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در مدیریت منابع آب به پایداری اکوسیستمها بیندیشیم

آب رکن اصلی
تهدیدزیستی

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 آنکسانی که آشناهس�تند و حاضرند س�خن بگویند ،این س�خن را علنا میگویند و
دش�منان هم که حاضر نیس�تند صریحا اعتراف کنند ،در دل این
را قبول دارند و عقید ه آنها در موارد بس�یاری آش�کار میشود و به
گوش ما میرس�د -این کش�ور بهخاطر اس�تقالل ،بهخاطر ایمان،
بهخاطر اعتقاد به اسلام ،بهخاط�ر اعتقاد به حاکمی�ت دین خدا
در زمین و در جامعه ،ب�هخاطر ارزشهای واالیی ک�ه در نظر دارد،
یک جبه� ه بزرگی هم از دش�منان دارد ک�ه اینها دائم مش�غولند.
البته نزدیک به  40سال است که مش�غول حمله کردن و یقینا ناکام
شدن هستند؛ تا امروز ناکام ش�دهاند ،بعد از این هم به توفیق الهی
ناکام خواهند شد .ش�ما در این ناکامسازی دش�من باید بهمعنای
واقعیکلمه نقش ایفا کنید؛ پس باید خودتان را بسازید.
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارنخبگانعلمیمطرحکردند؛

توقف حرکت علمی ایران ،هدف اصلی دشمنان است
حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه  ۱۳۹۵ /7/ ۲۸در 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 لحظهای در دفاع از جامعه علمی
و نخبگان کش�ور کوتاه نمیآیند ،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 بهخصوص جوانان
نخبه را هدایایی کمنظیر و نفیس و امانتهای 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 بهجا آورند».

بازتولید فرهنگ

وابستگی در شکلهای جدید

 8سال دفاع مقدس
را عرصهای آشکار و غرورآفرین از
«خودباوری و اعتماد بهنفس» بود.
اگرچ��هجن��گحا
دث��هایبسی��ارتل��خ،خسارتب��ارو
سختبود،امابهجوانایرانیثابتکرد
که میتوان با ت
وکل
به
خدا و تکیه بر استعدادها و توانای 
قدر 
یهای داخلی بر دشمنی که همه
تهای بز
رگ
از
او
حمایت میکنند ،غلبه کرد .با و
میت
جود آنکه انقالب اسالمی ،روحیه «ما
وانی�
�م»
را
در
مقاب
��لروحی��ه«وابستگ��ی»زن��دهک
اما
ط
��ردوخودباوریرادرجامعهترویجداد
رف
مق
ابل
به
اقت
ضای طبیعت جن 
گهای ع
میق که امروز جنگ نرم نامیده م 
به
باز
یشود،
ت
ولید
آ
فت
فره
نگ وابستگی در شک 
لهای جدید
مو
و به ظاهر جذاب روی آورده است.
ضوع
«جه
انی
ش
دن» و توصیه آمریکاییها و اروپایی
ها به ایران برای پیوستن به «خانواده
جهانی» را نمونه
بارزی از بازتولید فرهنگ وابستگی ا
ست .مخالفت با پیوستن به آنچه طرف
غربی جامعه جه
انی
م
ینامد ،به معنای مخالفت با ارتبا
طات خارجی نیست بلکه به معنای
مقاومت در مق
ابل
فره
یلی قدر 
نگ تحم ِ
تهای بزرگ بر
اقتصاد ،سیاست و امنیت کشور است.

روی نهضت نرمافزاری

رهنمودها
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رصد موانع پیش
��یونرماف��زاریمکررتاکیدکردیم.
 15س��القب��لدرب��ارهنهض��تعلم
از
اساتید و دانشجوی��ان با نتایج خوبی
��ن حرک��ت ب��ا استقب��ال نخبگ��ان،
ای
که باید آنها را شناخت و عالج کرد.
مراه شده اما با موانعی روبرو است
ه
این موانع است .توقف حرکت علمی
یهای دشمنان را از جمله
کارشکن 
اگر در تحقق این هدف ناکام ماندند،
ایران را هدف اصلی دشمنان است.
یکنند و اگر نشد ،روی بدنام کردن
رای به انحراف کشاندن آن ،تالش م
ب
هند کرد ،بنابراین همه باید مراقب
آلوده کردن آن سرمایهگذاری خوا
و
حقق این اهداف کمک نکنیم .انحراف
یهای خود به ت
باشیم با ناشیگر 
ازنیازه��ایواقعیایرانرانمونهایاز
ره��ایتحقیقات��یوپای��اننام هه��ا
کا
رف شدن حرکت علمی کشور است.
منح
به
مک
ک
قطع��ی ۱۳برابر متوسط جهان شد،
سرع��ت پیشرف��ت علم��ی ای��ران در م
کاهشیابدبلکهبایدبیشترشود،زیرا
��نسرع��تب��ههی��چوج��هنبای��د
وای
هستیم .برخی مسئوالن در مقابل
یهای علمی فراوان

ندگ
ما
قب
ع
چار
د
میگویند جایگاه علمی ایران پایین
هش سرعت پیشرفت علمی کشور
کا
بود جایگاه علمی ایران باالتر هم
مده است اما متوجه باشیم که قرار
نیا
برود نه اینکه صرفا پایین نیاید.

تزریق ناتوانی و نمیتوانیم

لاب اسالم��ی دلیل اصلی تاکید مکرر بر
رهب��ر انق�
ستن نخبگان جوان و حمایت از آنان
لزوم قدر دان
«ما میتوانیم» در جامعه خواندند
را ،تقویت باور
کردند« :متاسفانه در دوران طوالنی
و خاطرنشان
وی،ژن«ناتوان��ی»«،نمیتوانی��م»و
قاج��اروپهل��
را ب��ه م��ردم و جوان��ان تزریق و آن را
«وابستگ��ی»
دینه کردند و در نهایت کشور بزرگ و
در جامعه نها
انی و مادی و صاحب تاریخ و تمدن
پر از منابع انس
ورت تحقیرآمیزی در ذیل غرب تعریف
کهن ،به ص
شرایطی انقالب اسالمی ایران تحولی
شد .در چنین
��اد ک��رد و در واقع ،انقالبِ خودباوری و
عظی��م ایج
بهنفس ،به جنگ وابستگی رفت».
اعتماد

اهداف بزرگ نظام اسالمی

جمهوری اسالمی ایران
باید به کشوری پیشرفته ،قدرتمند،
شریف ،صا ِ
حب حرف
نو ،دارای عزت ،برخوردار از احساس
عزت ،سرشار از معن
ویت 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
نسلیشجاع،مومن،ت
حصیلکرده،مبتکر،پیشگام،خودباور،
غیور ،پرنشاط و پرانگ
یزه است .این نسل که برخالف برخی
فضاسازیها به معنای
حقیقی کلمه ،نسلی انقالبی است،
همه وجود خود را ص
رف پیشرفت ایران خواهد کرد .نقش
نخبگان در شکلدهی
و انگیزهبخشی به این نسل جوان،
بسیار مهم است .نخب
گان میتوانند با تالش نشاطآور خود
بهعنوان یک موتور مح
رکه ،نسل جوان یعنی سرمای ههای
اصلی ک
شور را به کار و تالش ترغیب کنند.
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با تغییر مفهوم قدرت در دنیا ،پدافند غیرعامل اهمیت یافته است

علی نجفی خوش�رودی ،نماینده مردم بابل و عضو کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت خارجی مجلس ش�ورای اسلامی دیپلمات کارآزمودهای اس�ت که
سالها در مناصب مختلف در وزارت امور خارجه مشغول خدمت بوده است .وی دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران ،فوقلیسانس
طبینالمللوزارتامورخارجه اس�ت.نجفیبهواس�طهمش�اغلحساس�یچونس�فارتایراندر
دیپلماس�یوس�ازمانهایبینالمللیازدانش�کدهرواب 
برخی کشورها ،با مفاهیم پدافند غیرعامل از نزدیک آشنایی دارد .حضور او بهعنوان نماینده مردم بابل در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ش�ورای اسلامی ارتباط و عالقهمندی او به پدافند غیرعامل را مضاعف کرده اس�ت .نجفی مهمترین 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 میداند.
طرف مغرضان و دش�منان که کامال طبیعی اس�ت
? اهمیت وجود سازمانی همچون سازمان پدافند
ولی گاهی حتی مدیران اجرایی کش�ور ،فعالیت
غیرعامل را در چه میدانید؟
س�ازمان پدافند غیرعامل را به نوعی دخالت در
ب��ا توج��ه ب��ه پیچیدگی موضوعات و روابط بینالملل در
دنیای امروز ،گسترش ارتباطات بین مردم دنیا و تغییری کار س�ازمان مربوط به خود میدانند .ش�ما علت
این برداشت را در چه میدانید؟
ک��ه در مفه��وم ق��درت حادث شده ،قدرت ملی کشورها
من فکر میکنم که بخش عمده این مخالفتها ناشی از
صرف��ا ق��درت نظام��ی نیست و ب��ه وجود مفهوم پدافند
عدم اطالع یا ناآگاهی نسبت به نوع تهدیدات و مخاطراتی
غیرعام��ل در سط��ح بینالملل��ی توجه ویژهای میشود.
است که امنیت ملی کشور را تهدید میکند و آن چیزی
از ای��ن منظ��ر توج��ه ب��ه این وجه از قدرت کشورها حائز
که مقام معظم رهبری با عنوان نفوذ از آن یاد میکنند.
اهمیت بیشتری شده و همه کشورها حرکت به سمت
بنابرای��نم��نفک��رمیکن��مکهبخشعمدهآن،ناشیاز
ایجاد دستگاههایی برای پدافند غیرعامل را در دستور
ناآگاهی است .البته من فکر میکنم در معرفی تهدیداتی
کار خود قرار دادهاند .البته این دستگاهها در کشورهای
که در کمین مردم و کشور ماست ،ما نه باید بزرگنمایی
ت دارای اشتراک هستند
مختلف در هدف و رسالت فعالی 
کنیم و نه باید کوچکنمایی کرده و تهدیدات را دستکم
ولی از نظر شکل و ساختار ممکن است متفاوت باشند.
بگیریم .ما بایستی با یک نگاه واقعبینانه بپذیریم که الجرم
بههر حال نکته حائز اهمیت این است که ایجاد چنین
از استفاده از تکنولوژیها و فناوریهایی هستیم که در
ساختارهایی در همه کشورها عمومیت پیدا کرده است.
عرصههای مختلف در جهان شاهد هستیم .درواقع باتوجه
ضمن اینکه افزایش ارتباطات بینالمللی وسرعت رشد
به تغییراتی که در روشهای تاثیرگذاری بر کشورها و
فناوریه��ای جدی��د در سط��ح بینالمللی که کشورها را
ناگزیر از بهرهگیری از این فناوریها ساخته است ،میتواند دولته��اب��هوج��ودآم��دهوپیچیدگیهای��یکهدراین
پیامدهایی داشته باشد که مراقبت نسبت به آن پیامدها روشها حاصل شده ،همچنین با توجه به نیازمندیهایی
که داریم ،بههر حال الزم است که در بسیاری از حوزهها
برای همه کشورها بسیار مهم است .لذا وجود و فعالیت
از پیشرفتها و دستاوردهای بشری در سطح دنیا استفاده
چنین سازمانی در کشور ما بهویژه با توجه به مناسبات،
کنیم .طبیعی است که این پیشرفتها و دستاوردها از
دیدگاهها و مواضعی که جمهوری
جانب کسانی که تولیدکننده یا صادرکننده
اسالمی ایران در سطح بینالملل
آنهستند،میتواندبااهدافواغراض
و در برقراری روابط با کشورها در
وی��ژهای ه��م توام باشد .به نظر
حوزهه��ای مختلف دارد ،اهمیت
بایدعمومیتبخشیدنبه
م��ن ضمن اینکه ما بایستی
ای��ن مسال��ه را دوچندان میکند
لحاظ فکری و نگرشی نسبت به
ب��ه ص��ورت واقعبینان��ه
ک��ه خوشبختان��ه در همی��ن
فعالیتهایپدافندزیستیصورت
نگ��اه درس��ت ،مناسب و
چهارچوب ،پدافند غیرعامل
گیرد،ازجهتتمهیدزیرساختهای
شناخ��ت کاف��ی داشته
در جمه��وری اسالمی ایران
الزم در دستگاهها و ارگانهای
باشی��م ،در عی��نح��ال
شک��ل گرفت��ه و مورد توجه
مختلف که در شرایط فوقالعاده یا
مواقع ضروری آمادگی برای مواجهه
نبای��د تهدی��دات بالقوه
قرار دارد.
با تهدیدات و مخاطراتی که علیه
ی��ا روشهای تاثیرگذاری
منافع و امنیت ملی کشور بهوجود
را دستکم بگیریم و خیلی
? گاهی شاهد مقاومتها و
شود
ایجاد
آید،
ی
م
ساده از کنار آن بگذاریم.
مخالفتهاییبامفهومپدافند
غیرعام�لهس�تیم.مخالف�تاز

مجلس

آمادگی کمیسیون امنیت ملی مجلس برای همکاری

? آیا موردی از اقدامات و فعالیتهای س�ازمان
پدافند غیرعامل در خاطر دارید که از نزدیک شاهد
آن بوده باشید؟
من بیش از  2دهه 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 بهعنوان سفیر
جمهوری اسالمی ایران بودم حضور داشتم .بهطور طبیعی
با سازمان پدافند غیرعامل آشنایی دارم .جلسات زیادی در
این سالها با مسئولین این سازمان داشتهام ،با ادبیات این
کار ،دستورالعملها و چهارچوبهایی که تعریف میشود،
آشنا هستم ،در برخی نشستها مثل سمینار سفرا که
ما بهطور سالیانه داشتیم ،دوستان زحمت میکشیدند
و مباح��ث توجیه��ی را ب��ه سفرا ارائه میدادند .همچنین
گاهی فعالیتهای موردی و مشخصی از جانب این سازمان
دنبال میشد و تجربیاتی که در کشورهای مختلف دنیا
در ای��نخص��وص وج��ود داشت را جمعآوری میکردند.
م��اه��مشاه��دای��نفعالیته��ابودیموهمدراینراستا
ب��ا ه��م همک��اری میکردیم .ضمن اینکه در مجموعهای
که ما در وزارت امور خارجه بودیم ،بخش خاصی تحت
همی��نعن��وانپدافن��دغیرعام��لتشکیلدادهشدهبود
که در آنجا این مسائل به صورت متمرکز دنبال میشد.
من فکر میکنم مهمترین کاری که تا االن انجام شده
وهمچن��انبایست��یدردست��ورک��ارباشد،همانفرایند
«تاسیس و تعمیم» است .یعنی عمومیت بخشیدن هم به
لحاظ فکری و نگرشی نسبت به فعالیتهای این مجموعه
و هم به جهت تمهید زیرساختهای الزم در دستگاهها
و ارگانه��ای مختل��ف ک��ه مجموعا در شرایط فوقالعاده
ی��ا مواق��ع ض��روری آمادگی ب��رای مواجهه با تهدیدات و
مخاطراتی که علیه منافع و امنیت ملی کشور بهوجود
میآید ،ایجاد شود .من خستهنباشید میگویم و آرزوی
موفقیت دارم .ما هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارج��یمجل��سش��ورایاسالم��یاینآمادگیراداریم
که کمک کنیم تا انشاا ...برای فعالیتهای این سازمان،
تمهیدات قانونی فراهم شود.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

هزینه فعالیتهای پیشگیرانه و پدافندغیرعامل یک سوم هزینه درمانی است

بازدهی  11تا  30برابری
شعیب شاهزمانی

دکتر عبدالرضا عزیزی ،نماینده مردم ش�یروان و عضو کمیس�یون اجتماعی دورههای نهم و دهم مجلس ش�ورای اسلامی اس�ت .وی دارای مدرک
ت صاحبنظر است .خودش معتقد است از
فوقتخصص روماتولوژی از دانشگاه علومپزشکی دانشگاه تهران است و در موضوعات اجتماعی و سالم 
دورهای که با سردار جاللی و سازمان پدافند غیرعامل آشنا شده ،در نگاهش به مفاهیم پدافند غیرعامل تحول ایجاد شده است .جاللی روزی را آرزو
میکند که این تحول در نگاه  80میلیون ایرانی ایجاد شده باشد.
? شمااهمیتوجودسازمانپدافندغیرعاملرادر
چه میدانید؟ در شرایطی که دستگاههای 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 ،میبینید
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  2استخوان به نامهای درشتنی
ونازکن��یهستن��دک��هاگ��رب��رایهرکدامازآنهااتفاقی
افتاد ،شخص همچنان بتواند به راه رفتن ادامه دهد ،هر
شخصی در بدن خود  2کلیه دارد 2 ،چشم دارد و ...این
درواقع همان مفهوم «پدافند غیرعامل» است .وقتی در
ابعاد یک کشور به قضیه نگاه میکنیم ،خصوصا با توجه به
موقعیت ژئوپولتیک ایران در منطقه خاورمیانه و حساس
بودنکشورهایاستکبارینسبتبهایرانونظامجمهوری
اسالمی ،به اهمیت این موضوع پی میبریم که ما همواره
بایدبرایهمهموضوعاتومباحث،یکپشتیبان،جایگزین
و هماهنگکنن��ده داشت��ه باشی��م .اجازه بدهید تا درباره
مفهوم کلی پدافند غیرعامل ،یک مثال ملموس و ساده

بزنم .در زمان مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری در
دوره نهم ،یک آن برق قطع شد اما بهدلیل اینکه سیستم
برق «پشتیبان» پیشبینی شده بود ،بالفاصله برق وصل
شد ،هیچیک از تلویزیونهای سراسر کشور تصویر را از
دس��تندادن��دوکس��یمتوج��هاینقطعیبرقنشد.این
پیشبینی ،آیندهنگری ،هماهنگی و آمادگی برای اقدام
سری��ع،دقیق��امفه��ومپدافن��دغیرعاملاست.درمقابل
ام��اچن��دروزپی��ش،پس��ت130کیلوولتشهرشیروان
ب��هعل��تآتشس��وزیقط��عشد.اگردرسیستمبرقاین
شهر،تمهیداتیبامفهومپدافندغیرعاملوجودمیداشت،
بالفاصله برق پشتیبان وارد مدار میشد و مشکالتی که
برای مردم بهوجود آمد ،رخ نمیداد .یک آتشسوزی در
پس��تب��رقباع��ثسوختنموتورهایچاهآبکشاورزان
شد ،به کسانی که پرورش ماهی داشتند ،خسارات زیادی
وارد شد و یخچالهای خانگی و دیگر وسایل برقی مردم
آسیب دیدند .اهمیت پدافند غیرعامل در این است که در
زمانی که ما هنوز با بحرانی مواجه نشدهایم ،خودمان به
دنبال کشف و اصالح نقاط ضعف سیستمهای مختلف
کش��ور باشی��م و نیروه��ای مختلف هم به یک هماهنگی
قابلقبول��یدس��تپی��داکنندک��هعلیرغممراقبتهاو

پیشگیریهای دستگاههای 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 دستگاههای کشور ،روزهای سخت را پیشبینی
کرده و برای مواجهه با آن ،راهحلهای مناسب پیدا کند.
پدافندغیرعاملیعنیاینکهدرروزهایبحرانییکسوپاپ
اطمینانی وجود دارد که میشود روی آن حساب کرد .از
این جهت از بدیهیات و ضروریات روزگار ماست که هر
کشوری از نظر نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و هر
زمینهای که زندگی مردم در ارتباط با آن است ،آمادگی
کامل برای مقابله با تهدیدات و بحرانها را داشته باشد
و در جمهوری اسالمی ایران ،ایجاد این آمادگی برعهده
سازمانی با عنوان سازمان پدافند غیرعامل گذاشته شده
ک��هقرارگاهه��ایمختلف��یداردوقرارگ��اهزیستیکشور
یکی از آنهاست.
? آق�ایدکت�ر،بعضیه�ااقدام�اتپیش�گیرانه
دس�تگاههای مختلف کش�ور با هماهنگی سازمان
پدافن�د غیرعام�ل را هزینههای زاید میدانند .آیا

آموزش در مدارس ،گامی برای نهادینهسازی مفاهیم پدافند غیرعامل
مجلس

6

روحاله بابایی صالح ،دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس
پدافند بر  2نوع 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 میشود.
پدافن��د غیرعام��ل در ابع��اد مختل��ف برای کشور الزم و
ض��روری اس��ت .در زمینهه��ای م��واد غذایی ،دارو ،آب
آشامیدن��ی ،دام ،بیماریه��ا ،سی��ل و زلزل��ه و ه��ر چیز

بتوان��د ب��ا عوامل��ی که در آینده میتوانند
دیگری که میتواند باعث بهوجود
ب��رای م��ا تهدید ب��ه حساب بیایند،
آمدن یک بحران برای کشور شود،
مقابل��ه کن��د و پیشاپیش جلوی
باید پیشبینی کرده و با استفاده
دراینزمانکهبهلطفخدا
خسارتهایی که قرار است در
از امکانات��ی ک��ه در اختیار داریم،
امنیتبرکشورماحاکماستومادر
آینده به کشور وارد شود ،را
از وقوع بحران پیشگیری کنیم.
داخلمرزهایکشوردرگیرجنگ
بگیرد .در یک کالم وجود
ب��رای این منظ��ور ،وجود یک
نظامینیستیم،مراکزیهمچون
سازم��ان پدافند غیرعامل
سازم��ان مستق��ل با تشکیالت
سازمانپدافندغیرعاملبایداز
لحظهلحظهوقتیکهدراختیار
همانن��د ی��ک دروازهب��ان
منسج��م و تخصص��ی ب��رای
دارنداستفادهکردهوبهشناسایی
مطمئ��ن در کش��ور ،الزامی
کش��ور یک نی��از اساسی است.
ورصدعواملخسارتزای
است.
اتفاقا در شرایط عادی که جنگی
کنند
غیرنظامیمبادرت
در کشور ما چند سالی است که
در کشور رخ نداده ،ما باید به نحو
دورههای پدافند غیرعامل گذاشته
احسن این سازمان را تجهیز کنیم تا

