دامپزشکي
44. مطالعه، نظارت، سیاستگذاري، ارزیابي، اظهارنظر، 
ممی��زي، تدوی��ن ضواب��ط و دستورالعمل، تعیین و اعالم 
استراتژي تولید، واردات، صادرات، نگهداري، توزیع، پخش، 
فروش، رهاسازي و ثبت انواع موجودات ژنتیکي زنده تغییر 
شک��ل یافت��ه حاص��ل از فناوري زیستي جدید و حفاظت 
از ذخائر ژنتیکي و بانک ژن و نظایر آن که به نحوي از 

انحاء مورد مصرف دامپزشکي است
45. سیاست گ��ذاري، برنامه ری��زي، نظ��ارت و استق��رار 
سامانه ه��ای GMP, HACCP در واحده��ای تولی��دی، 

توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی
46. سیاستگذاري، برنامه ریزي و پیگیري تامین و توسعه 
کم��ي و کیف��ي شاغلی��ن بخش غیردولتی دامپزشکی در 

شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته
47. برنامه ری��زي ب��راي توسع��ه همک��اری و مشارکت با 
تشکل های تولیدی، صنفی، مردم نهاد، بخش خصوصی 

و تعاونی ها
48. سیاست گ��ذاري و برنامه ری��زي ب��ه منظور تجهیز، 
پشتیبان��ي و استف��اده بهین��ه از سخت اف��زار و نرم افزار 

مورد نیاز
ادامه دارد
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 رضا مرساق محمدي 

در یک تهدید ناهمگون که فناوري جنگ طرفین از تعادل منطقی برخوردار نباشد، عوامل دیگري در کاهش این نابرابري موثر است که پرداختن به 
آن از ضروریات جنگ هاست. مساله شناخت ویژگی هاي صحنه جنگ و عملیات در بهره گیري از مولفه ها و شاخصه هاي موثر در قابلیت هاي تاکتیکی، 
تا حدودي در کاهش توازن در جنگ موثر است. یکی از این ویژگی ها، شبکه آب هاي یک منطقه عملیاتی است. شبکه آب ها از عوامل طبیعی است 
که در طول تاریخ داراي نقش ه�اي گوناگونی بوده است. تا قبل از جنگ جهانی دوم شبکه آب ه�ا داراي نقش بازدارنده بودند اما با پیشرفت فناوري 
گرچه امروزه رودخانه ها اهمیت سابق خود را ندارند، ولی در مقیاس هاي تاکتیکی و عملیاتی نقش بسیار مهمی می توانند داشته باشند. در طول تاریخ 
رودهاي عمیق و عریض یا رودهایی با سواحل پر شیب، سدهاي موثري علیه نظامیان زره پوش، پیاده نظام و تانک ها بوده اند. وجود شهرها، تاسیسات 
صنعتی، شبکه هاي ارتباطی و سایر امکانات موجب شده که کانالها، آبراهه ها، آبگرفتگی ها و رودخانه ها از خطوط سوق الجیشی مهمی محسوب شوند.

سابقه جنگ هاي آبی در جهان 
منابع آب اگر هم زماني تنها منشأ درگیری های خشونت بار 
یا جنگ بوده باشد، این واقعه اما، بسیار نادر بوده اس�ت. 
همین امر باعث شده که »کارشناسان« امنیت بین المللي، 
رابطه بین آب و امنیت را یا نادیده بگیرند یا دستکم 
بشمارند. شاید در یک رویکرد آکادمیک به سادگي بتوان 
با ارائه تعریفي کوته بینانه از »امنیت«، آب یا )سایر منابع 
را( از مشاجرات مربوط به امنیت بین الملل حذف نمود یا 
تهدید ه��اي امنیتي را صرفا عواملي محدود و تک بعدي 
قلمداد کرد اما چنین رویکردي هم از ارتباط میان آب 
و امنیت درک درستي ندارد و هم سیاستگذاران و عموم 
مردم را در دنبال کردن راهي براي کاهش تنش و خشونت 
گمراه می کند. در حقیقت، تاریخچه بلندباالیي از درگیري 
و کشمکش بر سر آب وج�ود دارد ک�ه ح�اوي اطالع�ات 
بسیاري نیز هست و این تاریخچه، استفاده از شبکه هاي 
آب در خالل جنگ به عنوان اسلحه، و هدف قراردادن 
شبکههاي آبي در طي جنگ های ناشي از عوامل دیگر 
را نیز در خود جاي داده است. در تالش براي درک 
رابطه میان منابع آب، شبکه هاي آبي، امنیت بین الملل و 

جنگ، موسسه مطالعات توسعه، محیط زیست 
و امنیت اقیانوس آرام )پاسیفیک( اقدام 

اواخر دهه  به اجراي پروژه اي در 
1980 کرد که حوادث مربوط 

به آب و جنگ را ردیابي و 
دسته بندي کند. 

استفاده از آب به عنوان 
یک ابزار نظامی

دیدگاه ه��ایي  از  یکي 
تامین  با  رابطه  در  که 

امنیت  به خص��وص  امنیت 
دیدگاه  است  مطرح  مرزها  در 

امنیت�توسعه است. اگر یکي از اهداف دفاع را تامین 
امنیت بدانیم لذا می توان از آب به عنوان یکي از عوامل 
عمده و زیربنایي توسعه در امر دفاع به صورتي استفاده 
کرد که عالوه بر تحقق اهداف توسعه، اصول دفاعي و 
قواعد اساسي رزم و از جمله استفاده از آب به عنوان 
ابزار نظامي نیز تحقق یابد. در این روش و از این دیدگاه 
آب را به صور چندمنظوره استفاده می نمایند. در این 
روش، اوال ابزارهاي تامی��ن امنیت ملي )و در نتیجه 
دفاع(، فراتر از ابزارهاي نظامي و قابلیت جنگ آورانه، 
نیازمند بعد جدید »توسعه و رشد اقتصادي« است. 
)این خصوصیت نشانه رشد و پویایي این حوزه جدید 
و فراتر از نگرش تک بعدي امنیت قدرت محور است.( و 
ثانیا، برقراري »رابطه دوطرفه نسبي و متقابل دولت و 
مردم« در تامین نیازمندي هاي جامعه به منظور »تقویت 
مباني مشروعیت دولت هاي ملي« )برخالف نظریه امنیت 
قدرت محور یا نظریه واقع گرایي که رابطه دولت و مردم 
را رابطه یک طرفه و براساس اعمال حاکمیت دولت 
و تابعیت مردم، مدنظر دارد(، است. یکي از عللي که 
در شروع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران و در جریان 
حمله به خرمشهر مردم آن با کمترین اسلحه و مهمات 
حدود یک ماه در مقابل دشمن مقاومت کردند 
را می توان در همین امر دانست و اگر 
منطقه خالي از سکنه بود و مردم 
منطقه  به  کمتري  خاطر  تعلق 
خود داشتند چنین اتفاقي رخ 
نمي داد، بنابراین در این روش 

الزم است:
برخالف روش »یک بعدي« قبل 
که صرفا به عنوان ابزار نظامي، 
یک منطقه به آبگیر تبدیل می شد، 
آب باید کامال مدیریت گردد و زمین 
منطقه با آبگیر شدن آن، آب در امر 

توسعه به مصرف برسد که تبدیل منطقه به کشتزار، 
دریاچه و کانال ه��اي بزرگ پرورش ماهي از مصادیق 

بارز آن است.

راهبردهاي پدافند غیرعامل با آب
آنچه از نتایج بررسی استفاده از آب در امر آفند و 
پدافند در برخی از جنگ ها و نیز عملیات ۸ سال دفاع 
مقدس رزمندگان اسالم حاصل می شود این است که:

•  در حال حاضر آب از نگاه سیاستمداران و نظامیان در 
2 مقوله »اهداف« و »ابزار« مورد بررسي قرار می گیرد. 
از منظر دسته اول، آب به عنوان یک ابزار سیاسي جهت 
نیل به اهداف مورد نظر خود و تامی��ن بخشي از منافع 
ملي هر کشور مطرح است که البته این امکان وجود 
دارد که با نرسیدن به توافقات مرضي الطرفین، سرانجام 

به جنگ منجر شود.
• در مواردي آب به عنوان هدف نظامي مورد استفاده 
قرار می  گیرد که از جمله آنها می توان به بمباران ذخایر 
و منابع آب اشاره کرد. البته در این گونه موارد ممکن 
است آب به عنوان هدف و ابزار به صورت توامان مورد 

استفاده قرار گیرد.
• در مواردي ممکن است آب به عنوان یک هدف تروریستي 
مورد بهره برداري قرار گیرد مثل: ایجاد اختالل در سیستم 
توزیع آب، انفجار در شبکه ه��ا، مخازن و ذخایر آب یا 

مسموم ساختن آنها
• توان و امکان اجراي »آفند و پدافند با آب« یا »جنگ 
آبي« در مرزهاي جمهوري اسالمي ایران به طور اعم، و 
در مرزهاي رودخانه اي، دریایي، دریاچه اي و باتالقي آن 
به طور اخص، مورد بررسي و ارزیابي قرار گیرد. همان گونه 
که رزمندگان ایراني در طول سال ه��ای دفاع مقدس 
پیروزي ه��اي زیادي از عملیات جنگ آب نصیب خود 
برخي  جایگزین  خوبي  به  را  آن  توانستند  و  ساختند 
کاستي ه��ا نمایند. البته به استناد برخي از گزارشات، 

بررسی نقش آب در پدافند غیرعامل

آب و امنیت

تاریخچه بلندباالیی از درگیري و 
کشمکش بر سر آب وج�ود دارد 
ک�ه ح�اوي اطالع�ات بسیاري 
نیز هست و این تاریخچه، استفاده 
از شبکه هاي آب در خالل جنگ 
به عنوان اسلحه، و هدف قراردادن 
شبکههاي آبی در طی جنگ های 
ناشی از عوامل دیگر را نیز در خود 
جاي داده است
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طراحي عملیات جنگ آبي بهصورت تجربي و توام با 
سعي و خطا بوده است و متناسب با عملیات دشمن بعثي، 
طرح هاي دفاع آبي نیز به صورت اجرایي درمی آمده است.

دریاچه اي  دریایي،  رودخانه اي،  مرزهاي  • جمع کل 
تعداد  است.  کیلومتر   4618 معادل  ایران  باتالقي  و 
ناامني در  آبي و خاکي،  همسایگان، مرزهاي طوالني 
مرزها، احتمال و امکان درگیري هاي نظامي با همسایگان، 
عدم امکان حفاظت از مرزها با نیروي مستقیم نظامي و 
انساني، ما را بر آن می دارد که ضمن بررسي، ارزیابي و 
تدوین اصول جنگ آب، از پتانسیل ه��اي موجود آن در 

این زمینه استفاده کنیم.
آب،  با  غیرعامل  پدافند  اجراي  در  باشد  قرار  اگر   •
طرح هاي چندمنظوره مورد توجه قرار گیرد، این طرحها 
را می توان در قالب فعالیت هاي کشاورزي، جنگل کاري، 
شیالت و پرورش آبزیان )ایجاد دریاچه هاي مصنوعي و 
کانال هاي بزرگ پرورش ماهي( و سایر طرح هاي مربوط 
به توسعه آب، خاک و منابع طبیعي به اجرا درآورد. لذ 
ا قرارگاه ه��اي بازسازي نیروها م��ی توانند نقش فعالي در 

این زمینه داشته باشند.

• بنا به گفته لیدل ه��ارت: »چنانچه استراتژي غلط 
باشد، مهارت ژنرال و فرمانده در صحنه جنگ، دالوري 
سرباز و اغواي پیروز شدن، هر قدر هم که تعیین کننده 
باشد، موثر نخواهد افتاد.« لذا بنا به اینک��ه دشمنان 
جمهوري اسالمي ایران از کدام یک از استراتژي ه��اي 
موجود در تهاجم علیه وي استفاده کنند، استراتژي ها 
و تاکتیک ه��اي مورد استفاده نیز باید متناسب با آن 
انتخاب شوند. بنابراین استفاده از آب در آفند و پدافند 
نیز به عنوان یک فعالیت نظامي نباید بدون توجه به 
مکاتب فکري یاد شده و نوع تکنولوژي ه��اي مطرح 
نظامي انجام پذیرد که این توجه می تواند تاثیر بسزایي 
بر وظایف، ماموریت ها، تاکتیک ها، طرح ها، برنامه ها و 

رویه نیروهاي نظامي داشته باشد. 
• در استراتژي نبرد نامتقارن، ناهمطراز یا ناهمگون، 
بایستي از عوامل محیط طبیعي به بهترین نحو ممکن 

استفاده کرد.
یکي از این عوامل استفاده از آب در پدافند غیرعامل است.

منابع و م��اخذ شامل کتب، فصلنامه ه��ا، پایان نامه ه��ا و 
مقاالت در دفتر نشریه پدافند زیستی موجود است.