اگ��رروزیدرکشورش��اناتفاقیافتاد،
این تدابیر و داشتن آمادگی ،واقعا
مردمشان دو دستی بر سر نزنند و
اقداماتی زاید اس�ت؟ و آیا فقط
واقعا الزم است که ما
کاسه چهکنم به دست نگیرند.
مختص کشور ماست؟
مجلسیها و دولتیها هم
با این اوصاف تکلیف کشور
شما،
سوال
درخص��وص بخ��ش اول
همه کمک کنیم تا در همه
ما که در یک منطقه بسیار
حض��رت عل��ی(ع) میفرماین��د
امور کشور به نحو احسن
متالطم و بحرانخیز دنیا
احتی��اط ،ش��رط عق��ل اس��ت .از
پدافندغیرعاملداشته
واقع شده و دورتادورمان
طرفیفراموشنکنیمکهپیشگیری
باشیم و هم اینکه مسئولین
ه��م ناآرام��ی و جن��گ و
مق��دم بر درمان است .هزینههای
ما نسبت به پدافند غیرعامل
آگاهیشان باال برود و متعاقبا
ترور بیداد میکند ،کامال
پیشگی��ری یکس��وم هزینههای
به آگاهیبخشی به آحاد مردم
روش��ن است .آیا حتما باید
درمان است ولی راندمان و بازدهی
هم کمک کنند
اتفاقات ناخوشایند بیفتد و ما
آن 11 ،تا  30برابر است .همین آمار و
بع��دازآندس��تب��هکارشویمتا
ارقام در عقالیی بودن اقدامات پیشگیرانه و
خیال منتقدین راحت باشد؟ به این که
پدافند غیرعامل کافی است اما اگر عدهای خیال
پیشگیری گفته نمیشود .مثال اگر خدایناکرده
میکنند که پدافند غیرعامل مخصوص کشور ماست ،از
درهمی��نته��رانزلزل��هایاتف��اقبیفتد،ماآمادگیالزم
ناآگاهی آنها نشات گرفته و سخت در اشتباهند .بهعنوان
ب��رایمقابل��هب��ابحرانه��ایناش��یازآنراداری��میانه؟
مث��ال «سویی��س» یکی از امنترین کشورهای دنیاست.
مطمئن باشید که در شرایط فعلی این آمادگی را نداریم.
حت��یعض��واتحادی��هاروپ��اهمنیس��توسیاستکامال
خنثی و بیطرفانهای را در برابر اتفاقات و وقایع دنیا در اینجاست که متوجه اهمیت تالش بیوقفه سازمان پدافند
غیرعامل میشویم.
پی��شگرفت��هاس��ت،درجنگهاشرکتنمیکند،کسی
سقراط جملهای دارد با این معنا که «بهترین سود ،آن
آنها را علنا تهدید نمیکند و هیچ روحیه انقالبی هم در
اس��تک��هب��هدنب��الزی��اننروی».نیازینیستکهمابا
آنها دیده نمیشود.
دست خودمان به خودمان آسیب برسانیم و خودکشی
با اینوجود در همین کشور سوئیس با هزینههای بسیار
کنیم .همین که بحرانهای احتمالی آینده را پیشبینی
سنگین ،زیر کوهها را سوراخ کردهاند و محوطههایی با
و پیشگیری نکنیم ،بزرگترین زیان است .چندین دهه
امکاناتمختلفوحتیموادغذاییکاملتعبیهکردهاندکه
پی��شدرشه��رلن��دنمت��روساخت��هشدهآنهمدر10
اگر زمانی به کشورشان حمله اتمی صورت گرفت ،مردم به
طبقه که تا امروز فقط از  3طبقه آن استفاده شده و 7
آنجا پناه ببرند و اتفاق خاصی برای آنها نیفتد .در همین
طبقه آن همچنان دستنخورده باقی مانده است.
کشور بهدلیل اینکه انرژی برق توسط نیروگاههای اتمی
این آیندهنگری است .یا اگر به خیابانهای شهر مسکو
تامین میشود ،در بین تکتک خانوادههایی که تا شعاع
نگاه کنید ،خواهید دید آنقدر بزرگ و عریض هستند که
یکصد کیلومتری این نیروگاههای اتمی هستند ،قرص
یک هواپیمای ایرباس به راحتی میتواند وسط خیابان
ید توزیع شده که اگر روزی برای یکی از این نیروگاهها
بنشین��د.م��ن 2س��الپی��شدرمسک��وبودم.دریکیاز
اتفاقی افتاد ،مردم از این قرصها استفاده کنند و آسیب
همینخیابانهایبسیاربزرگ 12بانده،ترافیکسنگینی
کمتری را متحمل شوند .به این میگویند پیشگیری و
ایجاد شده بود .یکی از کارشناسان روابطعمومی وزارت
پدافن��دغیرعام��ل.ی��ککش��ورتوسعهیافتهتاایناندازه
ام��ورخارج��هه��مهم��راهمابود.اومیگفتاگر 20سال
ب��ه فک��ر پیشگی��ری و اقدامات پدافند غیرعامل است که

پی��ششم��اکن��اراینخیابانمیایستادید،میدیدیدکه
در هر ساعت یک ماشین الدا رد میشود .این خیابانها
چندین دهه قبل ساخته شدهاند اما از همان زمان آنها
افزایش تعداد ماشینها را کرده بودند .میدانستند که اگر
آن روز آیندهنگری نکنند ،بعدا باید برای تعریض همین
خیابان،هزینههایمربوطبهتخریبساختمانهاوبسیاری
هزینهه��ایدیگ��ره��مص��رفکنند.درهمینتهراناگر
روزی که بزرگراه صدر ساخته میشد ،به جای  2بانده،
 12بانده ساخته میشد ،ضرورت پیدا نمیکرد که چند
س��البع��دای��نخیاب��انرابا 1800میلیاردتومانهزینه
دوطبق��هکنن��د.هم��هاینه��انشانگرایناستکهپدافند
غیرعامل یک رویکرد عقالیی و منطقی است که در همه
کشورهای توسعهیافته 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
آیندهنگری کنند و االن با مقداری هزینه برای پیشگیری،
در آینده مجبور نشوند هزینههای مادی و معنوی فراوانی
پرداخ��ت کنن��د ،طف��ره میروند .خود بنده تا مدتی قبل
ب��امفاهی��مپدافن��دغیرعاملآشناییچندانینداشتماما
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 سمتوسوییبرویمکه80
میلیونجمعیتایرانبهاهمیتپدافندغیرعاملپیببرند.
جای تبریک دارد به سردار جاللی و تیم همکارشان که
بسی��ارخ��وبک��ارکردهاندوعلیرغمهمهمقاومتهایی
ک��هناآگاهان��هوالبت��هگاه��یهمازسرآگاهیومغرضانه
با فعالیتهای این سازمان میشود ،کارها را بسیار خوب
پیشبردهاند .واقعا الزم است که ما مجلسیها و دولتیها
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 آگاهیشان باال برود و متعاقبا
به آگاهیبخشی به آحاد مردم هم کمک کنند.

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 ارگانه��ا ،ب��ه آموزش و آگاهیبخشی مبادرت
میکند .مثال قرارگاه زیستی این سازمان که در مواقع
لزوم ،مسئولیت هماهنگی تعداد زیادی از دستگاههای
کش��ور را برعه��ده دارد ،ت�لاش میکن��د ت��ا با برگزاری
دورههای آموزشی و اطالعرسانی به تکتک نیروهای
ی را به خوبی بهوجود بیاورد اما
مربوطه ،این هماهنگ 
نکت��هایک��هبای��دب��هآنتوج��هداشتهباشیمایناست
ک��ه آموزشه��ای م��ا بای��د از سنین پایه آغاز شود .الزم
است آموزشهای مربوط به پدافندغیرعامل از مدارس
کشور آغاز شده و مفاهیم مربوط در بین دانشآموزان

ما نهادینه شود و یک فرهنگسازی در مدارس کشور
صورت گیرد .لذا به نظر من از پایههای پایینتر مدارس
باید آغاز کرد و مقطع به مقطع آموزشها را متناسب
با سن دانشآموزان 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 میگیرد ،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 بزرگترین آسیبها و خطراتی که ما
را تهدی��د میکن��د ،ایستادگ��ی کنی��م و با آرامش آنها را
پشت سر بگذاریم.

میشود و آموزشهایی ارائه میشود .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 وقتگذرانی 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 لحظهلحظه
وقتی که در اختیار دارند استفاده کرده و به شناسایی
و رصد عوامل خسارتزای غیرنظامی مبادرت کنند.
نکت��های ک��ه بای��د در اولویت برنامههای سازمان پدافند

سازمان پدافند غیرعامل کشور

مجلس
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7

امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

سردارجاللیدرهمایش«دامپزشکی،سالمتوتوسعهپایدار»

باید نظام مرزبانی جامع مبارزه
با تهدیدات زیستی برکشور حاکم شود

واژه ها
رهنمودها
مفاهیم و

8

رئیسسازمانپدافندغیرعاملضعفجدیدرنظام
مرزبانی پدافند زیستی کشور را تهدید عنوان کرد
و گفت« :باید بر کشور به لحاظ زیستی یک نظام
مرزبانی جامعی حاکم کنیم که همهمرزهای هوایی،
زمینی ،دریایی ،پروازی و امثالهم را کنترل کند» .

ی��ک مولف��ه تهدی��دزای ارزانقیمت توزیع میشود ،اگر
بخواهید دفاع کنید که طیف گسترده از منابع و ظرفیتها
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».

راهبردهای کالن پدافند زیستی
وی گف��ت« :ب��ر راهبرده��ای ک�لان پدافند زیستی و بر
حفظ سرمایههای ملی زیستی که اولویت یکم انسان و
بعد دام و غذاست ،متمرکز هستیم که حتما باید مورد
توجه جدی واقع شود».

عدموابستگیفرایندتهیهوبهکارگیریتسلیحات
به تجهیزات پیشرفته
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص استفاده
از تجهیزات در این حوزه گفت« :تولید سالح زیستی در
این حوزه تجهیزات پیشرفتهای احتیاج ندارد ،همچنین
آثار ناشی از حمله زیستی میتواند با تاخیر ایجاد شود.
یعنی در یک بازده زمانی تولید شود ،در حوزه انسان مثال
ترور آقای چاوز را مرتبط با تهدیدات زیستی میدانند که
عوامل سرطانزا باعث این ترور بوده است».

ویژگیهای تهدید در حوزه زیستی
دکت��رجالل��یب��ااش��ارهبهویژگیه��ایتهدیددرحوزه
زیستی گفت« :برای تهدیدات در این حوزه ویژگیهایی
قائل هستیم؛
عدم سهولت اثبات تهاجم و منشا
 )1اینکه امکان کنترل تسلیحات زیستی وجود ندارد،
ویدرخص��وصاثب��اتحمل��هومنش��اءتهدیددرحوزه
 )2کمهزینه است،
زیست��یگف��ت«:اثب��اتمنش��اءک��هازکجاوتوسطچه
 )3فرایند تولید و بکارگیری سالح زیستی خیلی ساده
کشوریانجامشدهسختواحتیاجبهسامانهآزمایشگاهی
است،
تشخیصی پیشرفته دارد تا بتوان ثابت کرد تهدید از کجا
 )4میتواند در آزمایشها با ایمنی متفاوت تولید شود،
و توسط چه کشوری انجام گرفته است».
 )5امکان پنهانکاری وجود دارد،
 )6تکثیر و انتقالش سریع است،
ابعاد تهدیدات زیستی نوین
 )7امکان گسترش حملهاش به شدت زیاد است،
سردار جاللی در خصوص ابعاد تهدیدات زیستی نوین
 )8میتواند ظرف چند روز کل کشور را در برگیرد،
گفت« :یکی از ابعاد عوامل زیستی این است که عوامل
 )9معموال در عملیات بیولوژیک و تهدید زیستی فاعل
زیستی مهندسی شده هستند ،انسان ساخت هستند که
مجهول است و فاعل را با قدرت تشخیص و آزمایشگاهی
با استفاده از مباحث زیستی مانند بیماریهای نوظهور و
میتوان تشخیص داد لذا منتظر نیستیم که کسی اعالم
اپیدمیهای مشترک انسان و دام میتواند بسیار خطرناک
کند که ،حمله کردیم ،اگر قدرت سامانههای تشخیصی
باشد ،بیماریهای غیر بومی (بیماریهایی که مربوط به
تهدی��داتزیست��یکش��ورمثلسیستمراداریتوانست
یکمنطقهنیستوازیکمنطقهدیگرانتقالپیدامیکنند
تشخیص بدهد و اال فاعل مجهول است و متنوع بودن
ک��ه ب��ا ظرفیتهای��ی ک��ه به آن اشاره شد مثال استفاده
سناریو و تهدید در انواع و طیف مختلفی از سناریو
ازآسیبشناس��یجغرافیای��یبیماریها(GIS
تهدید قابل بکارگیری است.
 ،baseمبتنی بر اطالعات مکانی ،بیماری
سازماندهی نظام
میشود ).تهدید زیستی خاموش ،تغییر
وابس�تگی پدافن�د زیس�تی به
مرزبانی زیستی و
در غ��ذا ک��ه بلندمدت تاثیر میگذارد
مراقبت پدافندزیستی
فناوری پیشرفته
از مرزها ،توان تولید
اسناد کشف شده توسط آمریکا و رژیم
وی وابستگ��ی پدافن��د زیستی به
بومی واکسن ،دارو و
صهیونیست��ین��رخرشدمسلمانانرا
فن��اوری پیشرفت��ه و ساختارها را
سایر مولفهها به شدت
تهدید علیه خود و عنصر مقابله با آن
گست��ردهذک��رک��ردوگف��ت«:در
اهمیت دارند
را دستکاری در عناصر غذایی آن ملت
تهدی��دات ای��ن ح��وزه ،حمله آسان
میدانن��د ک��ه ب��ه کاهش رشد نرخ باروری
ول��ی دف��اع سخت است .حمله زیستی

بینجامد ،در تحقیقات انجام شده در برخی از محصوالت
اثبات شده است که میتوانند به کاهش نرخ باروری در
بسیاری از حوزهها منجر شود.
بیماریهای مشترک بین دام و انسان
وی در خصوص بیماریهای مشترک بین دام و انسان
نیز گفت« :بیماری نوظهور و اپیدمیهای مشترک بین
دام و انس��ان بسی��ار مه��م است ،محصوالت غذایی دامی
در سبد جامعه بهعنوان غذا بسیار اهمیت دارد ،به جهت
اقتصادی و به لحاظ سرمایهگذاری دومین عنصر بخش
سرمایهگ��ذاری کش��ور بع��د از نف��ت و ان��رژی است و در
واق��عنق��شبسی��ار موثریدرگسترشپنهانبیماریها
دارد که بعضی از کشور ارائه کردهاند و تنوع محصوالت
دامی و گستردگی جامعه مخاطب میتواند 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��مدانس��توگف��ت«:واکسنس��ازیدرواقعکارخانه
مهماتسازی و دفاعی است ،یعنی اگر ما تهدید زیستی
را تجسم کنیم آزمایشگاههای ژنتیک میتوانند کارخانه
تولی��د س�لاح باشن��د ،کارخانه و مجموعه واکسنسازی
میتوانندتولیدکنندهابزاردفاعیوتسلیحاتدراینزمینه
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 ،استراتژیهای
سلطهجویان��هدشم��ندرح��وزهغ��ذاودام،اقتص��ادکه
تسلط بر منابع غذایی کشور و وابسته کردن به خارج را
به همراه دارد و توجیه اقتصادی میآورد که در نهایت
تسل��طوسلط��هرابی��انمیکن��ددستکاریودخالتدر
وابستهس��ازیدرچرخ��هتولی��دگوش��تقرمزیاگوشت
سفید و مرغ میتواند در همین حوزهها تعریف شود».
تهاجم اقتصادی به منابع غذایی و دامی
رئی��سسازم��انپدافن��دغیرعاملکشورتهاجمبهمنابع
غذای��یودامراازاه��دافجن��گاقتص��ادیذک��رنمودو
گف��ت«:یک��یازاه��دافجن��گزیستیمنافعاقتصادی
اس��تک��هام��روزهکام�لاشکلگرفتهاست،چونعنوان
نمیشود و کسی مسئولیت قبول نمیکند ،باید با قدرت

رهنمودها
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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؛  )1تحقیق و توسعه تولید
سالحهای دستکاری شده ژنتیکی در حوزه دام )2 ،تسلط
بر منابع اصلی تولید دام و منابع گوشتی با وابستهسازی
ب��ه ن��ژاد واردات )3،تسل��ط ب��ر بازار واکسن و سرمسازی
و دارو (بخش��ی از اه��داف جنگ��ی زیست��ی را کال فروش
دارو و واکسن تشکیل میدهد و خیلی از موسسات این
اقدام��ات را انج��ام میدهن��د )4،اش��راف بر سرمایه ملی
ژنتیکی بهعنوان یک تهدید جدی )5 ،ضعف در کمتوجهی
به تهدیدشناسی به منشا دشمن در بخش حاکمیتی)6 ،
نبود زیرساختهای پایش و تشخیص جامع و پیوسته
(بخشهایی وجود دارد که باید کامل شود ،برای مثال
اگر مقایسه کنیم با زیرساختهای 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��والتاساس��یونهادههای��یمث��لواکسنوداروو
اسپ��رمو...ک��هدرای��نم��واردتهدیدوآلودگیزیاددیده
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 میشد کنترلی کامل در
کشور نمیشد و اکنون هم انجام نمیشود ،لذا ضرورت
دارد تا دستگاههای حوزه مرزی و دستگاههای 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 راهاندازی شود و بهدلیل اینکه
سط��ح آزمایشگاه��ی موج��ود 2است و آزمایشگاه سطح
 3و  4نداریم 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 طرحهای مشترک (در پدافند زیستی نزدیک به
 22دستگاه مشارکت دارند و باید  22دستگاه به صورت
مشارکت��ی ب��ه کارگی��ری و مقابل��ه کنی��م و لذا تمرین و
طرحریزی متخصصین بسیار الزم است ،قدرت تشخیص
تهدید به صورت خود اتکا (نباید تشخیص تهدیداتمان
وابسته به خارج از کشور باشد ،قدرت تشخیص و هشدار
درای��نزمین��هبای��دشک��لگی��ردکهمعموالیکسری
مالحظات در این زمینه وجود دارد) این پایش باید در
 3الیه آشکار ،پنهان و تخصصی دیده شود که میتواند
شکل گرفته و دنبال شود ،بانکهای اطالعاتی جامع از
تهدیدات که نمونههای جدید ویروسهای 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  2موضوع 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 میگی��رد و کنت��رل فیزیکی مرزهای جغرافیایی
نمیتوان��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 مولفههاست که باید متحول شود ،مجموعه
رازی تالشهای زیادی میکند که الزم است تحول جدی
در این حوزه اتفاق افتد ،بخشهای جاری را واگذار کرده
به بخشهای نوین و مدرن بپردازد و برای آنها هم پاسخ
جدی داشته باشد که امیدوارم انشاا ...با تالشی که برادر
عزیزمان آقای دکتر خلج انجام میدهند و تالش بسیار
مثب��ت و ارزشمن��دی در ح��وزه دامپزشکی است بتوانیم
مولفههای بهداشت دامپزشکی و ارتقا مولفههای سالمت
را در ای��ن زمین��ه افزای��ش دهی��م ،قابلیتهای که اگر در
شرایطی مورد تهدید واقع شدیم بتوانیم در قالب طرحهای
جمع��ی و گروه��ی و رزمای��ش و مان��ور مهارتهایمان را
افزایش دهیم ،در سال گذشته یک رزمایش در زاهدان
داشتیم ،امسال هم پیشبینی کردیم رزمایشی در قم با
محوریت دام داشته باشیم که بتواند قابلیتها و ظرفیتها
و ظرفیتهای شهرستان و استان را و بعضا منطقه برای
تهدی��د فرض��ی ک��ه در این منطق��ه وارد میشود داشته
باشیم تا بتوانیم ضعفها و اشکاالت را برطرف کنیم».

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

گزارش از مراسم روز جهانی غذا

سوالهای روشن ،پاسخهای مبهم
مهدیه آقازمانی
رژی�مغذای�یایرانیه�اتغیی�رک�ردهوای�نتغیی�ره�رروزتع�دادبیش�تریازاف�رادرامبتلامیکند؛صحبتازهمانفس�تفودهاوغذاهایپرچربو
خوشنمکی است که هر روز جزو سبد غذاییمان است و با آنها انرژی روزانهمان را دریافت میکنیم و بعد هم تحرک نداریم .تازه خیلیها بعد از غذا
س�یگار هم میکش�ند یا دس�رهای ش�یرین و چرب را نیز جزو برنامه غذایی و تفریحی خود قرار دادهاند .این ش�یوه زندگی به نوعی در حال گس�ترش
است و کسی به این موضوع فکر نمیکند که به مرور زمان بسیاری از بیماریها 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 علومپزشکی تهران جلسه تشکیل داد و معاون سیاسی-اجتماعی استانداری تهران،
نمایندگان دانشگاههای علومپزشکی 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 آفتکشهای غیرمجاز و وضعیت سالمت آبهای معدنی و بار بیماریها در کشور
بود و در پایان مسووالن دانشگاه علومپزشکی 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
وتحتنظ��رمحقق��انانج��امش��ود.دکتراحمدجنیدی،
مع��اونبهداشت��یدانشگ��اهعلومپزشکیایراناینبحث
را مطرح کرد که در همین زمینه نماینده وزارت جهاد
کشاورزی از طراحی سامانهای به این منظور خبر داد و
افزود« :البته بهدلیل برخی از مشکالت در حال حاضر این
سامانه مورد استفاده قرار نمیگیرد ،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 شیشههای حاوی سم از مبادی مجاز بوده یا نه؟»

 .1چرا آبهای معدنی رتبهبندی نشدند؟
دکتر جنیدی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع
آبهای معدنی اشاره کرد« :وزارت بهداشت ،مکلف است
طی  3ماه ،تمام آبهای معدنی و آشامیدنی را برای آگاهی
مردم از نظر مرغوبیت طبقهبندی کند ،اما با گذشت 3
ماه از مصوبه هنوز در حوزه استان تهران شاهد رتبهبندی
آبهای معدنی و آشامیدنی نیستیم .البته اگر آب معدنی
مشک��لداشت��هباش��د،باتولیدکنندهآنبرخوردمیشود
اما آبهای مورد تایید باید دارای رتبهبندی باشند».
 .2آب و سبزی تهران سالم است؟
آب سالم آبی است که با مصرف کوتاهمدت 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 میش��ود .ای��ن نظارت شامل همه مناطق
تهران است بنابراین شهروندان میتوانند با خیال راحت
از آب شرب استفاده کنند .دکتر محمد شریعتی ،معاون
بهداشتی دانشگاه علومپزشکی تهران در خصوص سالمت
آب تهران با بیان توضیح باال ادامه داد« :برخی چاههای
تهران نیترات باالیی دارند .بر همین اساس شرکت آب
و فاضالب این چاهها را رتبهبندی کرده تا در صورت نیاز
به استفاده از آب آنها ابتدا از چاههایی استفاده شود که
نیترات کمتری دارند .البته آب چاهها با آب سدها مخلوط
میشود 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 سبزیها را با
آب فاضالب آبیاری میکنند چه شد ،گفت« :اگر زمینی
با فاضالب آبیاری شود ،شناسایی و پس از گرفتن دستور

از نظر مصرف اسید چرب ترانس رتبه سوم را داریم
غذا
دکترعلی میالنی /دانشجوی دکترای
سیاستهای غذا و تغذیه
به ازای هر  1نفر گرسنه در دنیا 2 ،نفر چاق وجود دارد
و 2/1میلی��اردنف��رازجمعی��تجه��انراآدمه��ایچاق
تشکیل میدهند که نشان میدهد سوءتغذیه یک وجه
دیگر نیز دارد و ما در حال حاضر در دنیا با سوءتغذیهای
مواج��ههستی��مک��همختصاف��رادچاقاست.بهعبارت
دیگ��ر،بسی��اریازاف��رادممک��ناستچاقباشندولیبه
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دلیل تغذیه نامناسب به سوءتغذیه نیز مبتال هستند .یک
زمان سازمانهای بینالمللی مانند فائو در نظر داشتند
دریاف��تکال��ریراب��االببرن��دتاامنیتغذاییبرایمردم
ایجاد شود ولی هماکنون این تعریف تفاوت کرده و ما با
سی��ری شکم��ی مواج��ه هستیم که سیری سلولی در آن
اتفاق نمیافتد .وقتی جوامع توسعه پیدا میکنند ،اتفاقات
اجتماعی در شیوه تغذیه مردم تاثیر میگذارد؛ یعنی وقتی
مردم زمان کافی برای تهیه غذا ندارند ،صنایع غذایی نیز
برای تامین نیاز مردم غذاهای فرآوریشده تولید میکنند
و بخش عمدهای از غذای مردم را همین غذاها تشکیل
میدهند .از طرف دیگر ،شهرنشینی رو به گسترش است؛
به این معنا که فاصلهای که غذا تولید میشود تا مکانی

که مصرف میشود ،زیاد است بنابراین باید فرآیندهایی
رویغ��ذاانج��امگی��رد.صنای��عغذاییبرایتامینغذای
مورد نیاز ،جنبههای بازاری فروش مانند شکر ،قند،نمک
و چربی بیشتر به محصوالتشان میزنند و به این ترتیب
تع��ادل تغذی��های م��ردم به هم میخ��ورد .با این اوصاف،
شهرنشینی باعث تغییر الگوی غذایی مردم شده است.
برای روشنتر شدن موضوع بهتر است وضعیت ایران را
در دنیا بسنجیم .در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اگر
 20کش��وررادرای��نمنطق��هانتخ��ابکنیم،ایرانازنظر
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

محصوالت به کشور ایران نیز منوط به تشخیص سازمان
غذا و دارو است ،بهطوری که محصول در صورت تایید این
سازمان ،اجازه ورود به کشور را پیدا میکند .فروشگاههای
معتبردرخصوصعرضهمحصوالتتراریختهتحتکنترل
بازرس��انوزارتبهداش��تودرم��انوسازم��انغذاودارو
هستند ،اما هنوز برچسب اصالت اجباری نشده و مردم
بای��د نسب��ت ب��ه سالمتشان حساس باشند و محصوالت
تراریخت��ه را از فروشگاهه��ای زنجی��رهای معتبر بخرند».
در انتهای این جلسه ،تفاهمنامهای میان رئیس آموزش
و پ��رورش شهرست��ان تهران ،معاونت اجتماعی-سیاسی
استانداری و معاونت غذا و دارو امضا شد تا براساس آن
وظایف  3دانشگاه علومپزشکی مستقر در استان تهران
در حوزه آموزش و پژوهش بهویژه در کنترل بیماریهای
غیرواگیر مشخص و گامهای موثری برای ارتقای دانش و
آگاهی دانشآموزان در مدارس برداشته شود.
قضایی،امحاخواهدشد.درحالحاضرباتوجهبهنظارتهای
کارشناسان ما ،سبزیهایی که کشت میشوند ،سالماند،
ام��ا شهرون��دان ب��رای اطمینان بیشتر ،مراحل چهارگانه
شستوشوی سبزیجات بهویژه سبزیجاتی که به صورت
خام مصرف میشوند را رعایت کنند».

شفافی��تموض��وعب��ود،بهط��وریکهبایدطبقبرچسب
نصب شده در محصول ،استفاده یا عدم استفاده از روغن
پالم مشخص میشد .بر همین اساس در برخی از صنایع
محدودیتهایی برای استفاده از این روغن وضع شد».
معاون غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی تهران با تاکید
ب��راینک��ه،روغ��نپال��مدرصنایعیمانندروغن،شکالت،
کی��کوکلوچ��هبیشتری��نمص��رفراداش��ت،ادامهداد:
«روغ��ن پال��م در صنای��ع لبنیات نیز استفاده میشود که
کنت��رل شدی��دی روی آن انج��ام گرفت و محدودیتها و
سقفهایی تعیین شد».

 .3روغنهای پالم درجهبندی دارند؟
موض��وعدیگ��ریک��هدرای��ننشستخبریمطرحشد،
مرب��وطب��هروغ��نپال��مب��ودکهاینروزهادوبارهبحثبر
سر واردات آن دوباره داغ شده است.
دکتر منان حاجیمحمودی ،معاون غذا و داروی دانشگاه
علومپزشکیتهرانتوضیحاتکاملتریدرموردروغنپالم
ارائه کرد« :روغن پالم انواع مختلفی دارد و در گروههای
خوب تا بد درجهبندی میشود .آمارها نشان میداد واردات
روغن پالم در کشور در چند سال اخیر رو به افزایش بود،
بهطوری که جایگزین سایر روغنهای مفید میشد که
ای��نموض��وعب��هنوع��یتقلبتجاریوسالمتمحسوب
میش��ود.وزارتبهداش��تدرخص��وصروغنپالمدنبال

 .4ذرت تراریخته سالم را چطور بشناسیم؟
با وجود حجم باالی محصوالت تراریختهای مانند ذرت در
بازارمردمچگونهمیتوانندبفهمند،کداممحصولتراریخته
سالم و کدام ناسالم است؟ دکتر منان حاجیمحمودی،
معاون غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی تهران در پاسخ
به این سوال «سالمت» توضیح داد« :در بیشتر کشورهای
دنیا از محصوالت تراریخته استفاده میشود و واردات این

پانزدهم هستیم ،ولی در مقابل در مورد مصرف مواد غذایی
تهدیدکننده سالمت وضعیتمان بدتر است ،بهگونهای 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  20کشور در منطقه شاخصهای تغذیهای 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 قابلتوجهی از نقل و انتقاالت
مالی را در دنیا به خود اختصاص داده است و کشورهایی
که کشاورزی قویای دارند میخواهند از این بازار پرسود
به��رهببرن��د،بنابرای��نشرکتهاییکهفرآیندکنندهغذا
هستند ،روی الگوی غذایی مردم و حتی روی کشت آنها

تاثیر میگذارند و آنها را به سمتی هدایت میکنند که
سود بیشتری داشته باشد .در گذشته قوت غالب مردم
کشوره��ای جن��وبشرق��یآسی��ابرنجبودهولیدرحال
حاضر گندم شده به علت اینکه شرکتهای چندملیتی
ب��زرگ دنی��ا عمدت��ا از گندم استفاده میکنند ،در نتیجه
مصرف برنج کمکم در حال کاهش است .در مورد روغنها
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 سوءتغذیهای
که مثال در سیستان و بلوچستان وجود دارد با سوءتغذیهای
که در تهران هست ،تفاوت دارد .ممکن است در مناطقی
مشک�لات اقتص��ادی باع��ث سوءتغذیه شود و در مناطق

غذا
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 .5هفت�اد درص�د مرگه�ا ،ب�ه علتبیماریهای
غیرواگیر
دکترعلی گلمحمدی ،رئیس گروه بیماریهای معاونت
بهداشتی دانشگاه علومپزشکی ایران ،در ادامه این برنامه
سن��دکنت��رلبیماریه��ایغیرواگی��ردراستانتهرانرا
مورد بررسی قرار داد و در مورد شاخصهای بیماریها
در ایران اینگونه توضیح داد« :در سال  2010میالدی
درکشورم��ان70/4درص��دک��لم��رگومیره��اناشیاز
بیماریه��ای غیرواگی��ر ب��وده و تنها  14/4درصد مرگ و
میرها مربوط به بیماریهای واگیر و  15درصد مربوط به
حوادث گزارش شده است 17/5 .میلیون مرگ در کشور
به علت بیماریهای قلبی و  8میلیون بهدلیل سرطان بوده
است .اولین علت مرگ مردان و زنان کشور بیماریهای
قلبی-عروق��ی اس��ت ک��ه تغذیه در آن نقش اساسی دارد.
ع�لاوه ب��ر ای��ن 6/44،درصد م��ردم کمتحرکاند14/8،
درص��دفش��ارخ��ونب��االدارند 64/7،درصدهنگامطبخ
غ��ذاازروغ��نجام��داستف��ادهمیکنندو 56درصدافراد
 45ت��ا 64سال��هکش��ورحداق��ل 3عام��لازعواملخطر
بیماریهای غیرواگیر را دارند».

توسعهیافتهتر سواد تغذیه پایین مردم باعث انتخابهای
غذایی نامناسب باشد .در مناطق فقیرنشین ،برنامههای
توانمندسازی و اشتغال میتواند سطح تولید را باال ببرد
و مردم وقتی وضعیت اقتصادیشان بهتر شد ،مواد غذایی
بهتر نیز خریداری میکنند .بهعنوان راهحل کوتاهمدت
نیز سبدهای تغذیهای همانند آنچه در کشور ما نیز وجود
دارد ،کمککننده است .در مناطقی مانند تهران ،راهکار
اصالح الگوی تغذیه مردم کامال متفاوت است زیرا مردم
انتخابهای غذایی مناسب ندارند که ناشی از سواد پایین
تغذیهای است ،بنابراین نمیتوان یک راهکار برای اصالح
الگوی غذایی مردم پیشنهاد کرد و باید به کمک مطالعات
کیفی ،دالیل سوءتغذیه مشخص شود.
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بیانیه چشمانداز پدافند زیستی وزارت جهاد کشاورزی

ردیفآسیبپذیریها
چشمانداز تصویری از آینده است که سازمان میخواهد در زمان مشخصی به آن دست یابد .چشمانداز ،آرزوی آتی سازمان در شرایط کنونی است.
بنابراین چشمانداز ،سیر تحول و دگرگونیها را جهت نیل به آینده مطلوبتر هموار میسازد و موجب انسجام کلیه واحدهای سازمان به سوی آینده
آرمانی میگردد .چشمانداز ،توصیفی قابل درک و الهامبخش ،برانگیزاننده و وفاقآفرین از یک سازمان در افق زمانی معین که آینده مطلوب ،واقعگرا،
تحققپذیر و جذاب را برای آن به صورتی کلی به تصویر کشیده و چگونگی اجرای موفق ماموریت را در افق مورد نظر مشخص میکند .با اتکال به
قدرت الیزال الهی و در پرتو چش�مانداز کلی نظام ،چش�مانداز وزارت جهاد کش�اورزی ،وزارتخانهای با توان حداکثری در رصد ،پایش و شناس�ایی،
تش�خیص ،پیش�گیری ،کنترل ،مقابله و مصونس�ازی کش�ور در برابر تهدیدات زیس�تی حوزه دامی و گیاهی و دارای رتبه برتر در این زمینه در بین
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،در پدافند غیرعامل زیستی کشور در افق چشمانداز  1404چنین ترسیم میگردد.
مهمتری��نمرحل��هدره��رن��وعنظامجامعبرنامهریزی،
تعیین ماموریت سیستم مورد نظر است .درک و شناخت
مقاص��دسیست��مم��وردنظ��ردرارتب��اطبانظام،مردم،
کشور و محیط بینالمللی شکل میگیرند و در نهایت
فلسفه وجودی آن را تشکیل میدهد .فلسفه وجودی
نقشی است که یک سیستم را از سایر سیستمها متمایز
میکن��د و نشاندهن��ده طی��ف فعالیتهای آن سیستم
است .منظور اساسی از ماموریت ،نقش اساسی و منحصر
بهف��ردی اس��ت ک��ه برعه��ده سیستم مورد نظر است و
دامنه فعالیتهای آن را مشخص میکند.

کشاورزی

ماموریت پدافند زیستی در وزارت جهاد کشاورزی
سیاس�تگذاری ،برنامهری�زی ،س�ازماندهی،
هدایت و نظارت بر فعالیتهای 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 زیرساخته��ا و ظرفیته��ای نرماف��زاری و
سختاف��زاری الزم ب��رای پای��ش ،شناسایی ،تشخیص،
پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیستی
• توسعه توانمندیها و ظرفیتهای الزم برای پیشگیری،
مدیری��ت و کنت��رل عملی��ات شناسایی و تشخیص ،رفع
آلودگ��ی و پاکس��ازی ،معدومس��ازی و دف��ن بهداشت و
کاهش تبعات ناشی از تهدیدات زیستی
موجبات کاهش آسیبپذیری سرمایهها از ذخایر گیاهی
و دام��ی را فراه��م آورده و بخ��ش کش��اورزی را در براب��ر
تهدیدات زیستی مصون مینماید.
کلی�ات نگارش�ی ب�ر اصول پدافن�د غیرعامل در
کشاورزی
قابلیت پدافند غیرعامل ،ایجاد بستر مناسب توسعه پایدار
کشور ،همراستا با سیاستهای تنشزدایی ،پایدارترین و
ارزانترین شیوه دفاع ،مناسبترین راه کار افزایش آستانه
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مقاوم��تمل��ی،پشتوان��هاقت��دارملی،یکیازمهمترین
ابزارهای بازدارندگی ،بهترین شیوه کاهش مخاطرات و
آسیبپذیری ،صلحآمیزترین روش دفاع و خطریترین
عنصر دفاعی بشر در برابر حوادث است.
یکی از حوزههای مهم پدافند غیرعامل ،پدافند غیرعامل
در ح��وزه کش��اورزی اس��ت .پدافن��د غیرعامل زیستی،
مجموعهای 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 سرمایههای ملی
در براب��ر تهدی��دات ای��ن بخ��ش و کاه��ش آثار و عواقب
ناشی از آنها میگردد.
طیف وسیعی از سازمان و وزارتخانههای کشور بهعنوان
متول��ی توسع��ه پدافن��د غیرعامل در این حوزه هستند
ک��ه یک��ی از مهمتری��ن ای��ن وزارتخانهها ،وزارت جهاد
کشاورزی که ماموریت آن طرحریزی و برنامهریزی 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،
محیطزیس��ت و مناب��ع طبیع��ی و غ��ذا و دارو و صنای��ع
مرتب��ط ب��ا آن اس��ت ،که این ماموریتهای مطروحه در
حوزه تهدیدات زیستی قرار میگیرد.
تهدیدات و آسیبپذیریها در حوزه دام و گیاه
الف -ردیف آسیبپذیریهای زیستی حوزه دام،
طیور،آبزیان،زنبورعسلوکرمابریشمعبارتنداز:
 .1عدم تدوین قوانین و مقررات ایمنی و امنیت زیستی
جهت نقل و انتقال عوامل بیولوژیک
 .2گستردگ��ی قاچ��اق و ورود دام خ��ارج از ضابط��ه و
تبعات آن

 .3وابستگی دام و طیور به واکسنهای خاص وارداتی
و نهادهها و مواد غذایی
 .4عدم نظارت دقیق بر طیور و دامهای بومی و خانگی
و کنترل سالمت بهداشت آنها
 .5کمبود شدید نیروهای تخصصی در بخش تولیدات
دامی
 .6عدم توجه جدی به قرنطینه
 .7عدم رعایت مسائل بهداشتی در کشتارگاهها
 .8تبعات ناشی از دامهای داخل شهر
 .9محدودی��ت اکیپه��ای عملیات��ی و اعتب��ار الزم در
این حوزه
 .10تبعات ناشی از جابهجایی دام و طیور زنده
 .11عدم نظارت موثر در کوچ دامها
 .12محدودیت ظرفیت ذخیرهسازی ئ استاندارد نبودن
فضاهای ذخیره محصوالت و فراوردههای دامی
 .13عدم سازماندهی تیمهای واکنش سریع ،تجهیزات
و نی��ز دستورالعمله��ای اجرای��ی م��ورد نیاز در زمینه
مقابله با تهدیدات
 .14وابستگ��ی ب��ه واردات دارو ،واکس��ن ،فراورده��ای
بیولوژیک ،مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و دامپزشکی
کشور
 .15محدودیت بودجه و اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی
برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک
 .16ع��دم آم��وزش نیروه��ا جهت آمادگی برای مقابله با
تهدیدات بیولوژیک
 .17ضعف دانش و آگاهی مدیران ،کارشناسان و کلیه
دستاندرک��اران بخ��ش کشاورزی از موضوعات پدافند
زیستی
 .18ع��دم برخ��ورداری از بان��ک اطالعاتی بیماریهای
همهگیر و محدودیتهای مربوط به رصد آنها در سطح
منطق��های و بینالملل��ی و ع��دم بهرهگیری از روشهای
شبکهای برای گردآوری اطالعات مربوطه
 .19توسعهنیافتگ��ی شبک��ه رص��د و شناسای��ی عوامل

کشاورزی
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بیولوژیک در مرزها و شهرهای بزرگ
 .20عدم ایجاد بانک میکروبی و ذخیره ژنتیکی عوامل
بیماریزای ایران و کشورهای منطقه یا جهان
.21ع��دماش��رافنسب��تب��هشی��وهانتشاربیماریهاو
تهدیدات زیستی
 .22توسعهنیافتگ��ی روشه��ای تشخیص سریع عوامل
بیولوژی��ک و ع��دم ت��وان یا آمادگی آزمایشگاهها و مراکز
تشخیصیودرمانیبرایشناساییسریعتهدیداتزیستی
 .23عدم وجود سیستم هشدار سریع یا توسعهنیافتگی
این سیستمها در کشور
 .24توسعهنیافتگی روشهای پیشگیری و ایمنسازی
.25ضعفاساسیدرقرنطینهمرزیوداخلیبیماریهای
دام��ی و ع��دم ت��وان در کنت��رل و مح��دود نمودن آن در
کانون اولیه
 .26عدم توجه به موازین امنیت زیستی در مکانیابی و
استقرار واحدها و مجتمعهای دامپروری و تراکم بیش
از حد واحدهای تولیدی در برخی از مناطق کشور
 .27محدودیتهای ناشی از وجود یا دسترسی به داروها
و واکسنهای مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات زیستی
یا کاهش آثار آنها
 .28محدودیت منابع و ذخایر دارویی و واکسن برای
مقابله با تهدیدات زیستی در تمام کشور
 .29عدم توسعه ظرفیتهای داخلی برای تولید داروهای
جدید به منظور درمان این عوامل
.30ضع��فرواب��طوهمکاریه��ایدوی��اچندجانبهبه
منظ��ور تقوی��ت معاه��دات بینالمللی ،منطقهای و ملی
ب��رای پیشگی��ری تشخی��ص و پاس��خ سری��ع به هر نوع
تهدید بیولوژیک
 .31عدم تعریف و تصویب قانون برچسبگذاری برای
محص��ول دستک��اری ش��ده ژنتیکی و بیتوجهی به این
موضوع

 .32شکار حیات وحش
تهدی�دات و آس�یبپذیریهای زیس�تی ح�وزه
گیاهی
ب -ردیف آسیبپذیریهای زیستی حوزه گیاهی
شامل زراعت ،باغبانی ،جنگل و مراتع عبارتند از:
 .1برخ��ورداری از تجهی��زات و ادوات پی��ش آگاه��ی
ناکارآم��د و نظ��ارت ضعی��ف ب��ر عملیات کنترل عوامل
خس��ارتزای 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
 .2نظارت ناکافی بر ورود سموم آلوده و آفتکشهای
آلوده و بیکیفیت و ورود ارقام مقاوم (علفهای هرز) برابر
سموم کشاورزی به کشور یا تولید آنها در داخل کشور
 .3واردات مواد ،عوامل بیولوژیک و غیرشیمیایی آلوده
یا مخرب به کشور
 .4تحری��م سم��وم و آفتکشه��ای کش��اورزی و عدم
تامین به موقع آنها
 .5ضعف در نظارت بر شرکتهای فرمولهکننده ،عاملین
ف��روش و توزیعکنندگ��ان و انتق��ال و انتش��ار سم��وم و
آفتکشها و عوامل کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی
آلوده به وسیله آنها به کشور
 .6ضع��ف در رعای��ت استاندارده��ا ،قوانی��ن و موازی��ن
بهداشت گیاهی ملی و بینالمللی و اصول قرنطینه
 .7انتقال اندامهای تکثیری آلوده از باغات مادری و
نهالستانها مناطق سالم کشور از طریق پیوند ،قلمه ،پا
جوش و نهال و همچنین دستکاری ژنتیکی عوامل بومی
 .8استفاده از تجهیزات تشخیصی قدیمی و ناکارآمد
و نیروی انسانی غیرمتخصص و محدود
 .9عدم رعایت دقیق موازین و سازوکارهای کنترلی و
نظارتی در ورود بذر ،نهال ،غده ،فرآوردههای کشاورزی

آلوده و عوامل بیماریزا و غیره ...توسط مسافرین یا از
طریق قاچاق و سایر مجاری ورودی به کشور
 .10وابستگی کشور به واردات سموم و بذر
 .11عدم تدوین قوانین و مقرارت ایمنی و امنیت زیستی
جهت نقل و انتقال عوامل بیولوژیک
 .12محدودیت ظرفیت ذخیرهسازی و استاندارد نبودن
فضاهای ذخیره محصوالت کشاورزی
 .13عدم سازماندهی تیمهای واکنش سریع ،تجهیزات
و نی��ز دستورالعمله��ای اجرای��ی م��ورد نیاز در زمینه
مقابله با تهدیدات
 .14محدودیت بودجه و اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی
برای مقابله با تهدیدات زیستی
 .15ع��دم آم��وزش نیروه��ا جهت آمادگی برای مقابله با
تهدیدات بیولوژیک
 .16ضع��ف دان��ش آگاه��ی مدیران ،کارشناسان و کلیه
دستاندرک��اران بخ��ش کشاورزی از موضوعات پدافند
زیستی
.17ع��دماش��رافنسب��تب��هشی��وهانتشاربیمارهایو
تهدیدات زیستی
 .18توسعهنیافتگ��ی روشه��ای تشخیص سریع عوامل
بیولوژیک و عدم توان یا آمادگی آزمایشگاهها و مراکز
تشخیص��ی و درمان��ی ب��رای شناسایی سریع تهدیدات
زیستی
 .19عدم وجود سیستم هشدار سریع یا توسعهنیافتگی
این سیستمها در کشور
 .20توسعهنیافتگی روشهای پیشگیری و ایمنسازی
 .21ضع��ف رواب��ط و همکاریه��ای دو ی��ا چند جانبه به
منظ��ور تقوی��ت معاه��دات بینالمللی ،منطقهای و ملی
ب��رای پیشگی��ری تشخی��ص و پاس��خ سری��ع به هر نوع
تهدید بیولوژیک
ادامه دارد
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توان تولید بومی واکسن ،دارو و سرم باید متحول شود

واردات یا تولید؟
ویدا ربانی

در چند سال گذشته آنفلوانزای  H1N1قربانیان زیادی گرفت .امسال اما به نظر میرسد وزارت
بهداشت تالش دارد تا با اقدام به موقع برخالف سالهای گذشته واکسن آنفلوانزا را سریعتر در
اختیار مردم و بهویژه افراد آسیبپذیرتر 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.