آب و صلح برای همه 

فهرست اختالفاتی مربوط به مرزبندی، تفسیر 
مواد موافقت نامه ها، چگونگی انطباق توافق نامه ها 
با شرایط طبیعی در حال تغییر دائمی، نحوه 
بهره برداری و ایجاد تاسیسات بر رودخانه ها بسیار 
طوالن��ی اس��ت و تقریب��ا همه مناطق جهان را 
دربرمی گی��رد. در س��ال1920 دی��وان دائمی 
دادرس��ی بین المللی دادگستری رای مشورتی 
خود در خصوص صالحیت کمیسیون اروپایی 
رود دانوب را صادر کرد. در سال19۳۳ اختالف 2 
کشور گواتماال و هندوراس در مورد رودخانه های 
بتنتر و مونتاگوا از طریق رای داوری حل وفصل 
شد. دعوای هلند و بلژیک در سال19۳6 به  خاطر 
نقض موافقتنامه سال186۳ در خصوص رود مرز، 
قضیه رودخانه ادر در دیوان دائمی بین المللی 
دادگستری، قضیه گابچیکو تانجی مورس در 
دیوان بین المللی دادگستری، قضیه دریاچه النو، 
قضیه کارخانه خمیر کاغذ بین آرژانتین و اروگوئه، 
بخشی از این فهرست طوالنی است. مناقشات 
مربوط به ایجاد سد بر آبراه های بین المللی نیز 
پیشین��ه ای طوالن��ی در رواب��ط بین الملل دارد. 
اختالفات آمریکا و مکزیک در سال 1895 درباره 
سد رود ریوگراند، هلند و بلژیک بر سر رودخانه 
موز، هند و پاکستان 1948 رودخانه ایندوبین، 
هند و بنگالدش )رودخانه گنگ(، کره شمالی و 
کره جنوبی 1985 رودخانه هان، چک اسلواکی 
و مجارست��ان 1980 رودخان��ه دانوب، ترکیه و 
ع��راق و سوری��ه به دلی��ل ایج��اد پ��روژه گاپ و 
تاسیس سدها و کانال های زیادی روی فرات. 
گ��زارش سال2000 کمیسیون جهانی سدها، 
ابعاد مختلف فنی و اقتصادی و زیست محیطی 
و اجتماعی سد سازی را مورد توجه قرارداده و 
7  اولوی��ت راهب��ردی در بهره برداری از آب های 
مشترک برای صلح، توسعه و امنیت را متذکر 
می شود. کنوانسیون تنوع زیستی 1992 اصول و 
تعهدات حقوقی در چگونگی استفاده از آبراه های 
بین المللی )مشترک( را مورد توجه قرار می دهد 
همچنین کنوانسیون حفاظت از میراث طبیعی و 
فرهنگی جهان توجه دولت ها را به حفظ و حمایت 
از رودخانه ه��ا جل��ب می کند. حقوق بین الملل 
آب به تدریج اصول کلی و پایه ای جهت تعیین 
الگوی رفتاری دولت ها در استفاده از آبراه ها را 
ترسی��م ک��رد ک��ه از آن جمل��ه می توان به اصل 
21 اعالمیه استکهلم اشاره کرد که توصیه 51 
آن خاطرنشان می کند: »مزایای خالص ناشی از 
فعالیت های انجام شده در مناطق آبی مشترک 
در چن��د دول��ت بای��د ب��ه  گونه ای منصفانه بین 

کشورهای ذیربط توزیع شود.«

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

نگرانی ها درباره کیفیت آب مصرفی و رواج برخی شایعات بی اساس و اظهارنظرهای غیرکارشناسی از سوی افراد فاقد تخصص مرتبط، موجب تردید 
برخ�ی م�ردم نسب�ت ب�ه سالم�ت آب لوله کش�ی و افزای�ش مص�رف بطری ه�ای موسوم به آب معدنی شده است؛ اما استفاده از این فراورده نیز مالحظاتی 
دارد که نباید بی رویه مصرف شود ضمن اینکه برخی تردیدهای مطرح شده درباره سالمت مصرف آب معدنی های بطری شده جای تامل دارد. دامنه 
انتش�ار این گون�ه اخب�ار از مناب�ع نامعل�وم، تردی�د در هماهنگ�ی دستگاهه�ای نظارت�ی حافظ سالمت مردم را زیر سوال می برد. نبود هماهنگی میان این 

دستگاههای نظارتی متنوع با ماموریت های متفاوت، بیش ازپیش به لزوم پیروی از اصول پدافندزیستی با رویه واحد را آشکار می سازد.

از جمله اینکه عده ای به ادعای غیرمستند و تاییدنشده 
برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی استناد می کنند 
مبنی بر اینکه »بزرگ ترین محموله آب معدنی صادراتی 
ای��ران ب��ه نیروه��ای نات��و مستقر در افغانستان، به علت 
سرط��ان زا ب��ودن برگش��ت داده ش��د«؛ و به این ترتیب 
ادعا می کنند که بطری های آب معدنی ایران آلوده به 
نیترات و آرسنیک است. )که البته نفس ادعای کمک 
ایران به نیروهای اشغالگر کشور همسایه جای تامل دارد(

عده ای نیز به ادعاهای برخی افراد فاقد تخصص مرتبط 
استناد می کنند که دلیل ماندگاری آب معدنی بطری 
ش��ده را اف��زودن م��واد نگهدارنده خطرناک و سرطان زا 

می دانند.

ادعاها و احتماالت سرطان زایی آب مصرفی
1. قبل از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که این 
آب ه��ای بسته بن��دی مانند دیگر محصوالت خوراکی و 
آشامیدنی قبل از ورود به بازار در آزمایشگاه های وزارت 
بهداشت از نظر استانداردهای الزم برای نوشیدن، تحت 
آزمایش های متعددی قرار می گیرند و در صورت عدم 
تایید آنها مجوز تولید و فروش پیدا نمی کنند لذا قبل 
از خرید هر محصولی باید به برچسب وزارت بهداشت 
)دارای اطالع��ات ب��ه زب��ان فارسی( روی محصول توجه 
کنید. البته این نظارت ها به قبل از مرحله تولید محدود 
نمی ش��ود و پ��س از تولی��د نی��ز کارشناسان سازمان غذا 
و دارو و مراک��ز بهداشت��ی سراس��ر کشور به طور مستمر 
از کارخانج��ات تولی��دی و فروشگاه ه��ای سط��ح عرضه 
اق��دام ب��ه نمونه ب��رداری از محص��والت مختلف و ارسال 
به آزمایشگاه های مرجع می کنند و در صورت تخطی 
از استاندارده��ا در فراین��د تولی��د، نسبت به بازنگری در 
مج��وز ص��ادر ش��ده، اق��دام قانون��ی الزم و اطالع رسانی 
اق��دام می ش��ود و چنانچ��ه تخطی از استانداردها مربوط 
ب��ه مشک��الت شرای��ط نگه��داری در سطح عرضه باشد، 

برخ��ورد قانون��ی ب��ا فروشندگان صورت می گیرد. عالوه 
ب��ر ای��ن، محقق��ان نی��ز بررسی هایی در این زمینه انجام 
می دهند که مطالعات متعدد روی انواع معروف و پرمصرف 
آب های معدنی و بطری شده در سطح شهرهای مختلف 
کش��ور نش��ان داده نمونه ه��ای انتخابی از لحاظ کیفیت 
شیمیایی از وضعیت خوبی برخوردار است و استانداردها 

و رهنمودهای الزم را برآورده می کند. نکته قابل ذکر 
دیگر اینکه این آزمایشات توسط دستگاه های مجهز و 
منطبق بر روش های مرسوم و علمی متداول در سطح 
دنی��ا ص��ورت می گی��رد و اینچنی��ن نیست که در کشور 
دیگ��ری مق��دار غیرمج��از آالینده ای در بطری های آب 

نکاتی درباره آب سالم 

تاملی در آب معدنی  

ب
آ

تناقض گفته  های مسووالن درباره آب های آشامیدنی خارجی

در حالی  که ابهام اساسی در قانونی یا قاچاق بودن آب های آشامیدنی با برندهای خارجی در 

حال عرضه وجود دارد، دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی می گوید 

نهادهای متصدی اعطای مجوز به این محصول را تکذیب می کنند. با رفتن به برخی 

رستوران های زنجیره ای و لوکس یا قدم زدن در خیابان های نیمه شمالی شهر تهران و نگاه 

کردن به مغازه های مواد غذایی به  راحتی می توان آب های آشامیدنی و معدنی خارجی را 

که برندهای معروفی هم دارند را ببینید. بطری هایی که برای خرید هر نیم تا یک لیتر آن 

باید ۱۸ تا ۶۰ هزار تومان هزینه کرد. پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های 

معدنی و آشامیدنی با اشاره به رویکرد نهادهای مربوط به آب های خارجی موجود در 

بازار می گوید؛ گمرک و سازمان غذا و دارو، 2 نهاد مرتبط با این موضوع هستند که 

هر 2 هر گونه ارائه مجوز برای واردات آب را به  شدت تکذیب می کنند. این گفته های 

فروهر در حالی است که چندی پیش نیره پیروزبخت،  رئیس سازمان ملی استاندارد گفت 

که »اگر آب ها از مبادی گمرکی و مرزهای رسمی وارد شوند مورد بازرسی و بررسی 

قرار می گیرند و اجازه ورود به بازار را پیدا می کنند. مواردی بوده که مجوز برای واردات 

آب های معدنی و آشامیدنی صادر شده است و ما هم بر مبنای استانداردهای آب معدنی 

و آب آشامیدنی آنها را کنترل کردیم.« تکذیب گمرک و سازمان غذا و دارو و تایید 

سازمان ملی استاندار درباره صدور مجوز برای واردات آب آشامیدنی در حالی است که 

بر ابهام دراین باره می افزاید. بررسی آمار گمرک درباره واردات آب نشان می دهد که 

کد تعرفه 22۰2۱۰۰۰ با عنوان »آب )همچنین آب های معدنی و گازدار شده( که به آن 

قند، شیرین کننده و... افزوده شده باشد« تنها تعرفه موجود در جدول واردات ۶ ماهه 

ابتدای سال ۱۳۹5 بوده که ارزش ۳۷ دالر و وزن 5 کیلوگرم از مبدا اتریش به ایران 

وارد شده است. این در حالی است که از همین کد و تعرفه در سال گذشته محموله هایی 

از آلمان با وزن حدود ۱۶ تن و به ارزش ۴۱۳۱ دالر و از اسپانیا نیز به ارزش ۱۸ هزار و 

۸۱5 دالر و حجم حدود ۴۳ تن واردات صورت گرفته است.
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معدن��ی تشخی��ص داده ش��ود که متخصصان ایرانی در 
آزمایشگاه های داخل کشور قادر به تشخیص آن نباشند.

2. ب��رای جلوگی��ری از ب��روز هرگونه آلودگی میکروبی 
در آب معدن��ی، کلی��ه اقدام��ات احتیاطی روی کیفیت 
آن ص��ورت می گی��رد و تح��ت شرای��ط بهداشتی خاص 
بسته بندی می شود. در آب های آشامیدنی بسته بندی 
شده غیر از آب معدنی نیز از روش های فیزیکی )مانند 
دم��ای ب��اال، تابان��دن اشع��ه uv و گذراندن از صافی( یا 
فرایندهای شیمیایی )مانند کلرزنی، ازن زنی و کربن زنی( 
استفاده می شود. هدف از گندزدایی آب، اکسید کردن 
مواد آلی، کاهش بو در آب و به حداقل رساندن وجود 
میکروارگانیسم های مضر برای سالمتی انسان است و 
پی��ش از استف��اده از ی��ک ن��وع آب برای بسته بندی نیز 
کیفیت میکروبیولوژیکی و ترکیب شیمیایی آن تعیین 
می شود. در مورد آب های معدنی طبیعی، پاالیش های 
مجاز در شرایطی انجام می گیرد که در میزان ترکیبات 
آب معدنی تغییر اساسی ایجاد نشود. عملیات بسته بندی 
)مانن��د پرک��ردن و دربن��دی ظروف( نیز در یک منطقه 
بست��ه و تح��ت فش��ار مثب��ت هوا انج��ام می شود. سایر 
روش ه��ای پرک��ردن مانن��د سیستم های بسته و کامال 
ج��دا از سای��ر عملی��ات نی��ز می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد تا بدین ترتیب آب از آلودگی محفوظ بماند. قابل 
ذکر است تاریخ مصرف درج شده روی این بطری ها تا 
قبل از باز کردن پلمب آن و به شرط نگهداری مناسب 
)در ج��ای خن��ک و ب��ه دور از ن��ور آفت��اب( اعتب��ار دارد 
ک��ه ای��ن نکت��ه همواره م��ورد تاکید کارشناسان بوده و 
کارخانج��ات نی��ز موظ��ف به درج شرایط نگهداری روی 

این بطری ها هستند.