واکسن
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ایدهآلترین زمان تلقیح واکسن آنفلوانزا با توجه به نیاز
 2هفت��های 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��هازابت��دایآب��انم��اهت��ااوایلخردادماهاست،تزریق
واکسن در این زمان میتواند ایمنی مناسب حدود 85
ک ساله در مقابل این بیماری ایجاد کند.
درصدی و ی 
دیناروند همچنین به افرادی که به بیماریهای زمینهای
مبت�لاهستن��دتوصی��هکردحتماواکسیناسیونراانجام
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 زمینهای داشته و واکسن نیز تزریق نکرده بودند.
استان کرمان یک از استانهایی بود که موج آنفلوانزا در آن
 30نفر را به کام مرگ کشید .در همان زمان کمیسیون
بهداش��تمجل��سش��ورایاسالمیگزارشیازافرادفوت
ک��رده منتش��ر ک��رد ،ک��ه در آن گزارش آمده بود کسانی
ک��هف��وتکردن��دبیم��اریزمینهایداشتهاندوهیچیک
واکسن نزده بودند.
آذر ماه سال گذشته بود که ترس از ابتال و مرگ در اثر
بیماریآنفلوانزابهویژهدراستانکرمانموجبسوءاستفاده
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��هب��ود«:درب��ارهواکس��ننیزقبلازایناطالعرسانی
ش��ده ب��ود ک��ه واکسیناسیون برای افراد در معرض خطر
و دارای بیماریه��ای زمین��های توصی��ه میشود 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��االی60س��الدارن��د،زن��انبارداروافرادینقصایمنی
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 میگوید 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 تناقضگویی
شود وزیر بهداشت سال گذشته در آذر ماه یعنی زمانی
که تزریق واکسن هم بیفایده بهنظر میرسید و در عین
ل گرفته بود ،از عدم تشویق
حال بازار سیاه واکسن شک 
مردم به تزریق واکسن سخن گفت.
ام��ا واکس��ن آنفلوان��زا حاشیههای دیگری هم داشت .در
فضای مجازی خبری منتشر شد که یک کودک بهدلیل
استفادهازواکسنآنفلوانزادچارفلجشدهاست.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 کردهان��د ».یک متخصص داروسازی بالینی در
خصوصواکسنهایآنفلوانزاموجوددرایرانمیگوید«:در
ایران واکسنهای فصلی وجود دارد که به صورت سالیانه،
در اواخر فصل تابستان و اوایل فصل پاییز تزریق میشود
و توصیه میشود که همه افراد برای واکسیناسیون اقدام
کنن��د .ای��ن واکسنها ،نوع آنتیژنهای سطحی ویروس
آنفلوانزا هستند که سالیانه گونههای شایع را برای تولید
این واکسن استفاده میکنند».
ه��ادی اسماعیلی ،عضو هیئتعلمی
دانشگ��اهعلومپزشکیشهیدبهشتی
در خصوص این نوع واکسن در دنیا
توضی��ح میده��د« :نوع خفیف شده
بیم��اریآنفلوان��زادردنی��ابهصورت
اسپ��ریبین��یوجودداردکهتاکنون
در ایران رواج پیدا نکرده و در کشور
موجود نیست».
ای��ن متخص��ص داروسازی بالینی در
خصوص عوارض ناشی از این واکسن
میگوید«:یکیازعوارضنادریکه
ای��ن واکس��ن دارد و این روزها در
شبکههای اجتماعی بسیار تهییج
ش��ده ،سن��درم میلر فیشر یا همان

گیلن باره است».
اسماعیلی در خصوص این سندرم توضیح میدهد« :این
بیماری مربوط به اعصاب محیطی است که بر اثر واکنش
سیستم ایمنی بدن علیه اعصاب محیطی ایجاد میشود».
او درب��اره شایع��ات تلگرام��ی در خص��وص اینکه به افراد
توصیه میشود که واکسن آنفلوانزا نزنند ،میگوید« :یکی
از عوارض پنیسیلین ،حساسیت به آن است .آیا این درست
است که به خاطر آن ما مصرف پنیسیلین را در کشور
ن روش درست نیست .این بیماری
محدود کنیم؟ نه ای 
ه��م عارض��ه ن��ادری اس��ت و به هیچ عنوان ،در هیچکدام
از مقاالت و کتب توصیه نشده که این مساله را به همه
افراد تعمیم دهند».
پروفس��ور محمدحسی��ن سلط��انزاده ،است��اد دانشگاه
علومپزشکی شهیدبهشتی و فوقتخصص عفونی کودکان
درای��نرابط��هگف��ت:تزری��قواکسنپنوموکوکبایددر
کشور انجام شود .البته در برخی داروخانهها این واکسن به
قیمت گران فروخته میشود اما تمام مردم توان استفاده
از آن را ندارند .این واکسن ،یکی از مهمترین واکسنهایی
است که الزم است .نزدیک به  150سال مردم از میکروب
پنوموکوک رنج میبردند و هر چه بیمار مننژیت ،پنومونی
وذاتالریه،سپتیک،سینوزیتو...دربیمارستانهابستری
میش��د ،مرب��وط ب��ه همین میکروب بود .این واکسن15
سال است که کشف شده است.
درابتدااینواکسندریکیازکارخانههایآمریکاکشفشد.
در حال حاضر در  100کشور این واکسن استفاده میشود
و در بیشاز  40کشور این واکسن جزو واکسیناسیون
روتین قرار گرفته است .متاسفانه در کشور ما این واکسن
به صورت روتین مصرف نمیشود و امیدواریم که دکتر
هاشمی این کار را انجام دهند و این واکسن را بیاورند تا
مردم بهرهمند 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 میکند ،اما چون
کودک��ان سیست��م بدنی ضعیفتری دارند ،آسیبپذیرتر
خواهند بود.
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واکسن کم است!
مترجم :مرجان یشایایی

امپراتوری واکسنهای تزریقی پوناواال بخشی از صنایع در
حال پیشرفت واکسنسازی در هند است که محصوالت
خ��ودراب��هسازم��انجهانیبهداشت،یونیسف،صندوق
کودک��انمل��لمتح��د،بان��کجهان��یونیز150کشور
جهان میفروشد .عجیب اینکه این غول واکسنسازی
در کشوری بنا شده که بعد از آفریقای زیرصحرا کمترین
پوشش واکسیناسیون را دارد .همزمان با گسترش صنایع
واکسنس��ازی هن��د ،فاصل��ه بین این دستاورد با ناتوانی
در دستیاب��ی ب��ه اه��داف پای��ه سالمت عمومی از سوی
جریانه��ای رسان��های ت��ا حد زیادی نادیده گرفته شده
است .هند در این زمینه از همسایگان بسیار فقیر خود
هم عقبتر است .براساس آمار  2012یونیسف ،میزان
ایمنسازی کودکان هندی از همه همسایگان در جنوب
شرقی آسیا شامل نپال که سرانه تولید ناخالص داخلی
آن یکسوم هند است نیز کمتر است .فقط در کشورهای
بیثباتیمانندافغانستانوهائیتیوضعیتواکسیناسیون
از هند بدتر است.
وضعیتاقتصادیماجرایواکسیناسیونبهتانگیزاست؛
سازمان جهانی بهداشت با توجه به تعدیل هزینههای
درمان و بهبود بهرهوری ،ارزش سود ساالنه اقتصادی
و اجتماعی حاصل از تولید  90درصد از واکسنهای
پنومونی و روتاویروس ،نوعی ویروس مولد اسهال ،برای
هند را بیش از  9میلیارد دالر برآورد کرده است.
یکیازتوضیحاتبرایکمبودواکسیناسیوننبودیاکمبود
تقاضای مردم برای ایمنسازی است .این موضوع را در
پاکستان هم میتوان مشاهده کرد که طالبان در مناطق
تحت نفوذ خود افکار عمومی را نسبت به کمپینهای
واکسیناسی��ون بدبی��ن کرده بودند .البته عوامل دیگری
ه��مدرای��نبدبین��یموث��ربودهان��د؛ازجملهاینکهسیا
برای شکار اسامه بنالدن نوعی کمپین واکسیناسیون

واکسن

 3کودک از هر  4کودک هندی که در زیر
سن  5سالگی میمیرند ،مرگشان بهدلیل
بیماریهایی اس�ت که با واکسیناس�یون
میت�وان از آنه�ا پیش�گیری کرد .پونا ،در
نزدیکیبمبئی،ش�هریبیدروپیکراس�ت
ک�ه یک�ی از بزرگترین ش�رکتهای هند
جدیددرآنبناش�ده؛موسس�هس�رمهند
متعلق به میلیاردر هندی ،سیروس پوناواال،
بزرگترین تولیدکننده واکس�ن جهان از
نظر حجمی.
قالبی در منطقه راه انداخت که با مراجعه خانه به خانه
وبررس��ینمونهه��ای DNAتوانستن��دج��ایبنالدن
راکش��فکنن��د.ه��ممخالف��انآمریکاوهمکارشناسان
اخ�لاق پزشک��ی ای��ن سوءاستفاده را به چالش کشیدند.
درس��ال2015می�لادی،دول��تپاکست��انباتمسکبه
همین موضوع ،خیریه بینالمللی «نجات کودکان» را که
سرمایهگذاریهای هنگفتی در برنامههای واکسیناسیون
کرده بود ،از پاکستان بیرون کرد.
گرفتاری هند ،مخالفتهای 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 میدانند ،اما
کمپینهای مثبت بهتدریج جای خود را پیدا میکنند.
لزی��ادآنچ��هامروزدربارهسالمتعمومیدر
ب��هاحتم��ا 
هن��دمیبینی��م،حاص��لسرمایهگذاریناکافیدولتدر
ام��ورسالم��توکمب��ودسرمایهگ��ذاریخارجیدراین
زمین��ه اس��ت .اگ��ر بدانی��م دولت هند فقط 1/2درصد از
تولید ناخالص داخلی خود را به سالمت اختصاص داده
وچی��ن2/7ومتوس��طجهان��ی6/5درص��داست،آنگاه
میزان این سرمایهگذاری اندک بیشتر مشخص میشود.
تدیگ��ر،دول��تهندبرایهریکازشهروندان
ب�� هعب��ار 
خود در سال  39دالر هزینه میکند.
ب��امحاسب��ههم��هاینعوامل،اقتصاددانانوکارشناسان
سالم��ت عقی��ده دارن��د نظام سالمت عمومی هند بسیار
محدود است و کامال بد کار میکند.
خبر خوب اینکه هر جا در مناطق روستایی ،سرمایهگذاری
کافی در امر سالمت انجام شده ،نتایج مثبت هم دیده
شد ه است .اکنون ،در مناطق روستایی هند مردم بهآسانی
میتواننددربیمارستانهایدولتیرایگانواکسینهشوند.
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 میدهد
احتمال اینکه یک کودک  1تا  3ساله شهرنشین هندی
واکسینه شود 80 ،درصد کمتر از کودک همسن خود در
مناطق روستایی است .میتوان گفت رسانههای هندی
نیز برای اینکه پاسخی از مسووالن سالمت کشورشان
درباره تمهیدات نابرابر واکسیناسیون در مناطق شهری
و روستایی بگیرند ،کامال ناموفق عمل کردهاند .خبرها
بهندرت مسائل سالمت را پوشش میدهند .بررسیها
نشان میدهند در سال  2012میالدی ،کمتر از  1درصد
از مطالب سردبیری در روزنامههای مهم و پرتیراژ هند
به موضوع سالمت اختصاص داشته است.
با اینحال ،نمیتوان کتمان کرد مسووالن هندی کمکم
به فکر لزوم عملی یکپارچه و هماهنگ افتادهاند .مسووالن
دولت فعلی این کشور ،کمپین جدیدی را با نام «ماموریت
ایندراهانوش» راهاندازی کردهاند که تصمیم دارد تا سال
 2020میالدی پوشش واکسیناسیون علیه  11بیماری
قابلپیشگی��ری ب��ا واکس��ن را ب��ه 90درصد برساند .این
بزرگترین گسترش ایمنسازی در تاریخ است.
امروز 2 ،سال بعد از راهاندازی کمپین ،نگرانیها درباره
منابع مالی آن باال گرفته است .در سال  2014میالدی،
موسسه بینالمللی گوی نیم میلیارد دالر صرف حمایت
از ماموریت ایندراهانوش کرد ،اما با افزایش تولید ناخالص
داخلیکشورتاسال 2021میالدی،گویدیگردلیلیبرای
این حمایت نمیبیند .از سوی دیگر ،تغییر شیوه زندگی
که چاقی و دیابت را با خود همراه کرده ،بار بیماریهای
عفونی و غیرعفونی را در هند افزایش داده و دردسر «بار
مضاع��فبیم��اری»ودرنتیج��هفش��اربربودجهسالمت
را بیشت��ر ک��رده اس��ت .یک��ی از راههای برونرفت هند از
مشکالت سالمت ،افزایش پوشش واکسیناسیون است.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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نقشسازماندامپزشکیکشوردرپدافندزیستی:

کاهش پیامد بحران  +امکان بازتوانی
دکترحسین مهدویشهری/مدیرپدافندغیرعامل سازمان دامپزشکی
عوامل بیماریهای حیوانی ،از جمله آنهایی که قابل انتقال به انسان هستند ،این ظرفیت را دارند بهطور تصادفی از آزمایشگاهها فرار و نشت نماید یا
بهعنوان سالحهای زیستی بهدلیل پیامدهای گسترده اقتصادی ،بهداشتی و اجتماعی و دسترسی به تواناییهای بالقوه آنها استفاده شوند .کشورهایی
که تشکیالت دامپزشکی خوبی دارند به بهترین وجه برای شناسایی و پاسخ سریع به تمام طغیان بیماریهای حیوانی ،چه آنها که بهطور طبیعی رخ
میدهند یا آنهایی که نتیجه انتشار اتفاقی یا عمدی عوامل بیماریزا هستند ،به منظور پیشگیری حوادث زیستی بالقوه عمل مینمایند.
موضوع تهدیدات زیستی در شرایط امروز منطقه بهویژه
درگیریکشورهایهمسایهباگروههایتکفیریازاهمیت
زی��ادی برخ��وردار اس��ت .لذا توج��ه به موضوع تهدیدات
زیستی ،تدوین سند ملی کاهش تهدیدات زیستی با هدف
تقویت همکاریهای چند جانبه ،استقرار نظام مراقبت
زیست��ی(،)Biosurvillenceتقوی��تمفهومسالمتواحد
را در دستور کار خود قرار دهند .همچنین نیاز است این
سازمانه��ا نسب��ت ب��ه جلب همکاری جامعه اطالعاتی و
سازمانهای امنیتی کشور برای تقویت سند ملی کاهش
تهدیدات زیستی اقدام نمایند.
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منتقل شوند .پیشرفتها در بیولوژی صناعی امکان بیشتر
دستکاری عوامل بیماریزای حیوانی فراهم آورده و آنها
را خطرناکت��ر از وضعی��ت طبیع��ی خود کرده است .این
وضعیت ،همراه با این واقعیت که آنها به راحتی میتواند
در سراس��ر مرزه��ای غی��ر قابل تشخیص قاچاق شوند2،
عامل بسیار مهمی که باید هنگام تامین امنیت و کار با
عوامل بیماریزای حیوانی در محیط آزمایشگاهی .در نظر
گرفت ،ایمنی زیستی و امنیت زیستی است.

حقایق کلیدی
•  80درصد عوامل بیماریزای که بهطور بالقوه میتوانند
با اهداف بیوتروریسمی استفاده شوند منشاء حیوانی دارند.
•  60درص��د از بیماریه��ای عفون��ی انسان��ی از عوام��ل
بیماریزای حیوانی تکامل یافتهاند.
•75درص��دبیماریه��ایعفون��ینوپدی��دانسانیدارای
منشاء حیوانی هستند.

وظایف سازمان دامپزشکی کشور و سیاستهای
پدافند غیرعامل
بهبود وضعیت بهداشت حیوانات ،دامپزشکی در خدمت
بهداشت عمومی ( )VPHو رفاه حیوانات وظیفه سازمان
دامپزشکی است سازمان دامپزشکی کشور تهدید ناشی از
انتشار اتفاقی و عمدی عوامل بیماریزا حیوانات را خیلی
جدی دانسته و راهبرد آن کاهش تهدید زیستی است،
که ،بر تقویت ،ارتقاء و توسعه توسعه ارتباط متقاطع بین
نظامهای بهداشتی موجود تمرکز دارد.