مواد سرطان زا در آب شرب
1. درباره آرسنیک: مقدار این عنصر در اکثر آب های 
طبیع��ی ک��م و ناچی��ز )در ح��دود قسم��ت در میلیون( 

است، لذا آن را جزو فلزات کمیاب )جزئی( طبقه بندی 
می کنند. برخی از این عناصر کمیاب برای انسان دارای 
سمیت بالقوه هستند. از مهم ترین اثرات آرسنیک در 
ص��ورت ب��اال رفت��ن غلظ��ت آن در آب مصرفی، می توان 
ب��ه ناراحتی ه��ای گوارش��ی و عصبی، دردهای عضالنی، 
ایجاد زخم های کوچک روی دست ها و پاها و... اشاره 
کرد. مطالعات اپیدمیولوژیک مشخص کرده است که 
شکل های مختلفی از سرطان با وجود این فلزات جزئی 
سم��ی ارتب��اط دارد. چاه ه��ای آلوده شده توسط زائدات 
صنعتی )دباغی، سرامیک سازی و معدن( یا کشاورزی )در 
نتیجه مصرف ضدآفات نباتی مثل حشره کش های حاوی 
آرسنیک(، غذاهای آلوده شده با آفت کش های آرسنیکی 
ی��ا روی��ش یافت��ه ب��ا آب آلوده ب��ه آرسنیک، می توانند 
انسان ه��ا را در مواجه��ه ب��ا ارسنیک قرار دهند. براساس 
رهنمود سازمان جهانی بهداشت میزان آرسنیک در آب 
آشامیدنی نباید بیشتر از 0/01 میلی گرم در لیتر باشد. 
در استاندارد ملی شماره 105۳ نیز حد مجاز آرسنیک 
در آب 0/01 میلی گرم در لیتر ذکر شده است. در آب 
معدنی بطری شده نیز حداکثر میزان مجاز آرسنیک، 
هم��ان رق��م 01/0 میلی گ��رم در لیت��ر اعالم شده است. 
آلودگی آب های بطری شده به فلزات سمی می تواند از 
طریق آلوده بودن اولیه آب یا نشت از طریق موادی که 
در آن نگهداری می شوند، صورت گیرد. مطالعات زیادی 
نشان می دهد احتمال نشت فلزات سمی از بطری های 
PET ب��ه داخ��ل آب وج��ود دارد. چ��ون معموال شرایط 
نگهداری از سوی فروشندگان و مصرف کنندگان رعایت 
نش��ده و آب ه��ای بط��ری ش��ده در دمای اتاق نگهداری 
می شوند و برخی مصرف کنندگان نیز مقدار زیادی از 
آب ه��ای بط��ری ش��ده را در م��دت طوالنی برای مواقع 
ض��روری نگه��داری می کنن��د که این امر خطر افزایشی 
نشت فلزات سنگین )چون آرسنیک( از بطری های آب 

معدنی را باال می برد.
2. درباره نیترات: امروزه به دلیل فعالیت های گسترده 
صنعت��ی، کش��اورزی و خدمات��ی در جوام��ع شه��ری و 
روستایی، ترکیبات مختلف ازت شامل آمونیاک، نیتریت 
و نیت��رات از طری��ق دف��ع فاضالب ه��ای خ��ام، نشت از 
تاسیسات فاضالب شهری و صنعتی، تجمع زباله های 
شهری و صنعتی، مصرف بی رویه کودهای حیوانی و 
شیمیایی در کشاورزی و... وارد منابع خاک و آب های 
سطح��ی و زیرزمین��ی می گ��ردد. انجام فعالیت های 
کشاورزی قادر خواهد بود میزان 
نیترات را به صدها میلی گرم بر 

لیتر برساند.
افزای��ش مق��دار این ترکیبات 
در مناب��ع آب ش��رب و در 
شرایطی که غلظت نیترات 
ب��ه باالت��ر از 50 میلی گرم 
در لیت��ر برسد دارای اثرات 
و  بهداشت��ی  نامطل��وب 
همچنی��ن پتانسی��ل ایجاد 
سرط��ان زای  ترکیب��ات 

نیت��روز امی��ن اس��ت. ل��ذا سازمان جهانی بهداشت و به 
تبع آن متولیان استاندارد کشور به منظور جلوگیری از 
خطرات بهداشتی در مصرف کنندگان، حداکثر غلظت 
مج��از یون ه��ای نیت��رات و نیتری��ت در آب آشامیدنی را 
ب��ه ترتی��ب 50 میلی گ��رم در لیت��ر برحسب نیترات و ۳ 
میلی گ��رم در لیت��ر برحس��ب نیتری��ت توصیه کرده اند. 
مطالع��ات محقق��ان روی ان��واع مختلف آب معدنی های 
بطری شده نیز نشان داده است تمامی نمونه های مورد 
آزمایش از نظر میزان نیترات کمتر از 50 میلی گرم در 
لیتر و در حد استاندارد بوده و اکثر آنها با مقادیر ثبت 

شده روی برچسب همخوانی داشته است.
3.درباره فلوراید: برخالف برخی ادعاهای مطرح شده، 
فلورای��د نه تنه��ا به عن��وان نگهدارنده به آب معدنی های 
بطری شده افزوده نمی شود بلکه در مواردی محققان پس 
از آنالیز آب های محتوی این بطری ها، نسبت به کمبود 
میزان آن اظهار نگرانی نموده و یکی از جمله دالیلی 
که به مصرف مداوم این محصوالت توصیه نمی کنند، 
کمبود یون فلوراید در آن است چراکه طبق مطالعات 
متع��دد متخصص��ان داخل��ی و خارجی، نقش این عنصر 
در سالمت دندان ها و استخوان ها به اثبات رسیده است 
و مقرون به صرفه ترین و مناسب ترین راه جهت جبران 
کمبود فلوراید، جذب آن از طریق آب آشامیدنی و در 
صورت عدم وجود فلوراید کافی در آب، فلورایدزنی به 
آب آشامیدنی عمومی است. مقدار مناسب فلوراید در 
آب آشامیدنی هر منطقه براساس میزان آب دریافتی، 
اقلی��م و میانگی��ن دم��ای ساالن��ه آن و می��زان دریافت 
فلوراید از سایر منابع )غذا، هوا و محافظت کننده های 
دندان( باید تعیین شود. طبق رهمنود سازمان بهداشت 
جهان��ی و استاندارده��ای مل��ی، برای میزان فلوراید در 
آب آشامیدنی، رقم بین 0/5 و 1/5 میلی گرم در لیتر 
تعیین شده است )در فرآورده های آب معدنی طبیعی 
چنانچ��ه بی��ش از 1 میلی گ��رم در لیت��ر فلوئورید وجود 
داشته باشد باید عبارت حاوی »فلوئورید« به طور آشکار 
روی بط��ری نوشت��ه ش��ود(. بی��ش از این مقدار، افزایش 
غلظت فلوراید در آب آشامیدنی باعث ایجاد عوارضی 
چون فلوروزیس دندان ها و استخوان ها و لکه دار شدن 
دندان ها می شود اما در خصوص رابطه بین سرطان و 
فلوئور موجود در آب، حدود ۳0 سال است که مطالعات 
مختلف و گسترده ای صورت گرفته و موارد نادری نیز 
ای��ن ارتب��اط را تایی��د نم��وده است، لکن در حال حاضر 
می ت��وان گف��ت هی��چ مدرک��ی مبنی بر سرطان زا بودن 

فلوئور در آب وجود ندارد.

منابع:
1.مقاالت ارائه شده در همایش های ساالنه بهداشت محیط

2.استانداردهای شماره  6305،66۹4، 2441 و 2606 ، 
مربوط به ویژگی ها و آیین کار بهره برداری از آب آشامیدنی 

بسته بندی و آب معدنی طبیعی
1. مقاالت ارائه شده در همایش های ملی بهداشت محیط

2. استانداردهای شماره 6305، 66۹4، 2441 و 2606 
مربوط به ویژگی ها و آیین کار بهره برداری از آب آشامیدنی 

بسته بندی و آب معدنی طبیعی

ب
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تجرب��ه و اطالع��ات مشخ��ص اینجانب در طی حدود 40 
سال فعالیت مستمر در صنایع تصفیه آب و پساب ها موید 
نبود یک برنامه جامع برای حفظ و حراست از منابع آب 
در داخل سرزمینمان و توزیع صحیح و بهینه سازی در 
مصرف است، حتی در مورد استفاده از آب های مرزی و 
منابع مشترک آبی نیز کارنامه قابل قبولی نداریم، به یاد 
دارم در سال های 74 و 75 در سمت مدیرعامل شرکت 
آو )از شرکت های خصوصی تحت پوشش وزارت صنایع 
سنگین در آن زمان( وقت مالقاتی از جناب آقای دکتر 
نژادحسینیان وزیر وقت صنایع سنگین گرفتم تا توجه 
ایشان را به ضرورت در نظر گرفتن تغییر ترکیب شیمیایی 
آب رودخانه کارون در درازمدت )ناشی از ورود آالینده ها 
از کشت و صنعت ها و نیشکر کارون و پتروشیمی و صنایع 
در ح��ال اح��داث و در آستان��ه راه ان��دازی.....( جلب کنم، 
جن��اب وزی��ر ب��ا وج��ود آنکه موض��وع تامین آب در حوزه 
مسئولیت های وزارت صنایع سنگین نبود طی جلساتی به 
عرایض اینجانب با دقت و حوصله گوش کردند و با پیگیری 
و راهنمایی ایشان: موضوع بحران آب و ضرورت حرکت 
برای دستیابی به تکنولوژی های روزآمد شیرین سازی آب 
از خلیج فارس و هدایت سرمایه گذاری ها با توجه به روند 
تکنولوژی در این صنایع و نهایتا خطرات جنگ آب، طی 
نامه ای در 24 تیر ماه 76 به وزارت نیرو منعکس گردید، 
در آن دوران برخ��وردی فع��ال و سازن��ده ب��رای تامین آب 
آشامیدنی با نگاه توسعه پایدار در معاونت آب و فاضالب 
شهری وزارت نیرو شکل گرفته بود و کارهای ارزشمندی 
نیز برنامه ریزی و درحال اجرا بود و در کنار آن سمینارهای 
علم��ی و تخصص��ی نی��ز ب��ا همکاری شرکت های ایرانی و 
اروپای��ی برگ��زار می ش��د، ک��ه از آن میان به سمینارهای 
مشترک آب و محیط زیست ایران و آلمان در سال های 
75 و 76، )که اینجانب نیز به دعوت معاونت محترم امور 
آب و فاضالب شهری وزارت نیرو در کمیته برگزاری آن 
عضوی��ت داشت��م( می ت��وان اش��اره کرد با این حال باز هم 
قریب الوق��وع ب��ودن جن��گ آب و ض��رورت تدوین برنامه 

جام��ع و ای��ران شم��ول ب��رای مواجه با بحران آب در انبوه 
مسائ��ل و پروژه ه��ای ج��اری کمرن��گ باقی ماند و جایگاه 

خود را پیدا نکرد.
به یاد دارم که معاونت محترم آب وزارت نیرو در آن زمان 
)جناب آقای دکتر منوچهری( در فرصت های مختلف به 
ض��رورت گست��رش زیرساخت های تامین آب آشامیدنی 
در شهرها و روستاها تاکید می کردند و هشدار می دادند 
ک��ه: »ب��ا ای��ن رشد جمعیت و برنامه های توسعه ظرفیت 
زیرساخت های موجود باید هر 8 سال 2 برابر شود واال با 
مشکل و بحران جدی مواجه می شویم« )نقل به مفهوم(

و ت��ا ب��ه ام��روز ک��ه همان طور که در ابتدای مطلب عرض 
ش��د، درک بح��ران همگان��ی ش��ده و مقامات مسئول به 
مقابله با آن عزم جزم کرده اند و بیانات جناب آقای چیت 
چیان وزیر محترم نیرو که: »حیات، تمدن و بقاء ایران 
به دلی��ل شرای��ط آب��ی کش��ور در معرض تهدید است«1 را 
می باید فصل الختامی بر پذیرش جدی بودن بحران آب 

در کشور دانست.
با این مقدمه پرسش این است که: چه باید کرد؟ سهم 
وظیفه هر یک از ما در رویارویی با این مشکل چیست؟ 
متول��ی ام��ر ک��ه بای��د باشد؟ نقش دولت چیست؟ بخش 
خصوص��ی چ��ه سهم��ی از ب��ار ای��ن مسئولیت را به دوش 
خواهد کشید؟ آیا ارزیابی درستی از ابعاد و درک روشنی 

از صورت مساله داریم؟
در یک نگاه کلی سرفصل های زیر، بخش عمده کارهایی 
است که باید انجام شود و می دانیم که در بخش هایی کارهای 
موثری تاکنون صورت گرفته مانند اقداماتی برای کم کردن 
هدر رفت آب در شبکه توزیع یا بازیافت پساب ها وغیره.

1. دامنه و ویژگی های بحران آب
 Financial Times در اینجا توجه شما را به مقاله روزنامه
 Iran: Dried به تاریخ 21 ماه اوت 2016 که تحت عنوان
Out جل��ب می کن��م ک��ه با عب��ارت »ایران خشک شد«، 
تصویر نگران کننده ای را از آینده ایران می دهد و مدعی 

است تمدن 7 هزار ساله ایران تا 20 سال آینده از بی آبی، 
نابود می شود!