عوامل بیماریزای حیوانی استفاده شده بهعنوان
جنگافزارهای زیستی
درط��ول تاری��خبسی��اری ازعوام��لبیم��اریزابهعنوان
جنگافزارهای زیستی یا در توسعه جنگافزارهای زیستی
عوام��ل بیم��اریزای حیوانی بهویژه با عوامل بیماریزای
دارای ظرفیت بالقوه ایجاد بیماریهای قابل انتقال بین
حیوان��اتوانس��اناستف��ادهشدهاند.طغیانهایبیماری
حیوانی میتواند عواقب اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی
داشته باشد زیرا آنها تاثیر مستقیم بر بهرهوری ،اقتصاد
محلیودسترسیبهبازاردارند.هزینهکنترلاینبیماریها
نیز ممکن است بسیار باال باشد.
عوامل بیماریزا به راحتی میتوانند از حیوانات زنده یا
مرده یا از محیطزیست و از آزمایشگاهها (بهویژه آنهایی
ک��ه ب��ا سط��وح پایینتری از امنیت زیستی برخوردارند)

س�ازمان دامپزش�کی کش�ور با اتخاذ تدابیر در
راس�تای  6هدف سیاس�تهای پدافند غیرعامل
را به شرح زیر دنبال مینماید:
 .1ارتباطات بینالمللی وضعیت بیماریهای حیوانی و
قابل انتقال بین حیوانات و انسان
 .2توسعه و پیادهسازی استانداردهای مبتنی بر علم
و راهنماهای پیشگیری
.3کنت��رلوریشهکن��یبیماریه��ایحیوانی،از
جمله بیماریها قابل انتقال بین حیوانات و انسان؛
 .4ایمنی تجارت بینالمللی حیوانات و محصوالت
حیوان��ی؛ و همچنی��ن افزای��ش قدرت
تشخیصی آزمایشگاهی؛
 .5حصول اطمینان از افزایش
سط��ح علم��ی ،اطالع��ات و

مشاوره؛ ظرفیتسازی خدمات ملی دامپزشکی ،از جمله
ظرفیتهای مراقبت و پایش
.6تقوی��تنف��وذسازم��اندرقال��بطرحسیاستگذاری،
تحقیقاتی و حاکمیتی.
سیاس�تهای اجرای�ی س�ازمان دامپزش�کی را
ب�اتوج�هب�هوظای�فقانونیمیتوانبهش�رحزیر
تقسیمبندی نمود:
 .1اقدامات كنترلي و ريشهكني در خصوص بيماريهاي
اگزوتيك و اجراي سيستم پايش مستمر و امنيت زيستي
()Biosecurityشام��لبازدي��دكارشناسي/نمونهبرداري/
نظارتي /بررسي اپيدميولوژيك /بازرسي /تعين تطبيق يا
عدم تطبيق اقدامات قرنطينهاي
 .2توسع��ه نظ��ام مراقب��ت فعال و غیرفعال بیماریهای
دام ،طیور و آبزیان
 .3استقرار سيستم زنجيره سرد حمل /نگهداري /توزيع
 .4اقدامات الزم در خصوص تعین ميزان تاثير واكسن،
مواد بيولوژيك ،دارو و سموم

 .5بررس��ي مي��زان ب��روز ،شيوع و تلفات اقتصادي ناشي
از بيماريه��اي استراتژی��ک در سط��ح كشور و چگونگي
انتقال بيماريها
 .6بررسي راههاي انتشار و انتقال بيماريها و مشخص
نمودن عوامل ذي مدخل در اكولوژيهاي مختلف
.7تدوين دستورالعمل فوریتهای خدمات دامپزشکی
درح��وادثغیرمترقب��ه(اپیدمیه��ا،بالیا،اتفاقاتانسان
ساخت و)...
 .8هماهنگ��ی ب��ا ارگانه��ای ذیرب��ط جه��ت کس��ب
پشتیبانیهای الزم
 .9پاکسازی و ضدعفونی کانونهای آلوده
 .10اقدام��ات قرنطین��های و امنی��ت زیست��ی در کان��ون
طغیان و...
 .11استقرار سیستم هشدار به موقع Early alarm system
و تشخیص سریعEarly detection system
 .12برنامهري��زي ،هماهنگ��ي و اج��را به منظور آموزش و
اطالعرساني در امر بهداشت عمومي به بهرهوران
 .13اج��رای برنامهه��اي پيشگي��ري و مب��ارزه ب��ر عليه
بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان
 .14بررسي اپيدميولوژيكي وضعيت بيماريهاي مشترك
بي��نانس��انوحي��وانوشناساييجغرافياييكانونهاي
آلوده و تعيين ميزان درصد آلودگي در كشور
 .15اج��رای برنامهه��اي پيشگي��ري و مب��ارزه ب��ر عليه
بيماريه��اي باكترياي��ي ،ويروس��ي ،انگلي و قارچي دام،
طيور و آبزيان
 .16اجرای برنامههاي الزم به منظور جلوگيري از سرايت
بيماريهاي واگير غيربومي (اگزوتيك) به داخل كشور
.17اج��رایبرنامهه��ايساليان��هاقدام��اتبهداشت��يو
قرنطينهاي با توجه به بيماريهاي شايع
 .18استقرار سيستم مراقبت فعال و غيرفعال در خصوص
بيماريهاي اندميک
 .19بررسي ميزان بروز ،شيوع و تلفات اقتصادي ناشي از
بيماريهاي دامي و چگونگي انتقال بيماريها
.20بررسيوضعيتچراگاهها،آبشخورها،محلنگهداري،
مراكز تجمع ،ميادين دام ،كشتارگاهها و ساير تاسيسات
مربوط به دام از نظر عوامل مولد بيماري
 .21اج��رای دستورالعمله��اي فني و اجرايي

بهداشتي قرنطينهاي و امنيت زيستي در چراگاهها ،مراتع،
آبشخورها،محلهاينگهداريداموسايرتاسيساتمربوط
به پرورش دام و ابالغ آنها
 .22سياستگذاري ،برنامهريزي ،نظارت و اعمال ضوابط
بهداشتي و قرنطينهاي و امنيت زيستي براي ورود و خروج
و نقل و انتقال دام و فرآوردههاي دامي (ملي و بينالمللي)
و صدور مجوزهاي بهداشتي مرتبط
 .23اجراي برنامههاي كنترل و نظارت بهداشتي اماكن
دام��ي ،صناي��ع وابست��ه دام ،مراك��ز تهي��ه ،عملآوري و
بستهبن��ديفراوردهه��ايخوراك��يوغيرخوراكيدامي،
مراكز توزيع و عرضه فراوردههاي خام دامي
 .24بررسيهاي الزم در خصوص بقاياي آنتيبيوتيكي
وم��وادشيمياي��يوهورمونه��ادرشي��روگوشتوساير
فراوردههاي دامي
 .25اج��رایبرنامهه��ايكنت��رلام��ورمربوطبهتبديل
الشهه��ا و اندامه��اي ضبط��ي و نيز تبديل ضايعات دامي
ب��همنظ��وراستف��ادهمص��ارفخوراكداموصنعتوكود
و ...با رعايت اصول بهداشتي
 .26اج��رایدستورالعمله��اوضواب��طبهداشتيجهت
صادرات و واردات دام زنده و فراوردههاي خام دامي
 .27برنامهريزي و نظارت بر برنامهها ،طرحها و پروژههاي
بهداشتي ،قرنطينهاي و امنيت زيستي دام و فرآوردههاي
دامي
 .28اج��رای دستورالعمله��اي فني و اجرايي بهداشتي
وقرنطين��هايوامني��تزيست��يدركارخانهه��ايتوليد
خوراك دام
 .29اجرای دستورالعملهاي فني و اجرايي برنامههاي
مل��ي كنت��رل باقيماندهه��اي (دارو ،هورمونها ،سموم و
آفتكشه��ا ،فل��زات سنگي��ن ،متابوليته��اي قارچي،
راديونوكليندها ،و ).....در فرآوردههاي دامي
 .30اجرای دستورالعملهاي فني و اجرايي برنامههاي
مل��ي كنت��رل باقيماندهه��اي (دارو ،هورمونها ،سموم و
آفتكشه��ا ،فل��زات سنگي��ن ،متابوليته��اي قارچي،
راديونوكليندها ،و ).....در فرآوردههاي دامي
 .31اجرای دستورالعملهاي فني و اجرايي و نظارت بر
اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينهاي و امنيت زيستي در
كشتارگاههاوكارخانههايتوليدوفرآوريمحصوالتدامي
 .32مطالعه ،سياستگذاري ،برنامهريزي و پيگيري توسعه
كمي و كيفي شبكههاي مختلف آزمايشگاهي تشخيص
و كنترل كيفي دامپزشكي
 .33همك��اري و مشارك��ت ب��ا مراج��ع بينالمللي نظير
 WHO.OIE.FAOو ...در چارچوب سياستهاي سازمان
ي برنامههاي مراقبت و مبارزه با
دامپزشكيكشور در اجرا 
بيماريهاي دامي در سطوح ملي ،منطقهاي و بينالمللي
 .34اجرای برنامههاي كنترل توزيع مواد بيولوژيكي و
دارويي
.35اجرایبرنامههاياستراتژيكتوليد،ورود،صدورو
توزيع انواع دارو ،سرم ،ضدعفونيكنندهها ،سموم
و مواد بيولوژيك و مواد اوليه آنها كه به نحوي
از انحاء مورد مصرف دامپزشكي است

 .36اجرایدستورالعملها،ضوابطواستانداردهايتوليد،
وارداتوتوزي��عوساي��لول��وازمفن��ي،داروها،واكسنها،
سرمه��ا ،م��واد بيولوژيك ،سموم و مواد ضدعفونيكننده
مورد مصرف دامپزشكي
 .37توسعه بخش درمان ،تشخيص و كنترل كيفي دارو،
واكسن و مواد بيولوژيكي
 .38توسعه پوشش بهداشتي دام در برابر بيماريهاي
دام ،طیور ،آبزیان
 .39مطالعه ،سياستگذاري ،برنامهريزي و تدوین ضوابط
و مقررات رفاه دام در کشتارگاهها ،اماکن دامی و سیستم
حمل و نقل دام
 .40مطالعه ،ايجاد بانك اطالعاتي ،تجزيه و تحليل دادهها
و ارائه گزارش در ارتباط با اصول ارزيابيخطر ،اثربخشي
و كيفي��ت فراوردهه��اي خ��ام دام��ي و خوراک دام ،دارو و
فراوردهه��ايبيولوژي��ك،مناب��عژنتيكيداموموجودات
تراريخته براساس آخرين يافتههاي مراکز معتبر علمی
پژوهشی در جهان
.41مطالع��هكتابخان��هايوميدان��ي،انجامارزيابيخطرو
ارائه گزارش در خصوص فراوردههاي خام دامي و خوراک
دام ،دارو و فراوردهه��اي بيولوژي��ك ،مناب��ع ژنتيكي دام و
موجودات تراريخته در تمامي مراحل توليد ،بستهبندي،
نگهداري ،توزيع و عرضه
 .42مرجع ذيصالح براي تهيه مواد مرجع (Reference
 ،)Materialتهي��ه استان��دارد مل��ي در زمينه سوشهاي
ميكروب��ي ،كنت��رل مثب��ت و منفي ،آنتيژن ،آنتيبادي و
همچنين استانداردهاي دارویي و فرآوردههاي بيولوژيك
براي استفاده در مركز و ساير آزمايشگاههاي دامپزشكي
 .43مطالعه ،سياستگذاري ،برنامهريزي و پيگيري برنامه
ملياعتباربخشيآزمايشگاههايبخشدولتيوغيردولتي
دامپزشكي
 .44مطالعه ،نظارت ،سياستگذاري ،ارزيابي ،اظهارنظر،
ممي��زي ،تدوي��ن ضواب��ط و دستورالعمل ،تعيين و اعالم
استراتژيتوليد،واردات،صادرات،نگهداري،توزيع،پخش،
فروش ،رهاسازي و ثبت انواع موجودات ژنتيكي زنده تغيير
شك��ل يافت��ه حاص��ل از فناوري زيستي جديد و حفاظت
از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن و نظاير آن كه به نحوي از
انحاء مورد مصرف دامپزشكي است
.45سياستگ��ذاري،برنامهري��زي،نظ��ارتواستق��رار
سامانهه��ای  GMP, HACCPدر واحده��ای تولی��دی،
توزیعی ،عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی
 .46سياستگذاري ،برنامهريزي و پيگيري تامين و توسعه
كم��يوكيف��يشاغلی��نبخشغیردولتیدامپزشکیدر
شهرستانها و مناطق کمتر توسعهیافته
.47برنامهري��زيب��رايتوسع��ههمک��اریومشارکتبا
تشکلهای تولیدی ،صنفی ،مردمنهاد ،بخش خصوصی
و تعاونیها
 .48سياستگ��ذاري و برنامهري��زي ب��ه منظور تجهيز،
پشتيبان��ي و استف��اده بهين��ه از سختاف��زار و نرمافزار
مورد نياز
ادامه دارد

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ آب در ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ

آب و امنیت
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 ﺟﻨﮓهاست .مساله ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽهاي ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ و ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣوﻟﻔﻪها و ﺷﺎﺧﺼﻪهاي موثر در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهاي ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ،
ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮازن در ﺟﻨﮓ موثر اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽها ،ﺷﺒﮑﻪ آبهاي ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .شبکه آبها از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ داراي ﻧﻘﺶه�اي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﺒﮑﻪ آبه�ا داراي ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري
ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه رودﺧﺎﻧﻪها اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﻘﯿﺎسهاي ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ میﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
رودﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ و ﻋﺮﯾﺾ ﯾﺎ رودﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺮ ﺷﯿﺐ ،ﺳﺪﻫﺎي موثري ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن زرهﭘﻮش ،ﭘﯿﺎدهﻧﻈﺎم و ﺗﺎﻧﮏها ﺑﻮدهاﻧﺪ .وﺟﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺗاﺳﯿﺴﺎت
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺷﺒﮑﻪهاي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ،آﺑﺮاﻫﻪها ،آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﯽها و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺧﻄﻮط ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ.
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اﻣﻨﯿﺖـﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف دﻓﺎع را تامین
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻨﮓهاي آﺑﯽ در ﺟﻬﺎن
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻟﺬا میﺗﻮان از آب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﮔﺮ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺸﺄ درگیریهای ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر
ﻋﻤﺪه و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻣﺮ دﻓﺎع ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ واﻗﻌﻪ اﻣﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ﺑﻮده اﺳـﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ «ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن» اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺻﻮل دﻓﺎﻋﯽ و
ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ رزم و از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻪﻋﻨﻮان
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ آب و اﻣﻨﯿﺖ را ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ
ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﯾﮏ روﯾﮑﺮد آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺘﻮان اﺑﺰار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ روش و از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
آب را ﺑﻪ ﺻﻮر ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره اﺳﺘﻔﺎده میﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از «اﻣﻨﯿﺖ» ،آب ﯾﺎ (ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
روش ،اوﻻ اﺑﺰارﻫﺎي تامی��ن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ (و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
را) از ﻣﺸﺎﺟﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺣﺬف ﻧﻤﻮد ﯾﺎ
دﻓﺎع) ،ﻓﺮاﺗﺮ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻨﮓآوراﻧﻪ،
ﺗﻬﺪﯾﺪه��اي اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺤﺪود و ﺗﮏﺑﻌﺪي
ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدي ﻫﻢ از ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺟﺪﯾﺪ «ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي» اﺳﺖ.
(اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺷﺪ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟﺪﯾﺪ
و اﻣﻨﯿﺖ درك درﺳﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم را در دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن راﻫﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﮕﺮش ﺗﮏﺑﻌﺪي اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺪرتﻣﺤﻮر است ).و
ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﻗﺮاري «راﺑﻄﻪ دوﻃﺮﻓﻪ ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ و
ﮔﻤﺮاه میﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻﯾﯽ از درﮔﯿﺮي
ﻣﺮدم» در تامین ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيهاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر «ﺗﻘﻮﯾﺖ
و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ آب وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺣـﺎوي اﻃﻼﻋـﺎت
ﺑﺴﯿﺎري ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪهاي ﻣﺒﺎﻧﯽﻣﺸﺮوﻋﯿﺖدوﻟﺖهايﻣﻠﯽ»(ﺑﺮﺧﻼفﻧﻈﺮﯾﻪاﻣﻨﯿﺖ
ﻗﺪرتﻣﺤﻮر ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم
آب در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﻠﺤﻪ ،و ﻫﺪف ﻗﺮاردادن
را راﺑﻄﻪ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي آﺑﯽ در ﻃﯽ جنگهای ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ
و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﺮدم ،ﻣﺪﻧﻈﺮ دارد) ،اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ
را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ .در ﺗﻼش ﺑﺮاي درك
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺷﺒﮑﻪهاي آﺑﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و در ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و در ﺟﺮﯾﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻣﺮدم آن ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت
ﺟﻨﮓ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
و اﻣﻨﯿﺖ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام (ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﮏ) اﻗﺪام
را میﺗﻮان در ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ داﻧﺴﺖ و اﮔﺮ
ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهاي در اواﺧﺮ دﻫﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮدم
 1980ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻﯾﯽ از درﮔﯿﺮي و
ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪ آب و ﺟﻨﮓ را ردﯾﺎﺑﯽ و
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ آب وﺟـﻮد دارد
ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﮐﻨﺪ.
ﮐـﻪ ﺣـﺎوي اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺴﯿﺎري
ﻧﻤﯽداد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ روش
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﺒﮑﻪهاي آب در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ
ﻻزم اﺳﺖ:
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﻠﺤﻪ ،و ﻫﺪف ﻗﺮاردادن
ﺑﺮﺧﻼفروش«ﯾﮏﺑﻌﺪي»ﻗﺒﻞ
ﯾﮏ اﺑﺰار ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي آﺑﯽ در ﻃﯽ جنگهای
ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻧﻈﺎﻣﯽ،
ﯾﮑﯽ از دﯾﺪﮔﺎهه��اﯾﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد
ﯾﮏﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻪآﺑﮕﯿﺮﺗﺒﺪﯾﻞمیﺷﺪ،
ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗاﻣﯿﻦ
اﺳﺖ
ﺟﺎي داده
آب ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدد و زﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ بهخص��وص اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ آﺑﮕﯿﺮ ﺷﺪن آن ،آب در اﻣﺮ
در ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ دﯾﺪﮔﺎه

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺰار،
درﯾﺎﭼﻪ و ﮐﺎﻧﺎله��اي ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ 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 ﺟﻨﮓها و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت 8ﺳﺎل دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﺣﺎﺻﻞ میﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آب از ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در
 2مقوله «اﻫﺪاف» و «اﺑﺰار» ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار میﮔﯿﺮد.
از ﻣﻨﻈﺮ دﺳﺘﻪ اول ،آب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و تامی��ن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﺮﺿﯽاﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
در ﻣﻮاردي آب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار میگیرد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ میﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺎران ذﺧﺎﯾﺮ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ آب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪف و اﺑﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻣﺎن ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
درﻣﻮارديﻣﻤﮑﻦاﺳﺖآبﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮏﻫﺪفﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﺜﻞ :اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻮزﯾﻊ آب ،اﻧﻔﺠﺎر در ﺷﺒﮑﻪه��ا ،ﻣﺨﺎزن و ذﺧﺎﯾﺮ آب ﯾﺎ
ﻣﺴﻤﻮم ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ
ﺗﻮان و اﻣﮑﺎن اﺟﺮاي «آﻓﻨﺪ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﺑﺎ آب» ﯾﺎ «ﺟﻨﮓ
آﺑﯽ» در ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﻃﻮر اﻋﻢ ،و
در ﻣﺮزﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪاي ،درﯾﺎﯾﯽ ،درﯾﺎﭼﻪاي و ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ آن
ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺺ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل ساله��ای دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﭘﯿﺮوزيه��اي زﯾﺎدي از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮓ آب ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎﺳﺘﯽه��ا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارﺷﺎت،

•

•

•

•
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ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮓ آﺑﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺗﻮام ﺑﺎ
ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ،
ﻃﺮحهاي دﻓﺎع آﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺮاﯾﯽ درمیآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺮزﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪاي ،درﯾﺎﯾﯽ ،درﯾﺎﭼﻪاي
و ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎدل  4618ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﻣﺮزﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ آﺑﯽ و ﺧﺎﮐﯽ ،ﻧﺎاﻣﻨﯽ در
ﻣﺮزﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل و اﻣﮑﺎن درﮔﯿﺮيهاي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن،
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ را ﺑﺮ آن میدارد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ و
ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل ﺟﻨﮓ آب ،از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞه��اي ﻣﻮﺟﻮد آن در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ در اﺟﺮاي ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ آب،
ﻃﺮحهاي ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ
را میﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهاي ﮐﺸﺎورزي ،ﺟﻨﮕﻞﮐﺎري،
ﺷﯿﻼت و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن (اﯾﺠﺎد درﯾﺎﭼﻪهاي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و
ﮐﺎﻧﺎلهاي ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ) و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮحهاي ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ توسعه آب ،ﺧﺎك و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد .ﻟﺬ
ا ﻗﺮارﮔﺎهه��اي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﯿﺮوﻫﺎ م��یﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

•

•

•

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﯿﺪله��ارت« :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻏﻠﻂ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﺎرت ژﻧﺮال و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ ،دﻻوري
ﺳﺮﺑﺎز و اﻏﻮاي ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ».ﻟﺬا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اینک��ه دﺷﻤﻨﺎن
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺳﺘﺮاﺗﮋيه��اي
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﻠﯿﻪ وي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋيها
و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏه��اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آب در آﻓﻨﺪ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮي ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻧﻮع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيه��اي ﻣﻄﺮح
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ میﺗﻮاﻧﺪ تاثیر ﺑﺴﺰاﯾﯽ
ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ ،ماﻣﻮرﯾﺖها ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏها ،ﻃﺮحها ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪها و
رویه ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﺒﺮد ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ،ﻧﺎﻫﻤﻄﺮاز ﯾﺎ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن،
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آب در ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ و م��اﺧﺬ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺐ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪه��ا ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪه��ا و
ﻣﻘﺎﻻت در دفتر نشریه پدافند زیستی موجود است.

•

سازمان پدافند غیرعامل کشور

فهرست اختالفاتی مربوط به مرزبندی ،تفسیر
موادموافقتنامهها،چگونگیانطباقتوافقنامهها
با شرایط طبیعی در حال تغییر دائمی ،نحوه
بهرهبرداریوایجادتاسیساتبررودخانههابسیار
طوالن��ی اس��ت و تقریب��ا همه مناطق جهان را
دربرمیگی��رد .در س��ال 1920دی��وان دائمی
دادرس��ی بینالمللی دادگستری رای مشورتی
خود در خصوص صالحیت کمیسیون اروپایی
رود دانوب را صادر کرد .در سال 1933اختالف 2
کشورگواتماالوهندوراسدرموردرودخانههای
بتنتر و مونتاگوا از طریق رای داوری حلوفصل
شد.دعوایهلندوبلژیکدرسال 1936بهخاطر
نقضموافقتنامهسال1863درخصوصرودمرز،
قضیه رودخانه ادر در دیوان دائمی بینالمللی
دادگستری ،قضیه گابچیکو تانجی مورس در
دیوانبینالمللیدادگستری،قضیهدریاچهالنو،
قضیهکارخانهخمیرکاغذبینآرژانتینواروگوئه،
بخشی از این فهرست طوالنی است .مناقشات
مربوط به ایجاد سد بر آبراههای بینالمللی نیز
پیشین��هایطوالن��یدررواب��طبینالمللدارد.
اختالفات آمریکا و مکزیک در سال 1895درباره
سد رود ریوگراند ،هلند و بلژیک بر سر رودخانه
موز ،هند و پاکستان  1948رودخانه ایندوبین،
هند و بنگالدش (رودخانه گنگ) ،کرهشمالی و
کرهجنوبی  1985رودخانه هان ،چک اسلواکی
و مجارست��ان  1980رودخان��ه دانوب ،ترکیه و
ع��راقوسوری��هبهدلی��لایج��ادپ��روژهگاپو
تاسیس سدها و کانالهای زیادی روی فرات.
گ��زارش سال 2000کمیسیون جهانی سدها،
ابعاد مختلف فنی و اقتصادی و زیستمحیطی
و اجتماعی سدسازی را مورد توجه قرارداده و
7اولوی��ت راهب��ردی در بهرهبرداری از آبهای
مشترک برای صلح ،توسعه و امنیت را متذکر
میشود.کنوانسیونتنوعزیستی 1992اصولو
تعهداتحقوقیدرچگونگیاستفادهازآبراههای
بینالمللی (مشترک) را مورد توجه قرار میدهد
همچنینکنوانسیونحفاظتازمیراثطبیعیو
فرهنگیجهانتوجهدولتهارابهحفظوحمایت
از رودخانهه��ا جل��ب میکند .حقوق بینالملل
آب بهتدریج اصول کلی و پایهای جهت تعیین
الگوی رفتاری دولتها در استفاده از آبراهها را
ترسی��مک��ردک��هازآنجمل��همیتوانبهاصل
 21اعالمیه استکهلم اشاره کرد که توصیه 51
آن خاطرنشان میکند« :مزایای خالص ناشی از
فعالیتهای انجامشده در مناطق آبی مشترک
درچن��ددول��تبای��دب��هگونهایمنصفانهبین
کشورهای ذیربط توزیع شود».
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

نکاتی درباره آب سالم

تاملی در آب معدنی
مهندس همایون سلحشورفرد /کارشناس بهداشت محیط اداره بهداشت و درمان دانشجویی دانشگاه شاهد
نگرانیها درباره کیفیت آب مصرفی و رواج برخی شایعات بیاساس و اظهارنظرهای غیرکارشناسی از سوی افراد فاقد تخصص مرتبط ،موجب تردید
برخ�یم�ردمنسب�تب�هسالم�تآبلولهکش�یوافزای�شمص�رفبطریه�ایموسومبهآبمعدنیشدهاست؛امااستفادهازاینفراوردهنیزمالحظاتی
دارد که نباید بیرویه مصرف شود ضمن اینکه برخی تردیدهای مطرح شده درباره سالمت مصرف آب معدنیهای بطری شده جای تامل دارد .دامنه
انتش�اراینگون�هاخب�ارازمناب�عنامعل�وم،تردی�ددرهماهنگ�یدستگاهه�اینظارت�یحافظسالمتمردمرازیرسوالمیبرد.نبودهماهنگیمیاناین
دستگاههای نظارتی متنوع با ماموریتهای متفاوت ،بیشازپیش به لزوم پیروی از اصول پدافندزیستی با رویه واحد را آشکار میسازد.

از جمله اینکه عدهای به ادعای غیرمستند و تاییدنشده
برخی سایتها و شبکههای اجتماعی استناد میکنند
مبنی بر اینکه «بزرگترین محموله آب معدنی صادراتی
ای��ران ب��ه نیروه��ای نات��و مستقر در افغانستان ،به علت
سرط��انزا ب��ودن برگش��ت داده ش��د»؛ و به این ترتیب
ادعا میکنند که بطریهای آب معدنی ایران آلوده به
نیترات و آرسنیک است( .که البته نفس ادعای کمک
ایران به نیروهای اشغالگر کشور همسایه جای تامل دارد)
عدهای نیز به ادعاهای برخی افراد فاقد تخصص مرتبط
استناد میکنند که دلیل ماندگاری آب معدنی بطری
ش��ده را اف��زودن م��واد نگهدارنده خطرناک و سرطانزا
میدانند.
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ادعاها و احتماالت سرطانزایی آب مصرفی
 .1قبل از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که این
آبه��ای بستهبن��دی مانند دیگر محصوالت خوراکی و
آشامیدنی قبل از ورود به بازار در آزمایشگاههای وزارت
بهداشت از نظر استانداردهای الزم برای نوشیدن ،تحت
آزمایشهای متعددی قرار میگیرند و در صورت عدم
تایید آنها مجوز تولید و فروش پیدا نمیکنند 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 نظارتها به قبل از مرحله تولید محدود
نمیش��ود و پ��س از تولی��د نی��ز کارشناسان سازمان غذا
و دارو و مراک��ز بهداشت��ی سراس��ر کشور بهطور مستمر
از کارخانج��ات تولی��دی و فروشگاهه��ای سط��ح عرضه
اق��دامب��ه نمونهب��رداری از محص��والت مختلف و ارسال
به آزمایشگاههای مرجع میکنند و در صورت تخطی
از استاندارده��ا در فراین��د تولی��د ،نسبت به بازنگری در
مج��وزص��ادرش��ده،اق��دامقانون��یالزمواطالعرسانی
اق��دام میش��ود و چنانچ��ه تخطی از استانداردها مربوط
ب��ه مشک�لات شرای��ط نگه��داری در سطح عرضه باشد،

برخ��وردقانون��یب��افروشندگانصورتمیگیرد.عالوه
ب��رای��ن،محقق��اننی��زبررسیهاییدراینزمینهانجام
میدهندکهمطالعاتمتعددرویانواعمعروفوپرمصرف
آبهای معدنی و بطری شده در سطح شهرهای مختلف
کش��ور نش��ان داده نمونهه��ای انتخابی از لحاظ کیفیت
شیمیایی از وضعیت خوبی برخوردار است و استانداردها

و رهنمودهای الزم را برآورده میکند .نکته قابل ذکر
دیگر اینکه این آزمایشات توسط دستگاههای مجهز و
منطبق بر روشهای مرسوم و علمی متداول در سطح
دنی��ا ص��ورت میگی��رد و اینچنی��ن نیست که در کشور
دیگ��ری مق��دار غیرمج��از آالیندهای در بطریهای آب

تناقض گفتههای مسووالن درب
اره آبهای آشامیدنی خارجی
در حالیکه ابهام اس

اسی در قانونی یا قاچاق بودن آ 
ب
های آشامیدنی با برندهای خارجی در
حال عرضه و
جود دارد ،دبیر انجمن تولیدکنندگان
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معدن��ی تشخی��ص داده ش��ود که متخصصان ایرانی در
آزمایشگاههای داخل کشور قادر به تشخیص آن نباشند.
 .2ب��رای جلوگی��ری از ب��روز هرگونه آلودگی میکروبی
در آب معدن��ی ،کلی��ه اقدام��ات احتیاطی روی کیفیت
آن ص��ورت میگی��رد و تح��ت شرای��ط بهداشتی خاص
بستهبندی میشود .در آبهای آشامیدنی بستهبندی
شده غیر از آب معدنی نیز از روشهای فیزیکی (مانند
دم��ای ب��اال ،تابان��دن اشع��ه  uvو گذراندن از صافی) یا
فرایندهای شیمیایی (مانند کلرزنی ،ازنزنی و کربنزنی)
استفاده میشود .هدف از گندزدایی آب ،اکسید کردن
مواد آلی ،کاهش بو در آب و به حداقل رساندن وجود
میکروارگانیسمهای مضر برای سالمتی انسان است و
پی��ش از استف��اده از ی��ک ن��وع آب برای بستهبندی نیز
کیفیت میکروبیولوژیکی و ترکیب شیمیایی آن تعیین
میشود .در مورد آبهای معدنی طبیعی ،پاالیشهای
مجاز در شرایطی انجام میگیرد که در میزان ترکیبات
آب معدنی تغییر اساسی ایجاد نشود .عملیات بستهبندی
(مانن��د پرک��ردن و دربن��دی ظروف) نیز در یک منطقه
بست��ه و تح��ت فش��ار مثب��ت هوا انج��ام میشود .سایر
روشه��ای پرک��ردن مانن��د سیستمهای بسته و کامال
ج��دا از سای��ر عملی��ات نی��ز میتواند مورد استفاده قرار
گیرد تا بدین ترتیب آب از آلودگی محفوظ بماند .قابل
ذکر است تاریخ مصرف درج شده روی این بطریها تا
قبل از باز کردن پلمب آن و به شرط نگهداری مناسب
(درج��ایخن��کوب��هدورازن��ورآفت��اب)اعتب��اردارد
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 بطریها هستند.
مواد سرطانزا در آب شرب
 .1درباره آرسنیک :مقدار این عنصر در اکثر آبهای
طبیع��ی ک��م و ناچی��ز (در ح��دود قسم��ت در میلیون)

است ،لذا آن را جزو فلزات کمیاب (جزئی) طبقهبندی
میکنند .برخی از این عناصر کمیاب برای انسان دارای
سمیت بالقوه هستند .از مهمترین اثرات آرسنیک در
ص��ورت ب��اال رفت��ن غلظ��ت آن در آب مصرفی ،میتوان
ب��هناراحتیه��ایگوارش��یوعصبی،دردهایعضالنی،
ایجاد زخمهای کوچک روی دستها و پاها و ...اشاره
کرد .مطالعات اپیدمیولوژیک مشخص کرده است که
شکلهای مختلفی از سرطان با وجود این فلزات جزئی
سم��ی ارتب��اط دارد .چاهه��ای آلوده شده توسط زائدات
صنعتی (دباغی ،سرامیکسازی و معدن) یا کشاورزی (در
نتیجه مصرف ضدآفات نباتی مثل حشرهکشهای حاوی
آرسنیک) ،غذاهای آلوده شده با آفتکشهای آرسنیکی
ی��ا روی��ش یافت��ه ب��ا آب آلوده ب��ه آرسنیک ،میتوانند
انسانه��ا را در مواجه��ه ب��ا ارسنیک قراردهند .براساس
رهنمود سازمان جهانی بهداشت میزان آرسنیک در آب
آشامیدنی نباید بیشتر از  0/01میلیگرم در لیتر باشد.
در استاندارد ملی شماره  1053نیز حد مجاز آرسنیک
در آب  0/01میلیگرم در لیتر ذکر شده است .در آب
معدنی بطری شده نیز حداکثر میزان مجاز آرسنیک،
هم��ان رق��م  01/0میلیگ��رم در لیت��ر اعالم شده است.
آلودگی آبهای بطری شده به فلزات سمی میتواند از
طریق آلوده بودن اولیه آب یا نشت از طریق موادی که
در آن نگهداری میشوند ،صورت گیرد .مطالعات زیادی
نشان میدهد احتمال نشت فلزات سمی از بطریهای
 PETب��ه داخ��ل آب وج��ود دارد .چ��ون معموال شرایط
نگهداری از سوی فروشندگان و مصرف کنندگان رعایت
نش��ده و آبه��ای بط��ری ش��ده در دمای اتاق نگهداری
میشوند و برخی مصرفکنندگان نیز مقدار زیادی از
آبه��ای بط��ری ش��ده را در م��دت طوالنی برای مواقع
ض��روری نگه��داری میکنن��د که این امر خطر افزایشی
نشت فلزات سنگین (چون آرسنیک) از بطریهای آب
معدنی را باال میبرد.
 .2درباره نیترات :امروزه بهدلیل فعالیتهای 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 فاضالبه��ای خ��ام ،نشت از
تاسیسات فاضالب شهری و صنعتی ،تجمع زبالههای
شهری و صنعتی ،مصرف بیرویه کودهای حیوانی و
شیمیایی در کشاورزی و ...وارد منابع خاک و آبهای
سطح��ی و زیرزمین��ی میگ��ردد .انجام فعالیتهای
کشاورزی قادر خواهد بود میزان
نیترات را به صدها میلیگرم 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  50میلیگرم
در لیت��ر برسد دارای اثرات
نامطل��وب بهداشت��ی و
همچنی��ن پتانسی��ل ایجاد
ترکیب��ات سرط��انزای

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 مصرفکنندگان ،حداکثر غلظت
مج��از یونه��ای نیت��رات و نیتری��ت در آب آشامیدنی را
ب��ه ترتی��ب  50میلیگ��رم در لیت��ر برحسب نیترات و 3
میلیگ��رم در لیت��ر برحس��ب نیتری��ت توصیه کردهاند.
مطالع��ات محقق��ان روی ان��واع مختلف آب معدنیهای
بطری شده نیز نشان داده است تمامی نمونههای مورد
آزمایش از نظر میزان نیترات کمتر از  50میلیگرم در
لیتر و در حد استاندارد بوده و اکثر آنها با مقادیر ثبت
شده روی برچسب همخوانی داشته است.
.3درباره فلوراید :برخالف برخی ادعاهای مطرح شده،
فلورای��د نهتنه��ا بهعن��وان نگهدارنده به آب معدنیهای
بطری شده افزوده نمیشود بلکه در مواردی محققان پس
از آنالیز آبهای محتوی این بطریها ،نسبت به کمبود
میزان آن اظهار نگرانی نموده و یکی از جمله دالیلی
که به مصرف مداوم این محصوالت توصیه نمیکنند،
کمبود یون فلوراید در آن است چراکه طبق مطالعات
متع��دد متخصص��ان داخل��ی و خارجی ،نقش این عنصر
در سالمت دندانها و استخوانها به اثبات رسیده است
و مقرون به صرفهترین و مناسبترین 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 محافظتکنندههای
دندان) باید تعیین شود .طبق رهمنود سازمان بهداشت
جهان��ی و استاندارده��ای مل��ی ،برای میزان فلوراید در
آب آشامیدنی ،رقم بین  0/5و  1/5میلیگرم در لیتر
تعیین شده است (در فرآوردههای آب معدنی طبیعی
چنانچ��ه بی��ش از  1میلیگ��رم در لیت��ر فلوئورید وجود
داشته باشد باید عبارت حاوی «فلوئورید» بهطور آشکار
رویبط��رینوشت��ه ش��ود).بی��شازاینمقدار،افزایش
غلظت فلوراید در آب آشامیدنی باعث ایجاد عوارضی
چون فلوروزیس دندانها و استخوانها و لکهدار شدن
دندانها میشود اما در خصوص رابطه بین سرطان و
فلوئور موجود در آب ،حدود  30سال است که مطالعات
مختلف و گستردهای صورت گرفته و موارد نادری نیز
ای��ن ارتب��اط را تایی��د نم��وده است ،لکن در حال حاضر
میت��وان گف��ت هی��چ مدرک��ی مبنی بر سرطانزا بودن
فلوئور در آب وجود ندارد.
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منابع:
.1مقاالت ارائه شده در همایشهای ساالنه بهداشت محیط
.2استانداردهای شماره  2441 ،6305،6694و ، 2606
مربوط به ویژگیها و آیین کار بهرهبرداری از آب آشامیدنی
بستهبندی و آب معدنی طبیعی
 .1مقاالت ارائه شده در همایشهای ملی بهداشت محیط
 .2استانداردهای شماره  2441 ،6694 ،6305و 2606
مربوط به ویژگیها و آیین کار بهرهبرداری از آب آشامیدنی
بستهبندی و آب معدنی طبیعی

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

در مدیریت منابع آب به پایداری اکوسیستمها 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 میشنویم و میخوانیم؛ دیگر الزم نیست ،بومشناس و کارشناس منابع آب یا دستاندرکار صنایع
آب و تصفیه پسابها باشیم تا بدانیم که کشورمان ،نه در کناره که در کانون و نه در آینده که هم اکنون با دشوارترین بحرانهای زیستمحیطی خود،
با بحران آب و چشمانداز بیابانی شدن گسترده روبرو است ،بحران آب و خشکسالی -سرزمین پهناور ما را درمینوردد و تمامیت ارضی و یکپارچگی
ایران با تهدیدی جدی و بارها خطرناکتر از آنچه تاکنون و در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود دیده ،روبرو است.
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تجرب��ه و اطالع��ات مشخ��ص اینجانب در طی حدود 40
سال فعالیت مستمر در صنایع تصفیه آب و پسابها موید
نبود یک برنامه جامع برای حفظ و حراست از منابع آب
در داخل سرزمینمان و توزیع صحیح و بهینهسازی در
مصرف است ،حتی در مورد استفاده از آبهای مرزی و
منابع مشترک آبی نیز کارنامه قابلقبولی نداریم ،به یاد
دارم در سالهای  74و  75در سمت مدیرعامل شرکت
آو (از شرکتهای 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 آالیندهها
از کشت و صنعتها و نیشکر کارون و پتروشیمی و صنایع
در ح��ال اح��داث و در آستان��ه راهان��دازی ).....جلب کنم،
جن��ابوزی��رب��اوج��ودآنکهموض��وعتامینآبدرحوزه
مسئولیتهای 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 تکنولوژیهای روزآمد شیرینسازی آب
از خلیج فارس و هدایت سرمایهگذاریها با توجه به روند
تکنولوژی در این صنایع و نهایتا خطرات جنگ آب ،طی
نامهای در  24تیر ماه  76به وزارت نیرو منعکس گردید،
درآندورانبرخ��وردیفع��الوسازن��دهب��رایتامینآب
آشامیدنی با نگاه توسعه پایدار در معاونت آب و فاضالب
شهری وزارت نیرو شکل گرفته بود و کارهای ارزشمندی
نیز برنامهریزی و درحال اجرا بود و در کنار آن سمینارهای
علم��یوتخصص��ینی��زب��اهمکاریشرکتهایایرانیو
اروپای��ی برگ��زار میش��د ،ک��ه از آن میان به سمینارهای
مشترک آب و محیطزیست ایران و آلمان در سالهای
 75و ( ،76که اینجانب نیز به دعوت معاونت محترم امور
آب و فاضالب شهری وزارت نیرو در کمیته برگزاری آن
عضوی��تداشت��م)میت��واناش��ارهکردبااینحالبازهم
قریبالوق��وعب��ودنجن��گآبوض��رورتتدوینبرنامه

جام��عوای��رانشم��ولب��رایمواجهبابحرانآبدرانبوه
مسائ��لوپروژهه��ایج��اریکمرن��گباقیماندوجایگاه
خود را پیدا نکرد.
به یاد دارم که معاونت محترم آب وزارت نیرو در آن زمان
(جناب آقای دکتر منوچهری) در فرصتهای مختلف به
ض��رورت گست��رش زیرساختهای تامین آب آشامیدنی
در شهرها و روستاها تاکید میکردند و هشدار میدادند
ک��ه« :ب��ا ای��ن رشد جمعیت و برنامههای توسعه ظرفیت
زیرساختهای موجود باید هر  8سال  2برابر شود واال با
مشکل و بحران جدی مواجه میشویم» (نقل به مفهوم)
و ت��ا ب��ه ام��روز ک��ه همانطور که در ابتدای مطلب عرض
ش��د ،درک بح��ران همگان��ی ش��ده و مقامات مسئول به
مقابله با آن عزم جزم کردهاند و بیانات جناب آقای چیت
چیان وزیر محترم نیرو که« :حیات ،تمدن و بقاء ایران
بهدلی��لشرای��طآب��یکش��وردرمعرضتهدیداست»1را
میباید فصلالختامی 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��یام��رک��هبای��دباشد؟نقشدولتچیست؟بخش
خصوص��یچ��هسهم��یازب��ارای��نمسئولیترابهدوش
خواهد کشید؟ آیا ارزیابی درستی از ابعاد و درک روشنی
از صورت مساله داریم؟
در یک نگاه کلی سرفصلهای زیر ،بخش عمده کارهایی
استکهبایدانجامشودومیدانیمکهدربخشهاییکارهای
موثریتاکنونصورتگرفتهماننداقداماتیبرایکمکردن
هدر رفت آب در شبکه توزیع یا بازیافت پسابها وغیره.
 .1دامنه و ویژگیهای بحران آب

در اینجا توجه شما را به مقاله روزنامه Financial Times

به تاریخ  21ماه اوت  2016که تحت عنوان Iran: Dried
 Outجل��ب میکن��م ک��ه با عب��ارت «ایران خشک شد»،
تصویر نگرانکنندهای را از آینده ایران میدهد و مدعی

است تمدن  7هزار ساله ایران تا  20سال آینده از بیآبی،
نابود میشود!
نویسنده ،ضعف برنامهریزیها ،سیاستهای پوپولیستی
(عوامگرایانه و غیرکارشناسی) و کم شدن بارشها را از
دالیل تشدید کننده بحران کمبود در ایران میداند.
بحران آب در کشور را از وجوه مختلف بهویژه جنبههای
اقتص��ادی،زیستمحیط��یوجنب��هامنیت��یآنیانقش
ژئوپلیتیکی آب میباید مورد توجه قرار داد که از این منظر:
موضوع سرمایهگذاریها و پروژههای تامین آب آشامیدنی
وکش��اورزیدرمناط��قحس��اسوم��رزیمیبایدفارغاز
هزینهها و نگاه کوتاهمدت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
بهعنوان مثال ،طرح آبیاری آبادان و خرمشهر (که قبل از
انقالب در دستور کار بوده و پس از انقالب ،در ده ه 60
توسط شرکتهای سوئکو سوند و مهاب قدس بهعنوان
مهندسی��نمش��اوروچن��دشرک��تایرانیژیان-عمران
سراسری ،کرمان تابلو و شرکت آو با هدف حفظ 30000
هکتار نخلستانهای جزیره آبادان و خرمشهر اجرا شده
اس��ت)رامیت��وانن��امب��ردک��هبهبرخ��یازآناقدامات
2
میتوان اشاره کرد:
• ساخت تجهیزات پمپاژ مارد و انتقال  120مترمکعب
در ثانیه آب رودخانه کارون با کانال  20کیلومتری مارد
به رودخانه بهمنشیر.
• ساخ��تایستگ��اهپمپ��اژط��رهبخ��احجهتانتقال33
مترمکعب آب در ثانیه به  3رشته کانال به طول حدود
 40کیلومت��ر در ساح��ل چ��پ بهمنشیر و ایستگاه پمپاژ
جزیره مینو به ظرفیت 5مترمکعب برثانیه .sec/5m²
موضوع مهم در توجیه این طرحها جلوگیری از خشک
شدن نخلستانها ،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 هممیهنانمان در نوار مرزی دنبال میکرده و

کشور کاربرد داشته باشد .بنابراین باید با اتکاء به اینگونه
پشتوانهه��ایفرهنگ��ی،نسب��تبهارتقاءوروزآمدکردن
روشهای آبیاری اقدام کنیم.
به نظر میرسد تمرکز بر سرمایهگذاری و تولید تجهیزات
پیشرفت��هآبی��اریب��ااتک��ابهپیشینهودانشبومیکشور
میتواندبرایبخشیازصنعتگرانوکارآفرینانبهعنوانیک
فرصت طالئی مورد توجه قرار گیرد .در نگاهی متفاوت این
چالش فرصتی است که میتواند 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 بهعنوان فرصت استفاده از بازار رو به گسترش
تجهیزات مدرن آبیاری ،دنبال کنیم.