نویسنده، ضعف برنامه ریزی ها، سیاست های پوپولیستی 
)عوام گرایانه و غیرکارشناسی( و کم شدن بارش ها را از 

دالیل تشدید کننده بحران کمبود در ایران می داند. 
بحران آب در کشور را از وجوه مختلف به ویژه جنبه های 
اقتص��ادی، زیست محیط��ی و جنب��ه امنیت��ی آن یا نقش 
ژئوپلیتیکی آب می باید مورد توجه قرار داد که از این منظر: 
موضوع سرمایه گذاری ها و پروژه های تامین آب آشامیدنی 
و کش��اورزی در مناط��ق حس��اس و م��رزی می باید فارغ از 
هزینه ها و نگاه کوتاه مدت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

به عنوان مثال، طرح آبیاری آبادان و خرمشهر )که قبل از 
انقالب در دستور کار بوده و پس از انقالب، در دهه  60 
توسط شرکت های سوئکو سوند و مهاب قدس به عنوان 
مهندسی��ن مش��اور و چن��د شرک��ت ایرانی ژیان- عمران 
سراسری، کرمان تابلو و شرکت آو با هدف حفظ ۳0000 
هکتار نخلستان های جزیره آبادان و خرمشهر اجرا شده 
اس��ت( را می ت��وان ن��ام ب��رد ک��ه به برخ��ی از آن اقدامات 

می توان اشاره کرد: 2
• ساخت تجهیزات پمپاژ مارد و انتقال 120 مترمکعب 
در ثانیه آب رودخانه کارون با کانال 20 کیلومتری مارد 

به رودخانه بهمنشیر.
•  ساخ��ت ایستگ��اه پمپ��اژ ط��ره بخ��اح جهت انتقال ۳۳ 
مترمکعب آب در ثانیه به ۳ رشته کانال به طول حدود 
40 کیلومت��ر در ساح��ل چ��پ بهمنشیر و ایستگاه پمپاژ 

.sec/5m² جزیره مینو به ظرفیت 5مترمکعب برثانیه
موضوع مهم در توجیه این طرح ها جلوگیری از خشک 
شدن نخلستان ها، نه با توجه به قیمت تمام شده خرمای 
تولی��دی بلک��ه ب��ا نگ��اه ژئوپلیتیک و برای جلوگیری از 
مهاج��رت ساکنی��ن از نق��اط حساس مرزی کشور بوده 
اس��ت و پ��روژه در واق��ع هدف��ی ب��ا اولویت امنیت ملی و 
حف��ظ حاکمی��ت ارض��ی کشور را از طریق حفظ اسکان 
و اقامت هم میهنانمان در نوار مرزی دنبال می کرده و 

در مدیریت منابع آب به پایداری اکوسیستم ها بیندیشیم

آب رکن اصلی تهدید زیستی

  مهندس داوود پورجم/ موسس و مدیر عامل شرکت آو 

این روزها درباره بحران آب و تبعات منفی آن، بسیار می شنویم و می خوانیم؛ دیگر الزم نیست، بوم شناس و کارشناس منابع آب یا دست اندرکار صنایع 
آب و تصفیه پساب ها باشیم تا بدانیم که کشورمان، نه در کناره که در کانون و نه در آینده که هم اکنون با دشوارترین بحران های زیست محیطی خود، 
با بحران آب و چشم انداز بیابانی شدن گسترده رو برو است، بحران آب و خشکسالی- سرزمین پهناور ما را درمی نوردد و تمامیت ارضی و یکپارچگی 

ایران با تهدیدی جدی و بارها خطرناک تر از آنچه تاکنون و در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود دیده، روبرو است.

ب
آ
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نه صرفا نگاهی کوتاه مدت و اقتصادی۳

2.کمیت، دامنه و ویژگی های بحران آب
2-1: سهم مصرف آب در بخش های مختلف

در درجه اول باید توجه کنیم که سهم اصلی مصرف آب 
در بخ��ش کش��اورزی اس��ت و فق��ط ح��دود 4 تا 5 درصد 
آب شیرین برای مصارف شهری و آشامیدنی )در مورد 
کالن شهر تهران این درصد کمی باالتر است( و در همین 
حدود سهم بخش صنعت است. پس توجه اصلی ما باید 

به تامین و مصرف آب در بخش کشاورزی باشد.
ب��ا ای��ن سه��م اندک مصرف شهری ممکن است پرسیده 
ش��ود پ��س چ��را اینق��در روی صرفه جویی در مصرف آب 

شهری تاکید می شود؟!
فارغ از اینکه تامین آب با کیفیت خوب آشامیدنی بسیار 
پرهزینه است، تبلیغ صرفه جویی و تاکید بر آن در شهرها 
به دلی��ل نق��ش تعیین کنن��ده و مدیریت��ی شهرنشینان 
)به خص��وص ساکنین تهران( درسیاست گذاری ها بسیار 
پررنگ است، لذا برخورد صرفه جویانه با مصرف آب باید 
ب��ه ی��ک فرهن��گ، در زندگ��ی شهری مبدل شود و کار بر 
روی صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدررفت 
آن به خصوص در کالن شهر تهران می باید به طور جدی 

و مستمر پیگیری شود.
براس��اس آم��ار موج��ود، ایرانی ه��ا با مصرف حدود 2 برابر 
متوس��ط جهان��ی از مناب��ع آب های تجدیدپذیر به آهنگ 
بح��ران آب و تاثی��رات مخ��رب تغیی��رات اقلیمی، سرعت 

نگران کننده ای داده اند.
به همین دلیل باید وجود بحران آب، همواره یادآوری و 

ملکه  ذهن شهرنشینان شود.
2-2: نقش حساس و ژئوپلیتیک آب

عالوه بر تاثیرات زیست محیطی و تبعات اقتصادی کم آبی، 
می باید به نقش امنیتی آب در سرفصل نقش ژئوپلیتیکی 

آب، توجه ویژه داشته باشیم.
موضوع سرمایه گذاری ها و پروژهای تامین آب آشامیدنی 
و کشاورزی به خصوص در مناطق حساس و مرزی می باید 
فارغ از هزینه ها و نگاه کوتاه مدت اقتصادی مورد توجه 

قرار گیرد.

3. صرفه جویی در مصرف آب
در مورد صرفه جویی و بهینه سازی در مصرف آب به خصوص 
در بخش کشاورزی، اگر در مورد کشوری با فرهنگ 7000 
ساله و از نابودی آن به دلیل خشکسالی صحبت می شود، 
نباید فراموش کرد که با روش های خوب و صرفه جویانه 
در استحصال و انتقال آب، مانند کاریزها، ابتکاراتی نیز 

در آبیاری صرفه جویانه داشته ایم.
به عنوان مثال: روش توزیع حقابه زمین های کشاورزی در 
یکی از روستاهای استان فارس در حدود 45 سال پیش 
)روستای گشک در 7 کیلومتری شرق تخت جمشید( با 
استفاده از لوله های سفالی و سیمانی و کوزه های کوچک 
انجام می شد که شاید هنوز هم در مناطق گرم و کم آب 

کشور کاربرد داشته باشد. بنابراین باید با اتکاء به این گونه 
پشتوانه ه��ای فرهنگ��ی، نسب��ت به ارتقاء و روزآمد کردن 

روش های آبیاری اقدام کنیم.
 به نظر می رسد تمرکز بر سرمایه گذاری و تولید تجهیزات 
پیشرفت��ه آبی��اری ب��ا اتک��ا به پیشینه و دانش بومی کشور 
می تواند برای بخشی از صنعتگران و کارآفرینان به عنوان یک 
فرصت طالئی مورد توجه قرار گیرد. در نگاهی متفاوت این 
چالش فرصتی است که می تواند یک بازار رو به گسترش 
و مطمئن را برای محصوالت مرتبط با آبیاری هوشمند و 
علمی منبعث از فرهنگ غنی ایرانی قرار دهد و از چالش 
آب، باید به  عنوان فرصت استفاده از بازار رو به گسترش 

تجهیزات مدرن آبیاری، دنبال کنیم. 

4. منابع قابل اتکا برای تامین کسری آب شیرین 
در ایران

بزرگ ترین منبع تامین آب در ایران، دریای خزر و به ویژه 
آب های نیلگون خلیج فارس است.

جالب است نگاهی به سهم برداشت از خلیج فارس داشته 
باشیم. سهم کشورهای حوزه خلیج فارس خیلی بیشتر از 
برداشت ماست )امارات حدود 5 برابر و عربستان حدود 

15 برابر(
 به یاد دارم مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور پارس 
کنسول��ت در سال ه��ای 56 و 57 )جن��اب آق��ای مهندس 
آخوندی(، خطاب به ما مهندسان جوان می گفت یادتان 
باشد به آب های سرزمین اصلی و مسیرها و رودخانه ها 
کاری نداشته باشید. دست به تعادل موجود در طبیعت 
نزنید و فراموش نکنید که رودخانه یک جریان زنده است. 
هر جا آب کم داشتیم از خلیج فارس بردارید، نمک زدایی 

کنید و ایران را سبزتر و آبادتر کنید.
ادامه دارد

منابع:
1( به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی صنایع و معادن 

و کشاورزی ایران در یازدهم مرداد ماه 1۳95
2( در تدوی��ن ای��ن بخ��ش از کم��ک جناب آقای مهندس 
مسعود منصف ورودی 1۳54 مکانیک سیاالت که مشاور 

طرح بوده اند سود جسته ام.
۳( »آب مجازی« عبارت است از میزان آبی که برای تولید 
یک محصول در صنعت یا کشاورزی مصرف می شود. بحث 
»آب مجازی« توسط پژوهش گر بریتانیایی پرفسور جان 
انتونی آلن در دهه 1990 میالدی مطرح شد. از آن زمان 
ت��ا کن��ون، پژوهش ه��ای او مورد توجه فراوان بخش های 
اقتصاد و سیاست قرار گرفته اند. در همین رابطه در سال 
2008 جایزه معتبر آب استکهلم به او اهدا شد. پرفسور 
هانس -گئورگ فرده، پژوهش گر کشاورزی معتقد است 
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن وضعی��ت آب در سراسر جهان، تن ها 
ب��ا صرفه جوی��ی در آب »مج��ازی« می توان ذخایر موجود 
را مدیریت کرد. این میزان مصرف را نمی توان با کنتور 
ان��دازه  گرف��ت زی��را آب مجازی در بسیاری از محصوالت 

مصرفی روزانه پنهان است.

ب
آ

بزرگ ترین منبع تامین آب در ایران، دریای خزر و به ویژه 

آب های نیلگون خلیج فارس است. جالب است نگاهی به 

سهم برداشت از خلیج فارس داشته باشیم. سهم کشورهای 

حوزه خلیج فارس خیلی بیشتر از برداشت ماست )امارات 

حدود 5 برابر و عربستان حدود ۱5 برابر(
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تعاریف مختلفی از آمایش سرزمین در منابع مختلف وجود 
دارد که الزم می بینم در ابتدای کالم به برخی از آنها اشاره ای 
داشته باشم: »علم و دانش سازماندهی عاقالنه و منطقی 
جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی 
براساس ظرفیت های موجود.« »آمایش سرزمین با نگرش 
بازده پایدار و شایسته برحسب توان و استعداد کیفی و 
کم��ی سرزمی��ن برای استفاده های مختلف انسان ساکن 
در آن ب��ه تعیی��ن ن��وع کارب��ری سرزمین می پردازد.« بر 
ای��ن اس��اس از ه��در رفت��ن مناب��ع طبیعی و ضایع شدن 
محیط زیست جلوگیری می کند و در نتیجه معیشت انسان 
ساکن در سرزمین را بهبود می بخشد. شاید جامع ترین 
تعریف از سوی مرکز ملی آمایش سرزمین ایران در سال 
1۳85 ارائه شده باشد: »آمایش سرزمین تنظیم کنش 
متقاب��ل بی��ن عوام��ل انسان��ی و عوامل محیطی به  منظور 
ایج��اد سازم��ان سرزمین��ی مبتنی بر بهره گیری بهینه از 

استعدادهای انسانی و محیطی است.«
و شبکه نظارت برنامه ریزی اروپا آمایش سرزمین را »رویکرد 
منسجم و فعال توسعه سرزمینی در جهت شکل دادن 
به آینده شهرها، نواحی و مناطق جغرافیایی بزرگ تر به 
گونه ای می داند که از سیاست های توسعه ای منطقه ای 
فراتر رود و به رویکرد برنامه ریزی جهانی نزدیک تر شود.«

و تعریف سازمان فائو از تعریف آمایش سرزمین به طور 
خالصه: »برنامه ریزی کاربری اراضی و ارزیابی سیستماتیک 
از پتانسیل های آب و زمین برای استفاده های مختلف از 
اراضی با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جهت 

انتخاب بهترین گزینه برای کاربری اراضی.«
به باور نگارنده، این تعریف آخر با توجه به وضعیت منابع 
آبی کشورمان باید با دقت زیاد بارها و بارها خوانده شود 
تا مفاهیم مندرج در آن را به طور کامل به ذهن بسپاریم. 
مهم است که بدانیم آمایش سرزمین به مفهوم کاربری 
اراضی با پوشش زمین مفاهیمی متفاوت هستند. پوشش 
زمی��ن و مشخص��ات سط��ح فیزیکی زمین نظیر پوشش 

گیاهی به سطوح آب، خاک و... اشاره می کند که مورد 
استفاده انسان قرار می گیرد، اما آمایش و کاربری اراضی 
به چگونگی استفاده انسان و زیستگاهش از زمین اشاره 
دارد و برنقش زمین در بهره وری اقتصادی انسان از آن 
تاکید دارد، ضمن آنکه آمایش سرزمین بر پوشش زمین 
تاثیرگ��ذار ب��وده و تغیی��رات پوش��ش زمین نیز بر آمایش 

سرزمین تاثیرگذار خواهد بود.
امروزه در جهان آمایش منابع آب به عنوان یکی از ارکان 
مه��م آمای��ش سرزمی��ن م��ورد توجه قرار دارد. باید توجه 
داشت که آمایش منابع آب به تنهایی حالل مشکالت نیست 
بلکه سیاست های و روش هایی که عرضه و تقاضای آب 
را تنظیم می کنند، این مهم را به نتیجه خواهند رساند.

جهان در سال های اخیر به دنبال مشکالتی که با خشک 
ش��دن چشمه ه��ا و رودخانه ه��ا و تاالب ها، به خصوص در 
مناطق خشک و نیمه خشک ایجاد شده، بحث آمایش 
منابع آب را به  طور جدی در دستورکار قرار داده است و 
بحث آمایش منابع آب به منظور بهینه سازی مصرف آب 
بین بخش های متقاضی از دهه 80 میالدی با هدف ایجاد 
تعادل بین منابع آب موجود با تقاضا برای آب با لحاظ 
کردن منابع آب های سطحی و زیرزمینی موجود و سایر 
روش های تولید آب شیرین در دستورکار قرار گرفته است.