بزرگترین منبع تامین
آب در ایران ،دریای خزر و ب هویژه
آ 
بهای نیلگون خلیج
ف
ارس است .جالب است نگاهی به
سهم بردا
شت
از
خلیج
ف
ارس
د
اشته
با
شیم.
سهم کشورهای
حوزه خلیج فارس
خیلی بیشتر از برداشت ماست (امارات
حدود
 5برابر و عربستان حدود  15برابر)

نه صرفا نگاهی کوتاهمدت و اقتصادی
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.2کمیت ،دامنه و ویژگیهای بحران آب
 :1-2سهم مصرف آب در بخشهای مختلف
در درجه اول باید توجه کنیم که سهم اصلی مصرف آب
دربخ��شکش��اورزیاس��توفق��طح��دود 4تا 5درصد
آب شیرین برای مصارف شهری و آشامیدنی (در مورد
کالنشهر 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��ودپ��سچ��رااینق��دررویصرفهجوییدرمصرفآب
شهری تاکید میشود؟!
فارغ از اینکه تامین آب با کیفیت خوب آشامیدنی بسیار
پرهزینه است ،تبلیغ صرفهجویی و تاکید بر آن در شهرها
بهدلی��ل نق��ش تعیینکنن��ده و مدیریت��ی شهرنشینان
(بهخص��وص ساکنین تهران) درسیاستگذاریها بسیار
پررنگ است ،لذا برخورد صرفهجویانه با مصرف آب باید
ب��ه ی��ک فرهن��گ ،در زندگ��ی شهری مبدل شود و کار بر
روی صرفهجویی در مصرف آب و جلوگیری از هدررفت
آن بهخصوص در کالنشهر تهران میباید بهطور جدی

و مستمر پیگیری شود.
براس��اسآم��ارموج��ود،ایرانیه��ابامصرفحدود2برابر
متوس��طجهان��یازمناب��عآبهایتجدیدپذیربهآهنگ
بح��رانآبوتاثی��راتمخ��ربتغیی��راتاقلیمی،سرعت
نگرانکنندهای دادهاند.
به همین دلیل باید وجود بحران آب ،همواره یادآوری و
ملک ه ذهن شهرنشینان شود.
 :2-2نقش حساس و ژئوپلیتیک آب
عالوه بر تاثیرات زیستمحیطی و تبعات اقتصادی کمآبی،
میباید به نقش امنیتی آب در سرفصل نقش ژئوپلیتیکی
آب ،توجه ویژه داشته باشیم.
موضوع سرمایهگذاریها و پروژهای تامین آب آشامیدنی
و کشاورزی بهخصوص در مناطق حساس و مرزی میباید
فارغ از هزینهها و نگاه کوتاهمدت اقتصادی مورد توجه
قرار گیرد.
 .3صرفهجویی در مصرف آب
درموردصرفهجوییوبهینهسازیدرمصرفآببهخصوص
در بخش کشاورزی ،اگر در مورد کشوری با فرهنگ 7000
ساله و از نابودی آن بهدلیل خشکسالی صحبت میشود،
نباید فراموش کرد که با روشهای خوب و صرفهجویانه
در استحصال و انتقال آب ،مانند کاریزها ،ابتکاراتی نیز
در آبیاری صرفهجویانه داشتهایم.
بهعنوان مثال :روش توزیع حقابه زمینهای کشاورزی در
یکی از روستاهای استان فارس در حدود  45سال پیش
(روستای گشک در  7کیلومتری شرق تخت جمشید) با
استفاده از لولههای سفالی و سیمانی و کوزههای کوچک
انجام میشد که شاید هنوز هم در مناطق گرم و کمآب
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 .4منابع قابل اتکا برای تامین کسری آب شیرین
در ایران
بزرگترین منبع تامین آب در ایران ،دریای خزر و بهویژه
آبهای 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  5برابر و عربستان حدود
 15برابر)
به یاد دارم مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور پارس
کنسول��تدرساله��ای56و(57جن��ابآق��ایمهندس
آخوندی) ،خطاب به ما مهندسان جوان میگفت یادتان
باشد به آبهای سرزمین اصلی و مسیرها و رودخانهها
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 ،نمکزدایی
کنید و ایران را سبزتر و آبادتر کنید.
ادامه دارد
منابع:
 )1به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی صنایع و معادن
و کشاورزی ایران در یازدهم مرداد ماه 1395
)2درتدوی��نای��نبخ��شازکم��کجنابآقایمهندس
مسعود منصف ورودی  1354مکانیک سیاالت که مشاور
طرح بودهاند سود جستهام.
« )3آب مجازی» عبارت است از میزان آبی که برای تولید
یک محصول در صنعت یا کشاورزی مصرف میشود .بحث
«آب مجازی» توسط پژوهشگر بریتانیایی پرفسور جان
انتونی آلن در دهه  ۱۹۹۰میالدی مطرح شد .از آن زمان
ت��ا کن��ون ،پژوهشه��ای او مورد توجه فراوان بخشهای
اقتصاد و سیاست قرار گرفتهاند .در همین رابطه در سال
 ۲۰۰۸جایزه معتبر آب استکهلم به او اهدا شد .پرفسور
هانس-گئورگ فرده ،پژوهشگر کشاورزی معتقد است
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن وضعی��ت آب در سراسر جهان ،تنها
ب��اصرفهجوی��یدرآب«مج��ازی»میتوانذخایرموجود
را مدیریت کرد .این میزان مصرف را نمیتوان با کنتور
ان��داز ه گرف��ت زی��را آب مجازی در بسیاری از محصوالت
مصرفی روزانه پنهان است.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

آمایش سرزمین ،آب و پدافند
محمدرضا قائدی /کارشناس آب
رابطه بین انسان ،فضا و فعالیت 3 ،مولفه اساسی در تدوین طرحهای آمایش است که به تثبیت و پایداری توسعه میانجامد .دفاع از سرزمین چه در
مقیاس ملی و چه منطقهای ،عالوه بر محتوای سیاسی و جغرافیایی آن دفاع از موجودیتهای تثبیتیافته فضا نیز هست .اگر امنیت انسان و فعالیت،
دروضعی�توبرنام�هدفاع�یکش�ورمدنظ�رق�رارنگی�رد،ناپای�داریوبیثبات�ی،اصلیترینخطرتهدیدفیزیکیوعملکردیفضاخواهدبودوبههمین
دلی�لتعری�فشرای�طدفاع�یب�رایتامی�نامنی�تومشخ�صک�ردنسازوکارهاکالبدوساختوسازه�اومکانهایمناسببرایاستقرارسامانههای
دفاع�ی،بخش�یازوظای�فطراحه�ایآمای�شب�هشم�ارم�یرود.توج�هب�همسائلدفاعیدرایرانتابعمتغیرهایمتع�ددیاستکهبایددرطرحهای
آمایشی مورد توجه قرار گیرند.

آب
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تعاریف مختلفی از آمایش سرزمین در منابع مختلف وجود
داردکهالزممیبینمدرابتدایکالمبهبرخیازآنهااشارهای
داشته باشم« :علم و دانش سازماندهی عاقالنه و منطقی
جنبههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و محیطزیستی
براساس ظرفیتهای موجود« ».آمایش سرزمین با نگرش
بازده پایدار و شایسته برحسب توان و استعداد کیفی و
کم��ی سرزمی��ن برای استفادههای مختلف انسان ساکن
در آن ب��ه تعیی��ن ن��وع کارب��ری سرزمین میپردازد ».بر
ای��ناس��اسازه��دررفت��نمناب��عطبیعیوضایعشدن
محیطزیستجلوگیریمیکندودرنتیجهمعیشتانسان
ساکن در سرزمین را بهبود میبخشد .شاید جامعترین
تعریف از سوی مرکز ملی آمایش سرزمین ایران در سال
 1385ارائه شده باشد« :آمایش سرزمین تنظیم کنش
متقاب��لبی��نعوام��لانسان��یوعواملمحیطیبهمنظور
ایج��اد سازم��ان سرزمین��ی مبتنی بر بهرهگیری بهینه از
استعدادهای انسانی و محیطی است».
وشبکهنظارتبرنامهریزیاروپاآمایشسرزمینرا«رویکرد
منسجم و فعال توسعه سرزمینی در جهت شکل دادن
به آینده شهرها ،نواحی و مناطق جغرافیایی بزرگتر به
گونهای میداند که از سیاستهای توسعهای منطقهای
فراتر رود و به رویکرد برنامهریزی جهانی نزدیکتر شود».
و تعریف سازمان فائو از تعریف آمایش سرزمین بهطور
خالصه«:برنامهریزیکاربریاراضیوارزیابیسیستماتیک
از پتانسیلهای آب و زمین برای استفادههای 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 بهطور 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 میکند که مورد
استفاده انسان قرار میگیرد ،اما آمایش و کاربری اراضی
به چگونگی استفاده انسان و زیستگاهش از زمین اشاره
دارد و برنقش زمین در بهرهوری اقتصادی انسان از آن
تاکید دارد ،ضمن آنکه آمایش سرزمین بر پوشش زمین
تاثیرگ��ذارب��ودهوتغیی��راتپوش��شزمیننیزبرآمایش
سرزمین تاثیرگذار خواهد بود.
امروزه در جهان آمایش منابع آب بهعنوان یکی از ارکان
مه��مآمای��شسرزمی��نم��وردتوجهقراردارد.بایدتوجه
داشتکهآمایشمنابعآببهتنهاییحاللمشکالتنیست
بلکه سیاستهای و روشهایی که عرضه و تقاضای آب
را تنظیم میکنند ،این مهم را به نتیجه خواهند رساند.
جهان در سالهای اخیر بهدنبال مشکالتی که با خشک
ش��دن چشمهه��ا و رودخانهه��ا و تاالبها ،بهخصوص در
مناطق خشک و نیمه خشک ایجاد شده ،بحث آمایش
منابع آب را بهطور جدی در دستورکار قرار داده است و
بحث آمایش منابع آب بهمنظور بهینهسازی مصرف آب
بین بخشهای متقاضی از دهه  80میالدی با هدف ایجاد
تعادل بین منابع آب موجود با تقاضا برای آب با لحاظ
کردن منابع آبهای سطحی و زیرزمینی موجود و سایر
روشهای 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 میگذارد
و فعالته��ای آمای��ش سرزمی��ن نهتنها 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
تصمیمگیری کرد .آمایش سرزمین نتیجه روابط پیچیده
سیاست ،مدیریت ،اقتصاد ،فرهنگ ،رفتارهای انسانی و
محیطزیس��تاس��توبهب��ودیکپارچگیمدیریتمنابع
آب و آمایش سرزمین و پوشش زمین بهطورقطع سبب
ایجاد ارزش افزوده برای منابع آبی و سرزمین خواهد شد.
امید است توضیحات باال توانسته باشد ارتباط تنگاتنگ و

نقش تعیینکننده آمایش آب در آمایش سرزمین را تصویر
کند .در میهن ما در دهههای گذشته چندین برنامه 5
ساله توسعه اجرا شده است و پروژههای عمرانی متعددی
نیز با سرمایهگذاری سنگین به بهرهبرداری رسیدهاند که
نتیج��ه آنه��ا ب��هیقین افزایش میزان برخورداری مردم از
مواهب زندگی و رفاه بیشتر بوده است ،اما نکته مهمی
ک��هب��هآنتوج��هکاف��ینشدهاست،توجهبهمحدودیت
منابع آب کشور در الگوهای توسعه است .بهگفته معاون
وزیر راه و شهرسازی در حالحاضر ،دوسوم از جمعیت
کش��ورم��ادریکس��وممساح��تآنزندگ��یمیکنندو
 60درصد این جمعیت نیز در کالنشهرها تمرکز دارند.
درواق��عت��واناکولوژی��کمناطق��یکهعمدهجمعیتما
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 حسنآباد را
ب��هسم��تته��رانهدایتمیکنیم.عمالکشاورزیدیگر
ب��ه ص��ورت طبیع��ی انج��ام نخواهد شد چون حقآبه آن
را ب��ه کالنشه��ر اختص��اص دادهایم .دلیل این اتفاق همانا
سرمایهگذاریه��ای انجامش��ده در کش��ور است که عمال
اشتغال و گردش سرمای ه را طوری سامان داده است که
این تمرکز ایجاد و بهشکل روزافزاون رو به افزایش است.
جمعیت کشور از سال  1225تا سال  1390دهبرابر 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 کموبیش
با همین وضع روبرو هستیم .در زمینه کشاورزی توجه
ناکافیبهالگویکشتبهینهبهقسمیکهتامینمحصوالت
راهبردی و امنیت غذایی کشور را بهدنبال داشته باشد
و منجر به تولید محصوالت کشاورزی با مزیت اقتصادی
باالت��رب��امص��رفآبکمت��رباشد،مشک�لاتعدیدهای
ب��هوج��ود آورده اس��ت .ب��هعالوه سهم 50-80درصدی
واسطههای شهرنشین از اقتصاد کشاورزی و برخورداری

شمار ه یازدهم  -مهر و آبان 95

تلنگر

پایین کشاورزان زحمتکش این سرزمین از دسترنجشان،
نیاز جدی به تجدید ساختار را یادآوری میکند.
اصالحساختارتوزیع،اصالحزنجیرهمحصوالتکشاورزی،
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
راهبردیکشاورزیوتکمیلزنجیرهارزشسایرمحصوالت
کممصرفبامشوقهایالزمبرایاجرایالگویکشتبهینه
انجام شود .برای مثال ،ایجاد مشوق برای سرمایهگذاری در
زمینه فرآوری و بستهبندی و صادرات محصوالت پربازده
مانند پسته و زعفران و بادام میتواند زنجیره ارزش این
محص��والتراتکمی��لک��ردهوب��ازارآنرابهبودبخشدو
کشاورزان را تشویق کند کشتهای متداول خود را تغییر
ت بهینه را کشت
داده و محصوالت مورد نظر الگوی کش 
کنند .در شرایط فعلی کشت برنج در استانهای فارس
واصفه��انراب��اآنتبخی��رب��االومحدودی��تمنابعآبیرا
نمیدانم با چه منطقی میتوان توجیه کرد.
صنعت نیز از قاعده فوق مستثنا نیست .استقرار صنایع
آببر در نقاطی از کشور که فاقد منابع کافی آب هستند
و بیتوجهی به افق بلندمدت برای تامین آب صنایع که
یکی از نمونههای آن استقرار ذوب آهن در اصفهان است،
همگیلزوم توجهبیشتر به آمایش سرزمین ازمنظر آمایش

آب را یادآوری مینماید.
ام��ا ب��ه ب��اور نگارن��ده ،مهمترین نکت��های که در آمایش
سرزمینمان از آن غافلیم ،الگوی توسعه و زیست است.
ما میتوانیم در این سرزمین سالهای سال با جمعیتی
بی��ش از جمعی��ت فعل��ی مرف��ه زندگی کنیم ،بهشرطی
ک��هالگ��ویتوسع��هدرسرزمینمانالگویایرانیاسالمی
باشد ،امری که ارشدترین مقامات کشور هم بر آن تاکید
دارند .الگوی مبتنی بر مصرف درست و بهینه و نه مصرف
بیمحابا و بیرحمانه به سبک آمریکایی.
این نکتهای است که در اکثر برنامهریزیها از آن غفلت
میشود .الگوی کشور ما باید الگویی باشد که در آن آب
را مای��ه حی��ات ه��ر چی��ز میدانیم .در مصرف آن اسراف
نمیکنیم .الگویی که تغذیه در آن صحیح و سالم انجام
میشود .در این راستا بسیار میتوان نوشت ،اما خالصه
اینک��همطالع��هجام��عآمای��شسرزمینباتاکیدبرمنابع
آبوآمای��شآبومحدودیته��ایآنازالزام��اتج��دی
وعاج��لکش��وراس��تواقدام��اتآتیدرمیهنعزیزمان
بهط��ورقط��عبای��ددرچارچ��وبنتای��جحاصلازچنین
مطالعاتی انجام شود.
انس��انب��دونآبق��ادرب��هادام��هحیاتوتولیدنیستو
امنیت مرزهای میهن عزیزمان در گروه باقی ماندن مردم
مرزنشین و زیست کردن آنها در این مناطق است.

سازمان پدافند غیرعامل کشور

مولکوله��ای آب ب��ا احساس��ات انسان رابطه
برق��رار میکنن��د .در بعض��ی از آیینه��ا ،آب
رازدار است و مشکلگشا .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 شگفتیه��ای هستی است.
آب موج��ود در اتمسف��ر زمی��ن بر اثر گردش
طبیعی آن هر  9روز یکبار فاصله آسمان و
زمی��ن را ط��ی میکن��د .حجم آب در گردش
ح��دود  40ه��زار کیلومترمکعب است .انسان
در حال حاضر قادر است تا  25هزار کیلومتر
آن را مورد بهرهبرداری قرار دهد .حجم آب
شیرین در جهان حدود  2/8درصد از حجم
ک��لآبجه��اناس��توح��دوددوسومازاین
مق��دارقاب��لدسترس��ینیست،چراکهمقدار
زیادی از آبهای شیرین جهان به شکل یخ
در یخچالهای قطبی و کوهستانی قرار دارد.
حدود  65درصد از آبهای شیرین در اختیار
7کش��ور جه��ان اس��ت و سه��م بیش از 190
کش��ور جه��ان فق��ط  35درصد از آب شیرین
است و این امر عمق بحران را نشان میدهد
و آبهای شیرین رودها ،دریاچهها و آبهای
زیرزمین��ی ،عم��ده نی��از انسان به آب شیرین
را تامین میکند.
انسانها در تامین آب مورد نیاز خود از مناطق
خشک و نیمهخشک و حتی مرطوب از آبهای
زیرزمین��یای ک��ه در الیهه��ای داخلی زمین
هستند با مشکالت فنی مربوط به اکتشاف،
حف��ر چاهه��ا ،کانالکش��ی و ایجاد تاسیسات
و ...مواجه هستند.
رودهاراحتترازآبهایزیرزمینیدردسترس
انسان بوده و تمام تمدنهای باستانی آغازین
بشر در کنار رودهای بزرگ شکل گرفته است.
رودخانهها در تداوم حرکت خود با تصاویری
ناب چشمهای شیفته زیبایی را نوازش میکند.
رودخانهها براساس سرعت و تداوم جریان آب،
به3دستهتقسیممیشوند:رودخانههاییکهدر
تمام سالجاری هستند ،رودخانههای ادواری و
رودخانههایمتناوب.رودخانههادارایاهمیت
بسی��ار ب��االی اکولوژیک��ی هستند و رگهای
حیاتی ارتباطی جهان بهشمار میروند .محل
رویش تعداد زیادی از گیاهان و زیستگاههای
متنوعی از آبزیان بوده و ساختار زیستمحیطی
پیچیدهای دارند .رودخانهها بهعنوان بخشی از
ثروت طبیعی هر کشوری نقش بسیار بااهمیتی
در توسعه هر کشور دارد.

آب
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

در  5روز اول پاییز 200بیمار مبتال به ماالریا در بوشهر شناسایی شده است

تردداتباعمهاجر،افزایشماالریا
دکتر ژانت سروش /متخصص بیماریهای عفونی عضو انجمن متخصصان بیماریهای عفونی ایران
بهتازگی 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 مهمترین بیماریهای عفونی مناطق گرمسیری است که از دیرباز با نام آن آشنا هستید .یک انگل تکیاختهای
باع�ثب�روزای�نبیم�اریمیش�ودوفق�طازطری�قنی�شپش�هوانتق�الخ�ونبینافراد،گسترشپیدامیکند.شایدشماهمدرسفربه
مناط�ق شمال�ی و جنوب�ی کش�ور ب�ا دی�دن پشهه�ای ب�زرگ ،ب�ه یاد این بیماری دچار وحشت شوید ام�ا باید بدانید پشههای انتقالدهنده
ماالری�ااغل�بطول�یح�دود5ت�ا8میلیمت�ردارن�د؛یعن�یب�هان�دازههمانپشههایمعمولیهستند ،بنابراینالزماستقبلازسفربهمناطق
ماالریاخیز در ایران یا کشورهای آفریقایی ،آسیای جنوبشرقی و سایر مناطق گرم و مرطوب ،با این بیماری و راههای پیشگیری از آن آشنا شوید.

ماالریا یکی از بیماریهای شایع مناطق گرمسیری است.
یک انگل تکسلولی به نام «پالسمودیوم» باعث بروز
ای��ن بیم��اری میش��ود .پالسمودیوم میتواند 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 جنوبشرقی
و سای��ر مناط��ق گ��رم و مرط��وب مث��ل جنوب و شمال
کش��ورای��رانمیتوان��دب��هراحتیزادوولدداشتهباشد
و چرخ��ه زندگ��ی خ��ود را ط��ی کن��د ،بنابراین بیماری
ماالری��ا در ای��ن مناط��ق شایع است .در فصلهای سرد
که دیگر پشه قادر به تخمریزی نیست ،انتقال ماالریا
متوق��ف میش��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 میشود.

انسان
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و مساف��ران کشوره��ای آفریقای��ی و ...وارد ای��ران شده
اس��ت .ای��ن هم��ان انگل��ی است که در گلبولهای قرمز
النهگزینی میکند .فردی که به ماالریا مبتال میشود،
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
میکن��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��لگلبوله��ایقرم��زمیگذران��د.بعدازطیشدن
مراح��ل رش��د و رسی��دن ب��ه مرحله بلوغ گلبول قرمز را
پ��اره میکن��د و وارد جری��ان خ��ون میشود .انگلهای
ج��وانی��االروه��ایتولیدش��دهازانگ��لبالغنیزدوباره
وارد گلبولهای قرمز خون میشوند و چرخه جدیدی
را آغ��از میکنن��د .پ��اره ش��دن گلبولهای قرمز یکی از
عوامل همولیز یا کمخونیهای خیلی شدید در بیماری
ماالریاست.