آمایش سرزمین و منابع آبی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. 
جنس زمین و استفاده از آن بر منابع آب اثر می گذارد 
و فعالت ه��ای آمای��ش سرزمی��ن نه تنها تاثیر مستقیمی 
روی کیفیت و کمیت منابع آب دارند، که باید برای هر 
فعالیت روی زمین با در نظر گرفتن تاثیر آن بر منابع آب 
تصمیم گیری کرد. آمایش سرزمین نتیجه روابط پیچیده 
سیاست، مدیریت، اقتصاد، فرهنگ، رفتارهای انسانی و 
محیط زیس��ت اس��ت و بهب��ود یکپارچگی مدیریت منابع 
آب و آمایش سرزمین و پوشش زمین به طورقطع سبب 
ایجاد ارزش افزوده برای منابع آبی و سرزمین خواهد شد.

امید است توضیحات باال توانسته باشد ارتباط تنگاتنگ و 

نقش تعیین کننده آمایش آب در آمایش سرزمین را تصویر 
کند. در میهن ما در دهه های گذشته چندین برنامه 5 
 ساله توسعه اجرا شده است و پروژه های عمرانی متعددی 
نیز با سرمایه گذاری سنگین به بهره برداری رسیده اند که 
نتیج��ه آنه��ا ب��ه  یقین افزایش میزان برخورداری مردم از 
مواهب زندگی و رفاه بیشتر بوده است، اما نکته مهمی 
ک��ه ب��ه آن توج��ه کاف��ی نشده است، توجه به محدودیت 
منابع آب کشور در الگوهای توسعه است. به  گفته معاون 
وزیر راه و شهرسازی در حال  حاضر، دوسوم از جمعیت 
کش��ور م��ا در یک س��وم مساح��ت آن زندگ��ی می کنند و 
60 درصد این جمعیت نیز در کالنشهرها تمرکز دارند. 
درواق��ع ت��وان اکولوژی��ک مناطق��ی که عمده جمعیت ما 
در آن ساکن هستند، کمتر از حد بارگذاری انجام شده 
است. برای مثال امروز همه حوزه آبخیز منطقه عمومی 
تهران از فیروزکوه تا هشتگرد و از جنوب تا حسن آباد را 
ب��ه سم��ت ته��ران هدایت می کنیم. عمال کشاورزی دیگر 
ب��ه ص��ورت طبیع��ی انج��ام نخواهد شد چون حق آبه آن 
را ب��ه کالنشه��ر اختص��اص داده ایم. دلیل این اتفاق همانا 
سرمایه گذاری ه��ای انجام ش��ده در کش��ور است که عمال 
اشتغال و گردش سرمایه  را طوری سامان داده است که 
این تمرکز ایجاد و به  شکل روزافزاون رو به افزایش است.

جمعیت کشور از سال 1225 تا سال 1۳90 ده  برابر شده 
است، در صورتی که جمعیت تهران در همین مدت 280 

برابر شده. این یعنی رشد نامتناسب.
در اصفهان و مشهد و اهواز و شیراز و تبریز هم کم وبیش 
با همین وضع روبرو هستیم. در زمینه کشاورزی توجه 
ناکافی به الگوی کشت بهینه به  قسمی که تامین محصوالت 
راهبردی و امنیت غذایی کشور را به  دنبال داشته باشد 
و منجر به تولید محصوالت کشاورزی با مزیت اقتصادی 
باالت��ر ب��ا مص��رف آب کمت��ر باشد، مشک��الت عدیده ای 
ب��ه  وج��ود آورده اس��ت. ب��ه  عالوه سهم 80-50 درصدی 
واسطه های شهرنشین از اقتصاد کشاورزی و برخورداری 

آمایش سرزمین، آب و پدافند 

  محمدرضا قائدی/ کارشناس آب 

رابطه بین انسان، فضا و فعالیت، 3 مولفه اساسی در تدوین طرح های آمایش است که به تثبیت و پایداری توسعه می انجامد. دفاع از سرزمین چه در 
مقیاس ملی و چه منطقه ای، عالوه بر محتوای سیاسی و جغرافیایی آن دفاع از موجودیت های تثبیت یافته فضا نیز هست. اگر امنیت انسان و فعالیت، 
در وضعی�ت و برنام�ه دفاع�ی کش�ور مدنظ�ر ق�رار نگی�رد، ناپای�داری و بی ثبات�ی، اصلی ترین خطر تهدید فیزیکی و عملکردی فضا خواهد بود و به همین 
دلی�ل تعری�ف شرای�ط دفاع�ی ب�رای تامی�ن امنی�ت و مشخ�ص ک�ردن سازوکارها کالبد و ساخت و سازه�ا و مکان های مناسب برای استقرار سامانه های 
دفاع�ی، بخش�ی از وظای�ف طراح ه�ای آمای�ش ب�ه شم�ار م�ی رود. توج�ه ب�ه مسائل دفاعی در ایران تابع متغیرهای متع�ددی است که باید در طرح های 

آمایشی مورد توجه قرار گیرند.
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پایین کشاورزان زحمتکش این سرزمین از دسترنجشان، 
نیاز جدی به تجدید ساختار را یاد آوری می کند.

اصالح ساختار توزیع، اصالح زنجیره محصوالت کشاورزی، 
تغییر الگوی کشت پرمصرف فعلی به الگوی کشت بهینه 
باید با افزایش سود خالص کشاورزان نسبت به شرایط فعلی 
و با ابزارهای مدیریتی نظیر خرید تضمینی محصوالت 
راهبردی کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش سایر محصوالت 
کم مصرف با مشوق های الزم برای اجرای الگوی کشت بهینه 
انجام شود. برای مثال، ایجاد مشوق برای سرمایه گذاری در 
زمینه فرآوری و بسته بندی و صادرات محصوالت پربازده 
مانند پسته و زعفران و بادام می تواند زنجیره ارزش این 
محص��والت را تکمی��ل ک��رده و ب��ازار آن را بهبود بخشد و 
کشاورزان را تشویق کند کشت های متداول خود را تغییر 
داده و محصوالت مورد نظر الگوی کشت  بهینه را کشت 
کنند. در شرایط فعلی کشت برنج در استان های فارس 
و اصفه��ان را ب��ا آن تبخی��ر ب��اال و محدودی��ت منابع آبی را 

نمی دانم با چه منطقی می توان توجیه کرد.
صنعت نیز از قاعده فوق مستثنا نیست. استقرار صنایع 
آب بر در نقاطی از کشور که فاقد منابع کافی آب هستند 
و بی توجهی به افق بلندمدت برای تامین آب صنایع که 
یکی از نمونه های آن استقرار ذوب آهن در اصفهان است، 
همگی لزوم توجه بیشتر به آمایش سرزمین ازمنظر آمایش 

آب را یاد آوری می نماید.
ام��ا ب��ه ب��اور نگارن��ده، مهم ترین نکت��ه ای که در آمایش 
سرزمینمان از آن غافلیم، الگوی توسعه و زیست است. 
ما می توانیم در این سرزمین سال های سال با جمعیتی 
بی��ش از جمعی��ت فعل��ی مرف��ه زندگی کنیم، به  شرطی 
ک��ه الگ��وی توسع��ه در سرزمینمان الگوی ایرانی اسالمی 
باشد، امری که ارشدترین مقامات کشور هم بر آن تاکید 
دارند. الگوی مبتنی بر مصرف درست و بهینه و نه مصرف 

بی محابا و بی رحمانه به سبک آمریکایی.
این نکته ای است که در اکثر برنامه ریزی ها از آن غفلت 
می شود. الگوی کشور ما باید الگویی باشد که در آن آب 
را مای��ه حی��ات ه��ر چی��ز می دانیم. در مصرف آن اسراف 
نمی کنیم. الگویی که تغذیه در آن صحیح و سالم انجام 
می شود. در این راستا بسیار می توان نوشت، اما خالصه 
اینک��ه مطالع��ه جام��ع آمای��ش سرزمین با تاکید بر منابع 
آب و آمای��ش آب و محدودیت ه��ای آن از الزام��ات ج��دی 
و عاج��ل کش��ور اس��ت و اقدام��ات آتی در میهن عزیز مان 
به ط��ور قط��ع بای��د در چارچ��وب نتای��ج حاصل از چنین 

مطالعاتی انجام شود.
انس��ان ب��دون آب ق��ادر ب��ه ادام��ه حیات و تولید نیست و 
امنیت مرزهای میهن عزیزمان در گروه باقی ماندن مردم 

مرزنشین و زیست کردن آنها در این مناطق است.

بهره وری؛ کلید حل 
بحران آب

مولکول ه��ای آب ب��ا احساس��ات انسان رابطه 
برق��رار می کنن��د. در بعض��ی از آیین ه��ا، آب 
رازدار است و مشکل گشا. آب در چرخه حیات 
خود از دریا به هوا و هوا به زمین، پیوسته در 
حرکت است. فعل و انفعاالت مرتبط با چرخه 
حی��ات آب نی��ز از شگفتی ه��ای هستی است. 
آب موج��ود در اتمسف��ر زمی��ن بر اثر گردش 
طبیعی آن هر 9 روز یک بار فاصله آسمان و 
زمی��ن را ط��ی می کن��د. حجم آب در گردش 
ح��دود 40 ه��زار کیلومترمکعب است. انسان 
در حال حاضر قادر است تا 25 هزار کیلومتر 
آن را مورد بهره برداری قرار دهد. حجم آب 
 شیرین در جهان حدود 2/8 درصد از حجم 
ک��ل آب جه��ان اس��ت و ح��دود دوسوم از این 
مق��دار قاب��ل دسترس��ی نیست، چراکه مقدار 
زیادی از آب های شیرین جهان به شکل یخ 
در یخچال های قطبی و کوهستانی قرار دارد. 
حدود 65 درصد از آب های شیرین در اختیار 
7  کش��ور جه��ان اس��ت و سه��م بیش از 190 
کش��ور جه��ان فق��ط ۳5 درصد از آب شیرین 
است و این امر عمق بحران را نشان می دهد 
و آب های شیرین رودها، دریاچه ها و آب های 
زیرزمین��ی، عم��ده نی��از انسان به آب شیرین 

را تامین می کند. 
انسان ها در تامین آب مورد نیاز خود از مناطق 
خشک و نیمه خشک و حتی مرطوب از آب های 
زیرزمین��ی ای ک��ه در الیه ه��ای داخلی زمین 
هستند با مشکالت فنی مربوط به اکتشاف، 
حف��ر چاه ه��ا، کانال کش��ی و ایجاد تاسیسات 

و... مواجه هستند. 
رودها راحت تر از آب های زیرزمینی در دسترس 
انسان بوده و تمام تمدن های باستانی آغازین 
بشر در کنار رودهای بزرگ شکل گرفته است. 
رودخانه ها در تداوم حرکت خود با تصاویری 
ناب چشم های شیفته زیبایی را نوازش می کند. 
رودخانه ها براساس سرعت و تداوم جریان آب، 
به ۳  دسته تقسیم می شوند: رودخانه هایی که در 
تمام سال جاری هستند، رودخانه های ادواری و 
رودخانه های متناوب. رودخانه ها دارای اهمیت 
بسی��ار ب��االی اکولوژیک��ی هستند و رگ های 
حیاتی ارتباطی جهان به  شمار می روند. محل 
رویش تعداد زیادی از گیاهان و زیستگاه های 
متنوعی از آبزیان بوده و ساختار زیست محیطی 
پیچیده ای دارند. رودخانه ها به عنوان بخشی از 
ثروت طبیعی هر کشوری نقش بسیار بااهمیتی 

در توسعه هر کشور دارد.

تلنگر
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 دکتر ژانت سروش/ متخصص بیماری های عفونی عضو انجمن متخصصان بیماری های عفونی ایران  

به  تازگی با اجرای طرح بیماریابی و مبارزه با ماالریا در شهرستان بوشهر، 200 بیمار مبتال به ماالریا شناسایی و درمان آنها آغاز 
شده است. ماالریا از مهم ترین بیماری های عفونی مناطق گرمسیری است که از دیرباز با نام آن آشنا هستید. یک انگل تک یاخته ای 

باع�ث ب�روز ای�ن بیم�اری می ش�ود و فق�ط از طری�ق نی�ش پش�ه و انتق�ال خ�ون بین افراد، گسترش پیدا می کند. شاید شما هم در سفر به 
مناط�ق شمال�ی و جنوب�ی کش�ور ب�ا دی�دن پشه ه�ای ب�زرگ، ب�ه یاد این بیماری دچار وحشت شوید ام�ا باید بدانید پشه های انتقال دهنده 

ماالری�ا اغل�ب طول�ی ح�دود 5 ت�ا ۸ میلی مت�ر دارن�د؛ یعن�ی ب�ه ان�دازه همان پشه های معمولی هستند، بنابراین الزم است قبل از سفر به مناطق 
ماالریاخیز در ایران یا کشورهای آفریقایی، آسیای جنوب شرقی و سایر مناطق گرم و مرطوب، با این بیماری و راه های پیشگیری از آن آشنا شوید. 

ماالریا یکی از بیماری های شایع مناطق گرمسیری است. 
یک انگل تک سلولی به نام »پالسمودیوم« باعث بروز 
ای��ن بیم��اری می ش��ود. پالسمودیوم می تواند از طریق 
گزش پشه خاصی به نام »آنوفل« از فردی به فرد دیگر 
منتق��ل ش��ود. انتق��ال ماالری��ا تنها از طریق نیش پشه و 
انتقال خون امکانپذیر است و راه دیگری برای انتقال 
آن وج��ود ن��دارد. ای��ن پش��ه در مناطق گرمسیری مثل 
کشوره��ای آفریقای��ی، کشورهای آسیای جنوب شرقی 
و سای��ر مناط��ق گ��رم و مرط��وب مث��ل جنوب و شمال 
کش��ور ای��ران می توان��د ب��ه راحتی زاد و ولد داشته باشد 
و چرخ��ه زندگ��ی خ��ود را ط��ی کن��د، بنابراین بیماری 
ماالری��ا در ای��ن مناط��ق شایع است. در فصل های سرد 
که دیگر پشه قادر به تخم ریزی نیست، انتقال ماالریا 
متوق��ف می ش��ود، ام��ا از آنجا ک��ه در مناطق استوایی، 
آب و ه��وا همیش��ه گ��رم اس��ت، ماالری��ا تقریبا در تمام 

طول سال دیده می شود. 

ماالریا چند نوع دارد؟
»پالسمودی��وم« ی��ا انگ��ل عام��ل ماالری��ا ب��ه 4 ن��وع 
»پالسمودی��وم ویواک��س«، »فالسیپاروم«، »ماالریه« 

در و »اوال��ه« تقسی��م می ش��ود. 2 ن��وع شای��ع آن 
ایران »پالسمودیوم ویواکس« و »فالسیپاروم« 

هستند که در شمال و جنوب کشور 
دی��ده می شون��د. پالسمودی��وم 

عالئ��م  لح��اظ  از  ویواک��س 
بالین��ی و ع��وارض بیم��اری، 
از ان��واع دیگ��ر خوش خیم تر 
هستند اما انگل فالسیپاروم 
می توان��د نوع بدخیم ماالریا 
را ایجاد کند و متاسفانه این 

انگ��ل از مهاج��ران کشورهای 
همسایه مثل افغانستان و پاکستان 

و مساف��ران کشوره��ای آفریقای��ی و... وارد ای��ران شده 
اس��ت. ای��ن هم��ان انگل��ی است که در گلبول های قرمز 
النه گزینی می کند. فردی که به ماالریا مبتال می شود، 
انگل پالسمودیوم را در جریان خون خود دارد، بنابراین 
اگ��ر پش��ه او را نی��ش بزن��د، ای��ن انگل را وارد نیش پشه 
می کن��د. ح��ال اگ��ر ای��ن پشه فرد دیگری را نیش بزند، 
انگ��ل را وارد جری��ان خ��ون او خواهدکرد. پالسمودیوم 
بع��د از ورود ب��ه جری��ان خ��ون، چرخ��ه زندگی خود را 
داخ��ل گلبول ه��ای قرم��ز می گذران��د. بعد از طی شدن 
مراح��ل رش��د و رسی��دن ب��ه مرحله بلوغ گلبول قرمز را 
پ��اره می کن��د و وارد جری��ان خ��ون می شود. انگل های 
ج��وان ی��ا الروه��ای تولیدش��ده از انگ��ل بالغ نیز دوباره 
وارد گلبول های قرمز خون می شوند و چرخه جدیدی 
را آغ��از می کنن��د. پ��اره ش��دن گلبول های قرمز یکی از 
عوامل همولیز یا کم خونی های خیلی شدید در بیماری 

ماالریاست. 

تب و لرز و تعریق، 3 عالمت اصلی ماالریا هستند
در مرحل��ه تکثی��ر انگ��ل داخ��ل گلبول قرمز، پاره شدن 
گلب��ول قرم��ز و ورود انگل ه��ا ب��ه گلبول های قرمز دیگر 
عالئم کلینیکی بیمار شروع می شود. البته دوره کمون 
یا نهفته بیماری )از زمان نیش پشه تا بروز عالئم( 
ممک��ن اس��ت به ط��ور متوسط 1 هفته تا ۳0 
روز طول بکشد. با این حال، دوره های 
کمون طوالنی تر هم گزارش شده که 
در ادامه به علل آن اشاره خواهد شد. 
یکی از عالئم بسیار شایع و مشخص 
این بیماری شروع آن با لرز بدون تب 
است. این لرز به قدری شدید است 
که بدن بیمار به طور واضح می لرزد و 
دندان هایش به هم می خورند. مرحله 
ل��رز ممک��ن اس��ت از چن��د دقیقه تا 1 یا 

2 ساع��ت ط��ول بکش��د. پ��س از آن فرد وارد مرحله تب 
می شود. تب حاصل از این بیماری بسیار باال و حدود 
۳9 ت��ا 40 درج��ه سانتی گ��راد اس��ت. در این مرحله فرد 
دچ��ار ضع��ف و بی حال��ی شدیدی می شود. حتی ممکن 
اس��ت سردرده��ای شدی��د ی��ا تهوع و استفراغ را تجربه 
کند. کودکان نیز ممکن است همراه با تب، تشنج کنند. 
مرحله تب از چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشد 
و بع��د ف��رد وارد مرحل��ه تعری��ق شدید می شود. با ورود 
ب��ه ای��ن مرحل��ه ت��ب قطع می شود و درجه حرارت بدن 

مثل قبل خواهدشد.
دوره ل��رز، ت��ب و تعری��ق در بیم��اری ماالری��ا می تواند 
به ط��ور متوس��ط 1 ت��ا 6 ساع��ت ط��ول بکشد. در انواع 
شای��ع ماالری��ا در ای��ران یعنی »پالسمودیوم ویواکس« 
و »فالسیپاروم« این چرخه 1 تا 6 ساعته هر 48 ساعت 
یکب��ار تک��رار می ش��ود. گاهی اوقات حتی این اتفاق سر 
ساعت می افتد، به طوری که فرد می داند پس فردا چه 
ساعت��ی دوب��اره دچ��ار عالئ��م ل��رز، تب و تعریق خواهد 
ش��د. ای��ن تب ه��ای دوره ای ی��ک مشخصه بسیار خوب 
ب��رای تشخی��ص ماالری��ا هستن��د که به آنها »تب نوبه« 

نیز گفته می شود. 
علت بروز مراحل لرز، تب و تعریق، چرخه زندگی انگل 
پالسمودیوم است. این انگل با شروع به تکثیر داخل گلبول 
قرمز، مواد و آنزیم هایی را وارد جریان خون می کند که 
باعث تولید مواد شیمیایی خاصی )سایتوکاین( توسط 
سیستم ایمنی بدن می شود. سایتوکاین ها درواقع موادی 
التهابی هستند که سیستم ایمنی آنها را برای مقابله با 
هر نوع جسم خارجی واردشده به بدن تولید می کند، 
بنابرای��ن ل��رز، ت��ب و تعریق به علت ورود سایتوکاین ها 
داخل جریان خون هستند. هر بار که انگل یک مرحله 
48 ساعته را طی می کند و آنزیم های خاص خود را به 
جریان خون می ریزد، سایتوکاین ها مجدد تولید می  شوند 
و عالئ��م ل��رز، ت��ب و تعری��ق ایجاد می کنند. این مراحل 

در 5 روز اول پاییز200 بیمار مبتال به ماالریا در بوشهر شناسایی شده است

تردد اتباع مهاجر، افزایش ماالریا

 انگل فالسیپاروم می تواند 
نوع بدخیم ماالریا را ایجاد 
کند و متاسفانه این انگل از 
مهاجران کشورهای همسایه 
مثل افغانستان و پاکستان و 
مسافران کشورهای آفریقایی 
و... وارد ایران شده است



شماره  یازدهم - مهر و آبان 95

27سازمان پدافند غیرعامل کشور

سان
ان

کالسی��ک  عالئ��م  از 
حت��ی  ماالریاس��ت. 
افراد محلی در آفریقا 
و مناطق ماالریاخیز 
ب��دون مراجع��ه به 
پزش��ک ب��ا دی��دن 
این عالئم، ماالریا را 
تشخیص می دهند و 
خوددرمانی می کنند. 

درمان ماالریا چیست؟
ماالریا برای سال های بسیار 
ی��ک بیماری کشنده محسوب 
می ش��د ام��ا امروزه اگر این بیماری 
به موق��ع تشخی��ص داده شود، به راحتی 
قابل درم��ان اس��ت و عوارض��ی از خ��ود به جای 
نمی گ��ذارد. اگ��ر ماالری��ای شدید ی��ا ماالریای بد خیم 
فالسیپ��اروم تحت درم��ان قرار نگیرد، می تواند خطراتی 
به دنبال داشته باشد. این نوع انگل، گلبول های قرمز 
را مستع��د می کن��د ک��ه به دیواره های رگ )به خصوص 

عروق مغزی( بچسبند.
 درنتیج��ه می توان��د باع��ث انس��داد ع��روق مغز و عالئم 
مغ��زی، تشن��ج، سردرده��ای بسی��ار شدید و کما شود. 
یک��ی دیگ��ر از عوام��ل خط��ری که می تواند باعث مرگ 
بیمار مبتال به ماالریای بدخیم شود، کم خونی شدید 
ناشی از پاره شدن گلبول های قرمز خون است. درواقع، 
اگ��ر تع��داد انگل ه��ا در جریان خ��ون زیاد باشد، تعداد 
زی��ادی از گلبول ه��ای قرم��ز همزم��ان از بین می روند 
و ف��رد دچ��ار کم خون��ی شدی��د می شود. خطر دیگر در 
ماالریای بدخیم،  هایپوگالیسمی یا افت قندخون است. 
این عارضه، به خصوص در کودکان، می تواند باعث کما 
ی��ا آسیب ه��ای مغ��زی شدید شود. علت افت قندخون، 
مصرف آن توسط انگل ها در جریان خون است. نارسایی 
حاد تنفسی از دیگر عوارض ماالریای بدخیم است که 
می تواند به دلیل  ترشح مواد التهابی سایتوکاین توسط 
سیست��م ایمن��ی ب��دن ایجاد شود. این عارضه در بعضی 

موارد باعث فوت بیمار خواهد شد.

تشخیص فوری در 3 تا 5 دقیقه
اگر فردی با عالیمی مانند تب، لرز و تعریق به پزشک 
مراجع��ه کن��د، اول از هم��ه بای��د شرح ح��ال از او گرفته 
شود و اگر فرد سابقه سفر به مناطق ماالریاخیز مثل 
جنوب ایران یا شمال کشور )در فصول گرم( یا آفریقا، 
افغانست��ان، پاکست��ان، تایلن��د و... داشته باشد، باید به 
ای��ن بیم��اری ش��ک ک��رد. برای اطمینان از این موضوع 
می ت��وان خیل��ی راح��ت یک الم خون محیطی از بیمار 
تهی��ه و گلبول ه��ای قرم��ز خ��ون او را زیر میکروسکوپ 
نگاه کرد. اگر این آزمایش را فرد مجربی در آزمایشگاه 
انجام دهد، در عرض ۳ تا 5 دقیقه می توان وجود انگل 

عامل ماالریا را تشخیص داد. 

درمان با مصرف 10 قرص خوراکی
درم��ان بیم��اری ماالری��ا، به خصوص ن��وع شایع آن در 
ای��ران )پالسمودی��وم ویواک��س(، بسیار راحت است و با 
مصرف 10 قرص خوراکی انجام می شود. این دارو که 
»کلروکی��ن« ن��ام دارد، چرخ��ه پالسمودیوم را در بدن 
متوقف می کند و آن را از بین می برد. مصرف آن حتما 
باید طبق ترتیبی باشد که پزشک تعیین می کند. سایر 
انواع ماالریا از جمله فالسیپاروم، ماالریه و اواله ممکن 
اس��ت نسب��ت ب��ه این دارو مق��اوم باشند، بنابراین برای 
درمان آنها می توان از روش های درمانی دیگر استفاده 
ک��رد. درواق��ع، ح��دود 8 ن��وع دارو برای مقابله با ماالریا 
در دست��رس اس��ت. اگ��ر ماالری��ا به موقع تشخیص داده 
شود و بیمار دچار عارضه خطرناکی نشده باشد، معموال 
خیلی خوب به این داروها جواب می دهد، به طوری که 
در عرض 2 تا ۳ روز عالئم بالینی اش برطرف می شود. 

ماالریا واکسن دارد؟
واکس��ن ماالری��ا هن��وز تحت بررس��ی اس��ت و خیلی در 
دست��رس نیس��ت، بنابرای��ن نمی ت��وان گفت همه افراد 
مساف��ر ب��ه مناط��ق ماالریاخی��ز باید آن را تزریق کنند. 
در حال حاضر برای پیشگیری از این بیماری به تمام 
افرادی که قصد سفر به مناطق ماالریاخیز دارند، توصیه 
می ش��ود در ط��ول روز و هنگ��ام خ��واب از م��واد، کرم ها 
و وسای��ل ضدپش��ه استف��اده کنند. همچنین می توان از 
پروفیالکس��ی ی��ا پیشگیری دارویی استفاده کرد. برای 
این منظور باید مصرف داروی کلروکین را از حدود 2 
تا ۳ هفته قبل از ورود فرد به خاک کشور مقصد آغاز 
ک��رد و ت��ا 4 هفت��ه بع��د از خ��روج از منطق��ه ادامه داد. 
البت��ه پروفیالکس��ی داروی��ی در ص��ورت ابتال به ماالریا 
گاه��ی اوق��ات دوره کم��ون بیم��اری را بسیار طوالنی تر 
می کند. در این شرایط به جای اینکه فرد طی 1 تا 4 
هفته بعد از نیش پشه دچار عالئم شود، چند ماه بعد 
عالئم این بیماری را مشاهده می کند. تشخیص ماالریا 
در ای��ن م��وارد ب��رای تیم پزشکی بسیار دشوار می شود 
و ممک��ن اس��ت آنه��ا را ب��ه اشتباه بیندازد. علت طوالنی 
شدن دوره کمون این است که فرد طی پروفیالکسی 
دارویی دچار نیش پشه آلوده شده اما به جای درمان 
کام��ل فق��ط درم��ان پیشگی��ری را دریافت کرده است. 
درنتیج��ه ب��رای ف��ردی که از درمان پیشگیری استفاده 
ک��رده و از زم��ان سف��ر او ب��ه مناطق ماالریاخیز بیش از 
2 ی��ا ۳ م��اه گذشت��ه باش��د هم باید احتمال وجود انگل 

را به صورت نهفته در بدن در نظر گرفت.

افزای�ش ت�ردد اتباع مهاج�ر؛ عامل افزایش آمار 
ماالریا در ایران

دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بوشهر نیز پیش از این گفته بود: »شمار 
مبتالی��ان ب��ه ماالری��ا در این استان افزایش یافته است. 
عل��ت افزای��ش م��وارد ابتال به بیماری ماالریا، زیادشدن 
تردد اتباع مهاجر خارجی در استان و تشدید فعالیت ها 

برای کشف موارد بیماری است، به طوری که در برخی 
موارد بیماران قبل از عالمت دار شدن شناسایی و درمان 

شده اند.« 
وی با هشدار نسبت به اینکه دومین فصل انتقال ماالریا 
در استان بوشهر از شهریورماه آغاز شده افزود: »ضروری 
اس��ت تم��ام ک��ادر بهداشت��ی و درمانی استان نسبت به 
شناسای��ی م��وارد ابت��ال به ماالریا حساس باشند. باید از 
تم��ام مهاج��ران عالم��ت دار و اف��رادی ک��ه به تازگی از 
مرزه��ای شرق��ی کش��ور گذشت��ه و وارد استان شده اند، 
نمونه گی��ری انج��ام گی��رد. ماالری��ا از سال ه��ای دور به 
صورت بومی در کشور وجود داشته و تعداد موارد آن 
در 50 س��ال پی��ش ح��دود 5 میلی��ون نف��ر ب��وده که در 
است��ان بوشه��ر ه��م با توجه به وضعیت اقلیمی، شرایط 
الزم ب��رای تکثی��ر پش��ه ناق��ل و انتق��ال بیماری همواره 
وجود دارد.« رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر ادامه 
داد: »ب��ا شناسای��ی سری��ع بیماران و درمان آنها، ذخایر 
انگل��ی از بی��ن رفت��ه و درواق��ع، از آل��وده شدن پشه ها و 
درنتیجه انتقال بیماری جلوگیری شده است. برای نجات 
جان بیماران و جلوگیری از انتشار بیماری، بیماریابی 
و درمان موارد ابتال به این بیماری در کوتاه ترین زمان 
ممکن ضروری است. در بخش درمان نیز انتظار می رود 
تم��ام بیم��اران تبع��ه کشورهای همسایه شرقی با عالئم 
مختلف به پزشکان؛ اعم از خصوصی و دولتی مراجعه 
کنند تا پزشکان در صورت مشاهده مورد مشکوک به 
ماالریا آنها را به نزدیک ترین مرکز بهداشتی- درمانی 
)مرکز خدمات جامع سالمت( ارجاع دهند تا آزمایش 

و درمان این افراد به صورت رایگان انجام شود.«

شناسایی 200 مورد جدید مبتال به ماالریا در بوشهر 
با اجرای طرح بیماریابی و مبارزه با ماالریا در شهرستان 
بوشه��ر، 200 بیم��ار شناسای��ی و درم��ان آنها آغاز شده 
است. پرویز احمدی، معاون بهداشتی شبکه بهداشت 
و درمان دشتی استان بوشهر در آغاز اجرای این طرح 
بهداشتی در دهستان کبگان گفت: »با آغاز فصل پاییز 
ک��ه زم��ان انتق��ال ماالری��ا و افزایش م��وارد بیماری در 
است��ان بوشه��ر است، طرح بیماریابی گروه های پرخطر 
در دهستان کبگان و منطقه زیارت ساحلی شهرستان 
دشتی به اجرا درآمده است. در راستای اجرای این طرح 
از تمام گروه های پرخطر آزمایش خون گرفته می شود 
که با استفاده از کیت تشخیص، بیماری ماالریا سریع 
شناسای��ی خواهدش��د. در 5 روز اول اج��رای ای��ن طرح 
تاکن��ون م��وارد بیم��اری ماالریا در 200 نفر از کارگران 
شاغ��ل در حوضچه ه��ای پ��رورش میگ��و منطقه زیارت 
ک��ه اتب��اع افغ��ان و بل��وچ هستن��د، تشخیص داده شد و 
پس از شناسایی این بیماران بالفاصله درمان گروهی 
و پیشگیرانه آغاز شده است. برای درمان این بیماران در 
مدت 14 روز درمان گروهی، روزانه یک تیم بهداشتی 
برای تحویل دارو به کارگران به منطقه زیارت دشتی 
اعزام می شوند. در حال حاضر این بیماری به طور کامل 

تحت کنترل است و بیماران در حال درمان هستند.« 



امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 

28

تی
س

 زی
وق

حق

   دکتر محمود عباسی/معاون حقوق بشر و روابط بین الملل وزیر دادگستری 

اطالعات ژنتیک انسانی جایگاه و اهمیت ویژه اي دارد چراکه قادرند ویژگیهاي ژنتیک افراد را نشان دهند و تاثیرات عمده اي بر خانواده، فرزندان، 
نسلها و گاه�ی گروههاي اجتماعی خاص، داشته باشند و نیز ممکن است حاوي اطالعاتی باشند که اهمیت آنها لزوما حین جمعآوري نمونهها 
زمینهساز  میتواند  که  دارد  وجود  و...  اجتماعی  مختلف سیاسی،  حیطههاي  در  ژنتیکی  اطالعات  از  امکان سوءاستفاده  نیست.  شناخته شده 
تبعیضهاي فردي و اجتماعی و حتی تبعیض نژادي ش�ود. این یادداش�ت تالش میکند با مرور جنبههاي مختلف اخالقی مطرح در پژوهشهاي 
ژنتیکی در جهان امروز به نوعی الزام کشورهاي در حال توسعه، از جمله ایران را براي پرداختن دقیق به جنبههاي اخالقی، فقهی و حقوقی این 
پیشرفتها گوشزد کرده و لزوم تبیین مبانی، تدوین استانداردها و دستورالعملهاي اخالقی، تصویب قوانین و طراحی سازوکارهاي اجرایی الزم 
براي تاسیس، اداره و نظارت بر نهادهاي فعال در این عرصه را بازگو کن�د. وجود توارث در برخی بیماريها یک موض�وع شناخته شده است و علم 
ژنتیک در حقیقت، به شناسایی پیشآگهی و گاهی درمان اینگونه بیماريها میپردازد. با توجه به پیشرفت سریع علم ژنتیک و وجود اطالعات 
فراوان در مورد ژنوم و تقویت دانستههاي ما در مورد توارث در بیماريها، الزم است تصمیمات الزم و اساسی براي احترام به ارزش، شأن و کرامت 

انسانی گرفته شود تا این پیشرفتها در نهایت به بهروزي و سعادت جسمی و روانی بشر منتهی شود...

اخالقي  دستورالعملهاي  تهی��ه  اخیر  دهههاي  در 
در  غیراخالقي  موارد  از  بسیاري  از  جلوگیري  در 
این  است.  بوده  مثمرثمر  پزشکي  پژوهشهاي  حوزه 
دستورالعمل در ژنتیک نیز از اهمیت خاصي برخوردار 
پژوهشهاي  مانن��د سایر  ژنتیک  پژوهشهاي  است. 
پزشکي باید اصول اساسي بیانیههاي مورد توافق مانند 
بیانیه هلسینکي و سایر معاهدات بینالمللي مرتبط که 
به نوعي بیانیههایي جامع محسوب ميشوند را مراعات 
کنند. آنچه که در این بیانیهها به عنوان اصول پذیرفته شده 

است  اصولي  همان  گرفته،  قرار  مدنظر  ه و  ک
امروزه در اخالق بالیني هم به صورت جدي 

شامل  که  ميشود  استناد  آنه��ا  به 
اتونومي، سودمندي، عدم  اصول 

ضرررساني و عدالت هستند. 
نکت��ه قابل توجه این است 

که با توجه به پیچیدگي 
مباحث اخالقي حول 
پژوهشهاي ژنتیک، 
در  بحث  امروزه 
مورد مسائل اخالقي 
ژنتیکي،  پروژههاي 
حوزه  این  تخصصي 

انجام ميگیرد. 
حقوق،  نقض  احتمال 

در  انساني  شأن  و  آزاديها 
کسب اطالعات ژنتیک، اهمیت 

روزافزون دانستههاي ژنتیک براي مقاصد اقتصادي و 
تجاري، نیازهاي خاص و آسیبپذیري متفاوت کشورها 
در زمینه علوم ژنتیک انساني، اهمیت اطالعات ژنتیک 
به دلیل جنبههاي کاربردي در علوم زیستي و پزشکي، 
احتمال استفاده از این اطالعات براي مقاصد غیرپزشکي 
و لزوم مقدم شمردن عالیق، خواستهها و رفاه افراد بر 
حقوق و عالیق جامعه در تحقیقات انساني، از عمدهترین 
عوامل الزام آور براي ایجاد چارچوبهاي نظارتي در این 
حیطه هستند. استانداردهاي اخالقي بای��د به گون��ه ای 
طراحي شوند که ضمن مدنظر قرار دادن ارزشهاي 
در  جامعه  آسیبپذیر  افراد  از  اجتماعي،  و  اعتقادي 
مقابل سوءاستفادههاي احتمالي حمایت 
است  الزم  راستا  این  در  کنن��د. 
مباني اخالقي، مذهبي، فقهي 
و حقوقي مساله روشن شده و 
در گام بعد قوانین حقوقي 
دستورالعملهاي  و 
 اخالقي مبتني بر اصول 
در  پذیرش  مورد 
ابالغ  و  تدوین  جامعه 
ساختار  نهایتا  ش��ود. 
اداري و سازوکار قانوني 
بر  نظارت  براي  خاصي 
و  قوانین  اجراي  حسن 
دستورالعملها پیشبیني شده 
متناسبي  و  قطعي  مجازاتهاي  و 

در موارد نقض قوانین و دستورالعملها به معرض اجرا 
گذاشته شود.

بیانیههاي بینالمللي در زمینه اطالعات ژنتیک 
هر چند »اعالمیه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر در 
سال 1997 می��الدی توسط سازمان علمي ، فرهنگي و 
آموزشي ملل متحد »یونسکو« به تصویب رسیده بود، 
اما با توجه به نگرانيهاي وسیعي که وجود داشت، این 
سازمان تهیه دستورالعملي را در خصوص اطالعات ژنتیک 
انساني در دستور کار خود قرار داد و پس از بحث و 
بررسيهاي فراوان، »اعالمیه بینالمللي دادههاي ژنتیکي 
انساني« در کنفرانس عمومي یونسکو در سال 200۳ 
میالدی به تصویب رسید. گزارش سازمان بهداشت جهاني 
در سال 2002 می��الدی با عنوان »ژنومیک و سالمت 
جهاني« نیز که شامل توصیهها و نکاتي در مورد تاثیر 
مطالعات و اکتشافات ژنتیک بر سالمت انسانها بود، 
منتشر شد. این گزارش کشورهاي عضو را ترغیب کرد 
چارچوبهاي اخالقي واضح و دقیقي را براي هدایت 
جریان تحقیقات ژنومیک و کاربردهاي پزشکي آن ایجاد 
کنن��د، به ط��وری که با وضعیت اجتماعي، اقتصادي و 
جهاني  سازمان  باشد.  سازگار  کشور  همان  مذهبي 
بهداشت در سال 200۳ می��الدی نیز در گزارشي بر 
سیاستگذاري مورد نیاز در این زمینه نه تنها از جنبه 
علمي و فني، بلکه با در نظر گرفتن جنبههاي اخالقي و 
اجتماعي تاکید کرد. بنا به توصیههاي سازمان بهداشت 
جهاني، با توسع��ه علم ژنتیک در کشورهاي مختلف، 
باید استانداردهاي اخالقي ملي در حوزههاي مرتبط با 

مالحظات اخالقی و  الزامات قانونی در پژوهش های ژنتیک انسانی

حراست اطالعات زیستی و ژنتیکی

از آنجا که انجام آزمونهاي ژنتیک در 
نمونههایی که با اهداف دیگري گرفته 
شده اند، ممکن است، نظارت بر تمام 
مراکز آزمایشگاهی که تجهیزات ویژه 
آزمونهاي ژنتیک را در اختیار دارند، 
الزم به نظر میرسد. نکته کلیدي در این 
مساله تعیین موارد استفاده از اطالعات 
در موارد همکاريهاي بین کشورها و 
تبادالت بینالمللی، برای حفظ منافع 
ملی است که باید به صورت شفاف 
مشخص شود و مراجع ذيصالح براي 
تصمیمگیري در این مورد معین شوند
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علوم پزشکي و پژوهشهاي ژنتیک، به عنوان یک گام مهم 
اولیه تدوین شود. با توجه به پیشرفت در حیطه ژنومیک، 
 سازمان بهداشت جهاني »برنامه ژنتیک انساني« را با 
ژنتیک،  غربالگري  و  آزمونها  عناوین  با  اولویت   4
و  ژنتیک  اطالعات  بانک  ژنتیک،  نوآوريهاي  ثبت 
فارماکوژنومیک آغاز ک��رده است. در سالهاي اخیر، 
آمریکا،  استرالیا،  کانادا،  جمله  از  مختلف  کشورهاي 
انگلستان و سوئد گامهایي برای قانونمند کردن فعالیتها 
در زمینه مدیریت و نظارت بر اطالعات ژنتیک برداشتهاند. 
در خصوص چشماندازهاي اخالقي و قانوني در کشور نیز 
باید گفت که در یک نماي کلي، به نظر ميرسد افزایش 
آگاهيهاي عمومي یک امر غیرقابل اجتناب است. از 
طرف دیگر در سالهاي اخیر بر تعداد مراکز و متخصصان 
فعال در عرصههاي علم ژنتیک به سرعت افزوده شده 
است. لزوم تبیین مباني نظري، تدوین چارچوبهاي 
علمي، اخالقي، فقهي، حقوقي و تصویب قوانین ملي و 
ایجاد ساختارهاي مدیریتي و نظارتي خاص براي تضمین 
عملکرد این نهادهاي نو ضروري است. آزمونهاي ژنتیک 
در حال حاضر هم در آزمایشگاهها، پژوهشکدهها و مراکز 
تحقیقاتي وابسته به بیمارستانها و دانشگاههاي دولتي 

و هم در آزمایشگاههاي خصوصي مرتبط یا مستقل از 
مراکز دولتي انجام ميشوند. بنابرای��ن راههاي نظارتي 
منظم بر هر 2 بخش )دولتي و خصوصي( باید به صورت 
کامال قابل اجرا مشخص شود و با توجه به پیامدهاي گاه 
جبرانناپذیر بر جسم و روان افراد باید راههایي براي 
نظ��ارت هرچه علميتر و دقیقتر جه��ت پیشگیري از 
اشتباهات و خطرات احتمالي در نظر گرفته شود و در 

موارد الزم مجازاتهایي تعیین شود.
راهنماهاي اخالقي باید تحت نظارت نهادهاي ملي مرتبط 
در حال  است که  در حالي  این  ابالغ شود.  و  تدوین 
حاضر قوانین و راهنماهاي مرتبط با موضوع اخالق در 
پژوهشهاي ژنتیک در راستاي برنامه استراتژیک اخالق 
پزشکي کشور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
در دست تدوین اس��ت. از سوي دیگر، بای��د راهکارهاي 
اجرایي و نظارتي الزم براي گرفتن رضایتنامههاي معتبر 
و آگاهانه و اطمینان از غیر قابل شناسایي بودن فرد در 
آزمونهاي بدون نام تبیین شود تا از سوءاستفادهها و نقض 
حقوق افراد پیشگیري شود. از آنجا که انجام آزمونهاي 
ژنتیک در نمونههایي که با اهداف دیگري گرفته شده اند، 
که  آزمایشگاهي  مراکز  تمام  بر  نظارت  است،  ممکن 

تجهیزات ویژه آزمونهاي ژنتیک را در اختیار دارند، 
الزم به نظر ميرسد. نکته کلیدي در این مساله تعیین 
موارد استفاده از اطالعات در موارد همکاريهاي بین 
کشورها و تبادالت بینالمللي، ب��رای حفظ منافع ملي 
است که باید به صورت شفاف مشخص ش��ود و مراجع 
ذيصالح براي تصمیمگیري در این مورد معین شوند. 
در عین حال تاسیس کمیته اخالقي تحت نظر یک نهاد 
ملي و مستقل از مراکز پژوهشي براي تمام مراکزي که 
در امر پژوهشهاي ژنتیک فعالند، الزامي شود یا حداقل 
اینک��ه براي چند مرکز یک کمیت��ه اخالق منطقهاي با 
شرایط مذکور تعیین شود که تایید فعالیتهاي آن مراکز 
را ب��رعهده گیرد. تامی��ن متخصص��ان مورد نیاز و ارتقاي 
مهارتهاي پژوهشگران، پزشکان و سایر دستاندرکاران 
غیرمتخصص، یک ضرورت اساسي است. همچنین قوانین 
الزم براي ایجاد بانکهاي اطالعات ژنتیک و ایجاد مراکز 
ثبت دادههاي ژنتیک در کشور باید پیشنهاد و تصویب 
شود. از آنجا که آزمونهاي ژنتیک و اطالع از نتایج آنها 
ميتواند با مشکالت جسمي و مسائل رواني زیادي براي 
افراد همراه باشد، کمکرساني به اینگونه بیماران از طریق 

خدمات مشاوره اي و حمایتهاي الزم ضروري است.
نتیجه فناوريهاي حاصله از پژوهشهاي جدید در ژنتیک 
و ژنومیک، نه فقط براي تشخیص و درمان بیماريها مورد 
استفاده است، بلکه براي تقویت رفتارها و ظرفیتهاي 
انساني نیز ميتواند به کار گرفته شود. نکته بسیار مهم 
این است که آموزشهاي عمومي و بحثهاي الزم براي 
حساس ک��ردن عموم مردم و برانگیختن نظرات نسبت 
به جوانب اخالقي و حقوقي امر باید انجام گیرد که این 
پیشرفتها را به سمت استف��اده مناسب هدایت کن��د. 
با اینک��ه قوانیني در سطح بینالمللي در این خصوص 
تدوین شده، پرسشها و مباحث مطرح در این حیطه، 
پاسخهاي سهل و مورد توافقي ندارند. هرچند اجراي 
بیانیه بینالمللي دادههاي ژنتیک انساني، راههاي عمده 
سوءاستفادههاي احتمالي را مسدود می کند، اما با توجه 
به وسعت استفاده کنندگان از اطالعات ژنتیک، روشهاي 
حفظ حقوق انساني و اسالمي افراد در کشور ما نیز باید 
به ط��ور جامع، دقیق و مکتوب تدوین شود. در مورد 
افراد، محرمانه  پژوهشهاي ژنتیک در کشور رضایت 
باید  حاصله  اطالعات  به  فرد  دسترسي  حق  و  بودن 
نباید  پژوهش  گیرند.  قرار  مدنظر  قوانین  در  به دقت 
هیچگونه بیماري یا عارض��ه غیرقابل چشمپوشي درپي 
داشته باشد. کنترلهاي کیفي الزم با توجه به وضعیت 
اقتصادي کشور باید مقرون به صرفه باشد. شیوه ثبت، 
جمعآوري، ذخیره و گزارش نتایج باید با اصول کلي 
اخالقي مطابقت داشته باشد و انجام پژوهشها با امکانات 
کشور در زمینه پیشگیري، درمان و سایر خدمات الزم در 
بیماريهاي مورد نظر هماهنگ باشد. تمام این الزامات 
بيشک در یک چارچوب مشتمل بر تبیین مباني نظري، 
تدوین دستورالعملهاي اخالقي، تصویب قوانین حقوقي 
و در نهایت طراحي ساز و کارهاي مدیریت و نظارت بر 
همه فعالیتهاي عرصه ژنتیک به ویژه در بخش پژوهش، 

قابل دسترس خواهند بود.



امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 

30

تی
س

 زی
ش

وه
پژ

 این نوزاد که حدود 5ماه پیش، از والدین اهل اردن، 
توس��ط پزشک��ان آمریکای��ی و البت��ه در کشور مکزیک 
ب��ه دنی��ا آم��ده، کام��ال سال��م است و ح��ال خوبی دارد. 
مادر این پسر حامل ژن های اختاللی به نام »نشانگان 
لی« )Leigh Syndrome( بوده که یک اختالل کشنده 
دستگاه عصبی مرکزی است که به دو کودک پیشین 
ای��ن م��ادر نی��ز ک��ه هر دو مرده بودند، انتقال یافته بود. 
این زن همچنین چهار بار دچار سقط  جنین شده بود.

او و همسرش توانسته اند به کمک مرکز باروری نیوهوپ 
در منهت��ن نیوی��ورک ن��وزادی سالم داشته باشند که از 
لحاظ ژنتیکی به آنان مربوط باشد، اما حامل ژن های 
این بیماری ارثی نباشد. از آنجا که آمریکا اجازه استفاده 
از روش سه وال��دی را ب��رای مقاص��د ب��اروری نمی دهد، 
پزش��ک آنه��ا )دکت��ر ژان��گ( در م��اه مه برای انجام این 
ک��ار ب��ه مکزی��ک رفت��ه که در آنج��ا منع قانونی در این 

زمینه وجود ندارد.
روش دیگری که برای حل مشکل این زوج پیشنهاد شده 
 )pronuclear transfer( بود، روش انتقال پیش هسته ای
بود که از نظر آنان قابل قبول نبود زیرا انجام آن مستلزم 
نابودی دو رویان بود. ازآنجایی که مادر ژن های این بیماری 
را در میتوکندری- یک اندامک درون سیتوپالسم سلول 

 DNA و خارج از هسته که محل تولید انرژی و حاوی
خاص خود است- حمل می کند و درنتیجه DNA معیوب 
 DNA از ط��رف م��ادری انتق��ال می یاب��د، دکتر ژانگ از
 هسته ای تخمک مادر استفاده کرد و در شیوه ای که به 
»انتق��ال هست��ه ای دوک��ی« مشه��ور اس��ت، آن را ب��ا 
میتوکندری به دست آمده از یک سلول تخمک اهدایی 
ترکی��ب ک��رد. او ب��رای انج��ام ای��ن ک��ار هسته یکی از 
تخمک ه��ای م��ادر را خ��ارج ک��رد و آن را ب��ه درون یک 
تخمک اهدایی که قبال هسته آن خارج شده بود، وارد کرد.

 DNA هسته ای مادر و DNA تخمک حاصل - حاوی
میتوکن��دری از اهداکنن��ده- بع��دا ب��ا اسپرم پدر بارور 
شد. ژانگ با این شیوه پنج رویان را به وجود آورد، اما 
فقط یکی از آنها به طور طبیعی رشد کرد. این رویان 
ب��ه رح��م زن منتق��ل ش��د و ب��ه تولد پسری انجامید که 

ظاهرا سالم است.
تول��د ای��ن ن��وزاد پس��ر همزمان با تحسین و انتقاد روبرو 
شده است. برخی از کارشناسان ناباروری از آن به عنوان 
گامی بالقوه مهم برای زنان ناقل اختالالت ژنتیکی یاد 
کرده اند و گروهی دیگر آن را اقدامی غیرمسئوالنه توصیف 
کرده ان��د ک��ه پژوه��ش کاف��ی روی آن انجام نشده است 
ت��ا معل��وم ش��ود آی��ا بی خطر است یا نه. دکتر جاستین 

سن��ت ج��ان است��اد و رئیس مرکز بیماری های ژنتیکی 
دانشگاه موناش در استرالیا درباره این تحول تازه گفت: 
»ازآنجایی که این تکنولوژی بحث برانگیز است و برای 
نخستین بار در دنیا به کار می رفت، به نظرم محققان باید 
به جای اعالم نتایج کارشان به این شیوه، یک نسخه از 
کارشان را برای بازبینی کامل در اختیار می گذاشتند.«

تالش های مشابه در دهه 1990 برای تولد نوزاد عاری 
از اختالل ژنتیکی مشابه با تزریق DNA میتوکندری از 
یک اهداکننده به تخمک مادر و افزودن بعدی اسپرم 
همسر او شکست خورده بود. در برخی از این نوزادان 
اختالل ژنتیکی به وجود آمد و استفاده از این تکنیک 
ممنوع شد. در این موارد، احتماال مشکل در نوزادانی 
بروز کرده بود که میتوکندری سلول هایشان از دو منبع 
منشا گرفته بود. دیوید کلنسی، کارشناس این حوزه، 
م��درس در دانشگ��اه لنکست��ر در بریتانیا، اشاره کرد که 
تجربیات در میمون ها نشان داده است که DNA معیوب 
میتوکن��دری م��ادری ممک��ن است از میزان های پایین 
به میزان های باالتری افزایش یابد و درنتیجه بیماری 
دوب��اره انتق��ال یاب��د، بنابراین باید انتظار چنین امکانی 

در انسان ها را هم باید داشت.
Medical Express :منبع

 ترجمه: حسین احمدی  

خبر تولد اولین نوزاد جهان که با استفاده 
از یک شیوه طبی بحث برانگیز به  وسیله 
متخصص�ان آمریکای�ی  ب�ه دنیا آمده،  روز 
سه شنبه 27 سپتامبر، مصادف با 6 مهرماه، 
منتشر شد. این روش در ساده ترین بیان 
ممک�ن، استف�اده از DNA س�ه والد برای 
شکل گی�ری ی�ک روی�ان ب�وده است. اما 
اینکه چرا و چگونه پزشکان این شیوه را 
ب�رای شکل گی�ری نطف�ه و تولد این نوزاد 
ب�ه ک�ار بردن�د،  موضوع�ی است که به آن 

خواهیم پرداخت.
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 تخمک مادر با 
 DNA اختالل در

میتوکندریایی 
در آزمایشگاه با اسپرم 

پدر لقاح می یابد.

اسپرم 
پدر

سلول  
تخمک 
مادر

ژن های 
والدین

جابجایی ژن های 
اهداشده

 DNA
واجد اختالل 
میتوکندریال

 ژن های والدین 
به تخمک سالم 

 DNA اهدایی از نظر
میتوکندریال پیوند 

زده می شود.

 سپس جنین بازسازی 
شده در رحم مادر 

کاشته می شود. 
بنابراین کودک از 

جهت توالی ژنتیکی 
دارای ۳ والد است.
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انتشار یک خبر تازه به تقابل طب 
و اخالق دامن زده است

نخستین 
نوزاد 

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

تحریریه با نام و عکس خودتان 
منتشر شوند. 