تب و لرز و تعریق 3 ،عالمت اصلی ماالریا هستند
ماالریا چند نوع دارد؟
«پالسمودی��وم» ی��ا انگ��ل عام��ل ماالری��ا ب��ه  4ن��وع در مرحل��ه تکثی��ر انگ��ل داخ��ل گلبول قرمز ،پاره شدن
گلب��ولقرم��زوورودانگله��اب��هگلبولهایقرمزدیگر
«پالسمودی��وم ویواک��س»« ،فالسیپاروم»« ،ماالریه»
عالئم کلینیکی بیمار شروع میشود .البته دوره کمون
و «اوال��ه» تقسی��م میش��ود 2 .ن��وع شای��ع آن در
یا نهفته بیماری (از زمان نیش پشه تا بروز عالئم)
ایران «پالسمودیوم ویواکس» و «فالسیپاروم»
ممک��ن اس��ت بهط��ور متوسط  1هفته تا 30
هستند که در شمال و جنوب کشور
روز طول بکشد .با این حال ،دورههای
دی��ده میشون��د .پالسمودی��وم
انگل فالسیپاروم میتواند
کمون طوالنیتر هم گزارش شده که
ویواک��س از لح��اظ عالئ��م
نوع بدخیم ماالریا را ایجاد
در ادامه به علل آن اشاره خواهد شد.
بالین��ی و ع��وارض بیم��اری،
کند و متاسفانه این انگل از
یکی از عالئم بسیار شایع و مشخص
از ان��واع دیگ��ر خوشخیمتر
مهاجرانکشورهایهمسایه
این بیماری شروع آن با لرز بدون تب
هستند اما انگل فالسیپاروم
مثل افغانستان و پاکستان و
است .این لرز به قدری شدید است
میتوان��د نوع بدخیم ماالریا
مسافرانکشورهایآفریقایی
که بدن بیمار بهطور واضح میلرزد و
را ایجاد کند و متاسفانه این
و ...وارد ایران شده است
دندانهایش به هم میخورند .مرحله
انگ��ل از مهاج��ران کشورهای
ل��رز ممک��ن اس��ت از چن��د دقیقه تا  1یا
همسایه مثل افغانستان و پاکستان

 2ساع��ت ط��ول بکش��د .پ��س از آن فرد وارد مرحله تب
میشود .تب حاصل از این بیماری بسیار باال و حدود
 39ت��ا  40درج��ه سانتیگ��راد اس��ت .در این مرحله فرد
دچ��ار ضع��ف و بیحال��ی شدیدی میشود .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 میکشد
و بع��د ف��رد وارد مرحل��ه تعری��ق شدید میشود .با ورود
ب��ه ای��ن مرحل��ه ت��ب قطع میشود و درجه حرارت بدن
مثل قبل خواهدشد.
دوره ل��رز ،ت��ب و تعری��ق در بیم��اری ماالری��ا میتواند
بهط��ور متوس��ط  1ت��ا  6ساع��ت ط��ول بکشد .در انواع
شای��ع ماالری��ا در ای��ران یعنی «پالسمودیوم ویواکس»
و «فالسیپاروم» این چرخه  1تا  6ساعته هر  48ساعت
یکب��ار تک��رار میش��ود .گاهی اوقات حتی این اتفاق سر
ساعت میافتد ،بهطوری که فرد میداند پسفردا چه
ساعت��یدوب��ارهدچ��ارعالئ��مل��رز،تبوتعریقخواهد
ش��د .ای��ن تبه��ای دورهای ی��ک مشخصه بسیار خوب
ب��رای تشخی��ص ماالری��ا هستن��د که به آنها «تب نوبه»
نیز گفته میشود.
علت بروز مراحل لرز ،تب و تعریق ،چرخه زندگی انگل
پالسمودیوم است .این انگل با شروع به تکثیر داخل گلبول
قرمز ،مواد و آنزیمهایی را وارد جریان خون میکند که
باعث تولید مواد شیمیایی خاصی (سایتوکاین) توسط
سیستم ایمنی بدن میشود .سایتوکاینها درواقع موادی
التهابی هستند که سیستم ایمنی آنها را برای مقابله با
هر نوع جسم خارجی واردشده به بدن تولید میکند،
بنابرای��ن ل��رز ،ت��ب و تعریق به علت ورود سایتوکاینها
داخل جریان خون هستند .هر بار که انگل یک مرحله
 48ساعته را طی میکند و آنزیمهای خاص خود را به
جریان خون میریزد ،سایتوکاینها مجدد تولید میشوند
و عالئ��م ل��رز ،ت��ب و تعری��ق ایجاد میکنند .این مراحل

از عالئ��م کالسی��ک
ماالریاس��ت .حت��ی
افراد محلی در آفریقا
و مناطق ماالریاخیز
ب��دون مراجع��ه به
پزش��ک ب��ا دی��دن
این عالئم ،ماالریا را
تشخیص میدهند و
خوددرمانی میکنند.
درمان ماالریا چیست؟
ماالریا برای سالهای بسیار
ی��ک بیماری کشنده محسوب
میش��د ام��ا امروزه اگر این بیماری
بهموق��ع تشخی��ص داده شود ،به راحتی
قابلدرم��ان اس��ت و عوارض��ی از خ��ود به جای
نمیگ��ذارد .اگ��ر ماالری��ای شدید ی��ا ماالریای بدخیم
فالسیپ��اروم تحتدرم��ان قرار نگیرد ،میتواند خطراتی
به دنبال داشته باشد .این نوع انگل ،گلبولهای قرمز
را مستع��د میکن��د ک��ه به دیوارههای رگ (بهخصوص
عروق مغزی) بچسبند.
درنتیج��همیتوان��دباع��ثانس��دادع��روقمغزوعالئم
مغ��زی ،تشن��ج ،سردرده��ای بسی��ار شدید و کما شود.
یک��ی دیگ��ر از عوام��ل خط��ری که میتواند باعث مرگ
بیمار مبتال به ماالریای بدخیم شود ،کمخونی شدید
ناشی از پاره شدن گلبولهای قرمز خون است .درواقع،
اگ��ر تع��داد انگله��ا در جریان خ��ون زیاد باشد ،تعداد
زی��ادی از گلبوله��ای قرم��ز همزم��ان از بین میروند
و ف��رد دچ��ار کمخون��ی شدی��د میشود .خطر دیگر در
ماالریای بدخیم،هایپوگالیسمی یا افت قندخون است.
این عارضه ،بهخصوص در کودکان ،میتواند باعث کما
ی��ا آسیبه��ای مغ��زی شدید شود .علت افت قندخون،
مصرف آن توسط انگلها در جریان خون است .نارسایی
حاد تنفسی از دیگر عوارض ماالریای بدخیم است که
میتواند بهدلیلترشح 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  3تا  5دقیقه
اگر فردی با عالیمی مانند تب ،لرز و تعریق به پزشک
مراجع��هکن��د،اولازهم��هبای��دشرحح��الازاوگرفته
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
میت��وان خیل��ی راح��ت یک الم خون محیطی از بیمار
تهی��ه و گلبوله��ای قرم��ز خ��ون او را زیر میکروسکوپ
نگاه کرد .اگر این آزمایش را فرد مجربی در آزمایشگاه
انجام دهد ،در عرض  3تا  5دقیقه میتوان وجود انگل
عامل ماالریا را تشخیص داد.

درمان با مصرف  10قرص خوراکی
درم��ان بیم��اری ماالری��ا ،بهخصوص ن��وع شایع آن در
ای��ران (پالسمودی��وم ویواک��س) ،بسیار راحت است و با
مصرف  10قرص خوراکی انجام میشود .این دارو که
«کلروکی��ن» ن��ام دارد ،چرخ��ه پالسمودیوم را در بدن
متوقف میکند و آن را از بین میبرد .مصرف آن حتما
باید طبق ترتیبی باشد که پزشک تعیین میکند .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 میتوان از روشهای درمانی دیگر استفاده
ک��رد .درواق��ع ،ح��دود  8ن��وع دارو برای مقابله با ماالریا
دردست��رساس��ت.اگ��رماالری��ابهموقعتشخیصداده
شود و بیمار دچار عارضه خطرناکی نشده باشد ،معموال
خیلی خوب به این داروها جواب میدهد ،بهطوری که
در عرض  2تا  3روز عالئم بالینیاش برطرف میشود.
ماالریا واکسن دارد؟
واکس��نماالری��اهن��وزتحتبررس��یاس��توخیلیدر
دست��رس نیس��ت ،بنابرای��ن نمیت��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
میش��وددرط��ولروزوهنگ��امخ��وابازم��واد،کرمها
و وسای��ل ضدپش��ه استف��اده کنند .همچنین میتوان از
پروفیالکس��ی ی��ا پیشگیری دارویی استفاده کرد .برای
این منظور باید مصرف داروی کلروکین را از حدود 2
تا  3هفته قبل از ورود فرد به خاک کشور مقصد آغاز
ک��رد و ت��ا  4هفت��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 طوالنیتر
میکند .در این شرایط به جای اینکه فرد طی  1تا 4
هفته بعد از نیش پشه دچار عالئم شود ،چند ماه بعد
عالئم این بیماری را مشاهده میکند .تشخیص ماالریا
در ای��ن م��وارد ب��رای تیم پزشکی بسیار دشوار میشود
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
 2ی��ا  3م��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 فعالیتها

برای کشف موارد بیماری است ،بهطوری که در برخی
موارد بیماران قبل از عالمتدار شدن شناسایی و درمان
شدهاند».
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�لا به ماالریا حساس باشند .باید از
تم��ام مهاج��ران عالم��تدار و اف��رادی ک��ه به تازگی از
مرزه��ایشرق��یکش��ورگذشت��هووارداستانشدهاند،
نمونهگی��ریانج��امگی��رد.ماالری��اازساله��ایدوربه
صورت بومی در کشور وجود داشته و تعداد موارد آن
در50س��الپی��شح��دود5میلی��وننف��رب��ودهکهدر
است��ان بوشه��ر ه��م با توجه به وضعیت اقلیمی ،شرایط
الزمب��رایتکثی��رپش��هناق��لوانتق��البیماریهمواره
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 پشهها 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 کوتاهترین زمان
ممکن ضروری است .در بخش درمان نیز انتظار میرود
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 نزدیکترین مرکز بهداشتی -درمانی
(مرکز خدمات جامع سالمت) ارجاع دهند تا آزمایش
و درمان این افراد به صورت رایگان انجام شود».
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شناسایی  200مورد 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 گروههای پرخطر
در دهستان کبگان و منطقه زیارت ساحلی شهرستان
دشتی به اجرا درآمده است .در راستای اجرای این طرح
از تمام گروههای پرخطر آزمایش خون گرفته میشود
که با استفاده از کیت تشخیص ،بیماری ماالریا سریع
شناسای��ی خواهدش��د .در  5روز اول اج��رای ای��ن طرح
تاکن��ون م��وارد بیم��اری ماالریا در  200نفر از کارگران
شاغ��ل در حوضچهه��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  14روز درمان گروهی ،روزانه یک تیم بهداشتی
برای تحویل دارو به کارگران به منطقه زیارت دشتی
اعزام میشوند .در حال حاضر این بیماری بهطور کامل
تحتکنترل است و بیماران در حال درمان هستند».
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مالحظاتاخالقیو الزاماتقانونیدرپژوهشهایژنتیکانسانی

حراست اطالعات زیستی و ژنتیکی
دکتر ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎﺳﻲ/معاون حقوق بشر و روابط بینالملل وزیر دادگستری
اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي دارد ﭼﺮاﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ اﻓﺮاد را ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪ و ﺗاﺛﻴﺮات ﻋﻤﺪهاي ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﺮزﻧﺪان،
ﻧﺴﻞﻫﺎ و ﮔﺎه�ی ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎص ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﺣﻴﻦ ﺟﻤﻊآوري ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﻜﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺣﻴﻄﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ...وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز
ﺗﺒﻌﻴﺾﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺘﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادي ش�ود .اﻳﻦ یادداش�ت ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮور ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﺮح در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﺰام ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان را ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ دﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ،ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﮔﻮﺷﺰد کرده و ﻟﺰوم ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ،ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻻزم
ﺑﺮاي ﺗاﺳﻴﺲ ،اداره و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺎزﮔﻮ کن�د .وﺟﻮد ﺗﻮارث در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻳﻚ موض�وع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ
ژﻧﺘﻴﻚ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶآﮔﻬﻲ و ﮔﺎهی درﻣﺎن اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ و وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺮاوان در ﻣﻮرد ژﻧﻮم و ﺗﻘﻮﻳﺖ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻮارث در ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻻزم و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزش ،ﺷﺄن و ﻛﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻲ گرفته ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮوزي و ﺳﻌﺎدت ﺟﺴﻤﻲ و روانی ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ شود...
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در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ تهی��ه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ روزاﻓﺰون داﻧﺴﺘﻪﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و
ﺗﺠﺎري ،ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎص و آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺸﻮرﻫﺎ
در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ در
ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ در زمینه ﻋﻠﻮم ژﻧﺘﻴﻚ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻫﻤﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ
ﺑﻪدلیل ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ،
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ژﻧﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻏﻴﺮﭘﺰﺷﻜﻲ
اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ مانن��د ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
و ﻟﺰوم ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮدن عالیق ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و رﻓﺎه اﻓﺮاد ﺑﺮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﻘﻮق و عالیق ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ،از ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻫﻠﺴﻴﻨﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺰامآور ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ در اﻳﻦ
کنند .آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ بای��د ﺑﻪ گون��های
و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﺎن اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ارزشﻫﺎي
اﻋﺘﻘﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،از اﻓﺮاد آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
اﻣﺮوزه در اﺧﻼق ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪي
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺑﻪ آنه��ا اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
کنن��د .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻻزم اﺳﺖ
اﺻﻮل اﺗﻮﻧﻮﻣﻲ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪي ،ﻋﺪم
ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻓﻘﻬﻲ
ﺿﺮررﺳﺎﻧﻲ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ در
و ﺣﻘﻮﻗﻲ مساله روﺷﻦ شده و
نکت��ه ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف دﻳﮕﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﻛﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﮋه
و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﻲ ﺣﻮل
آزﻣﻮنﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ،
اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ،
ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ .نکته ﻛﻠﻴﺪي در اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش در
اﻣﺮوزه ﺑﺤﺚ در
مساله ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼغ
ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ
در ﻣﻮارد ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و
ش��ود .ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﺮوژهﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ،
ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،برای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اداري و ﺳﺎزوﻛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه
ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف
ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
انجام ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﻣﺸﺨﺺ شود و ﻣﺮاﺟﻊ ذيﺻﻼح ﺑﺮاي
ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
ﺣﻘﻮق،
ﻧﻘﺾ
اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﻴﻦ شوند
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ شده
آزاديﻫﺎ و ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﻲ در
و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﻗﻄﻌﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ
ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ،اﻫﻤﻴﺖ

در ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮض اﺟﺮا
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در زمینه اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ «اعالمیه ﺟﻬﺎﻧﻲ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﺳﺎل  1997می�لادی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ «ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ» ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،این
ﺳﺎزﻣﺎن تهیه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ را در ﺧﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ
اﻧﺴﺎﻧﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻓﺮاوان« ،اعالمیه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دادهﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ
اﻧﺴﺎﻧﻲ» در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ در ﺳﺎل 2003
میالدی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ
در ﺳﺎل  2002می�لادی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ژﻧﻮﻣﻴﻚ و ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﻬﺎﻧﻲ» ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ و ﻧﻜﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد تاثیر
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻮد،
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ را ﺗﺮﻏﻴﺐ کرد
ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ واﺿﺢ و دﻗﻴﻘﻲ را ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﻮﻣﻴﻚ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ آن اﻳﺠﺎد
کنن��د ،ﺑﻪط��وری ﻛﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﻤﺎن ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺳﺎل  2003می�لادی ﻧﻴﺰ در ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻨﺒﻪ
ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ تاکید کرد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺑﺎ توسع��ه ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻠﻲ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ

ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ
اوﻟﻴﻪ ﺗﺪوﻳﻦ شود .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺣﻴﻄﻪ ژﻧﻮﻣﻴﻚ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻚ اﻧﺴﺎﻧﻲ» را ﺑﺎ
 4اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ژﻧﺘﻴﻚ،
ﺛﺒﺖ ﻧﻮآوريﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ،ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و
ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮژﻧﻮﻣﻴﻚ آﻏﺎز ک��رده اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ،
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،آﻣﺮﻳﻜﺎ،
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﻮﺋﺪ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ برای ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ کردن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
در زمینه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در خصوص ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻛﺸﻮر نیز
باید گفت که در ﻳﻚ ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ .از
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻟﺰوم ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ،ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي
ﻋﻠﻤﻲ ،اﺧﻼﻗﻲ ،ﻓﻘﻬﻲ ،ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ و
اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻮ ﺿﺮوري اﺳﺖ .آزﻣﻮنﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﻲ

و ﻫﻢ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .بنابرای��ن راهﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ  2ﺑﺨﺶ (دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ) ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮا ﻣﺸﺨﺺ شود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﮔﺎه
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و روان اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ راهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
نظ��ارت ﻫﺮﭼﻪ ﻋﻠﻤﻲﺗﺮ و دﻗﻴﻖﺗﺮ جه��ت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در نظر گرفته ﺷﻮد و در
ﻣﻮارد ﻻزم ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ شود.
راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼغ ﺷﻮد .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﻼق در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ در راﺳﺘﺎي برنامه اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﺧﻼق
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
در دﺳﺖ ﺗﺪوﻳﻦ اس��ت .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،بای��د راﻫﻜﺎرﻫﺎي
اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻻزم ﺑﺮاي گرفتن رﺿﺎﻳﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ
و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮد در
آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﺪون ﻧﺎم ﺗﺒﻴﻴﻦ شود ﺗﺎ از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ و ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎي
ژﻧﺘﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف دﻳﮕﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ

ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﮋه آزﻣﻮنﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ،
ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ .نکته ﻛﻠﻴﺪي در اﻳﻦ مساله ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮارد ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﺑﻴﻦ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ب��رای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﻣﺸﺨﺺ ش��ود و ﻣﺮاﺟﻊ
ذيﺻﻼح ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﻴﻦ شوند.
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل تاسیس کمیته اﺧﻼﻗﻲ ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد
ﻣﻠﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ
در اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ فعالند ،اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
اینک��ه ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻚ کمیت��ه اﺧﻼق ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ تایید ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي آن ﻣﺮاﻛﺰ
را ب��رﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮد .تامی��ن متخصص��ان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ارﺗﻘﺎي
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران
ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ
ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ در ﻛﺸﻮر باید ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ و اﻃﻼع از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ رواﻧﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮاي
اﻓﺮاد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻤﻚرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎران از ﻃﺮﻳﻖ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهاي و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﻻزم ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ژﻧﺘﻴﻚ
و ژﻧﻮﻣﻴﻚ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده است ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ به کار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .نکته ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي
ﺣﺴﺎس ک��ردن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻧﻈﺮات ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ انجام ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ استف��اده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺪاﻳﺖ کن��د.
ﺑﺎ اینک��ه ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
ﺗﺪوﻳﻦ شده ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ،
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺳﻬﻞ و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺟﺮاي
بیانیه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دادهﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،راهﻫﺎي عمده
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﻣﺴﺪود میکند ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ،روشﻫﺎي
ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ اﻓﺮاد در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ
بهط��ور ﺟﺎﻣﻊ ،دﻗﻴﻖ و ﻣﻜﺘﻮب ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ در ﻛﺸﻮر رﺿﺎﻳﺖ اﻓﺮاد ،ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻮدن و ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ دﻗﺖ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ عارض��ه ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ درﭘﻲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ .شیوه ﺛﺒﺖ،
ﺟﻤﻊآوري ،ذﺧﻴﺮه و ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ
اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻛﺸﻮر در زمینه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ،درﻣﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم در
ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎت
ﺑﻲﺷﻚ در ﻳﻚ چارچوب ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي،
ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ،ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ
و در ﻧﻬﺎیت ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
همه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي عرصه ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪوﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
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انتشاریکخبرتازهبهتقابلطب
و اخالق دامن زده است

ترجمه :حسین احمدی
خبر تولد اولین نوزاد جهان که با استفاده
از یک شیوه طبی بحثبرانگیز بهوسیله
متخصص�انآمریکای�ی ب�هدنیاآمده ،روز
سهشنبه  ۲۷سپتامبر ،مصادف با  ۶مهرماه،
منتشر شد .این روش در سادهترین بیان
ممک�ن ،استف�اده از  DNAس�ه والد برای
شکلگی�ری ی�ک روی�ان ب�وده است .اما
اینکه چرا و چگونه پزشکان این شیوه را
ب�رای شکلگی�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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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�لا سال��م است و ح��ال خوبی دارد.
مادر این پسر حامل ژنهای اختاللی به نام «نشانگان
لی» ( )Leigh Syndromeبوده 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 توانستهاند 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 ژنهای
این بیماری ارثی نباشد .از آنجا که آمریکا اجازه استفاده
از روش سهوال��دی را ب��رای مقاص��د ب��اروری نمیدهد،
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
بود ،روش انتقال پیشهستهای ()pronuclear transfer
بود که از نظر آنان قابلقبول نبود زیرا انجام آن مستلزم
نابودی دو رویان بود .ازآنجاییکه مادر ژنهای این بیماری
را در میتوکندری -یک اندامک درون سیتوپالسم سلول
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تخمک مادر با
اختالل در DNA
میتوکندریایی
در آزمایشگاه با اسپرم
پدر لقاح مییابد.
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ژنهای والدین
به تخمک سالم
اهداییازنظرDNA
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زده میشود.
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سپس جنین بازسازی
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و خارج از هسته که محل تولید انرژی و حاوی DNA
خاص خود است -حمل میکند و درنتیجه  DNAمعیوب
از ط��رف م��ادری انتق��ال مییاب��د ،دکتر ژانگ از DNA
هستهای تخمک مادر استفاده کرد و در شیوهای که به
«انتق��ال هست��های دوک��ی» مشه��ور اس��ت ،آن را ب��ا
میتوکندری بهدستآمده از یک سلول تخمک اهدایی
ترکی��ب ک��رد .او ب��رای انج��ام ای��ن ک��ار هسته یکی از
تخمکه��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.
تخمک حاصل  -حاوی  DNAهستهای مادر و DNA
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
کردهاند و گروهی دیگر آن را اقدامی غیرمسئوالنه توصیف
کردهان��دک��هپژوه��شکاف��یرویآنانجامنشدهاست
ت��ا معل��وم ش��ود آی��ا بیخطر است یا نه .دکتر جاستین

جابجایی ژنهای
اهداشده
سن��ت ج��ان است��اد و رئیس مرکز بیماریهای ژنتیکی
دانشگاه موناش در استرالیا درباره این تحول تازه گفت:
«ازآنجاییکه این تکنولوژی بحثبرانگیز است و برای
نخستین بار در دنیا به کار میرفت ،به نظرم محققان باید
بهجای اعالم نتایج کارشان به این شیوه ،یک نسخه از
کارشان را برای بازبینی کامل در اختیار میگذاشتند».
تالشهای مشابه در دهه  ۱۹۹۰برای تولد نوزاد عاری
از اختالل ژنتیکی مشابه با تزریق  DNAمیتوکندری 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 سلولهایشان 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 میمونها نشان داده است که  DNAمعیوب
میتوکن��دری م��ادری ممک��ن است از میزانهای پایین
به میزانهای باالتری افزایش یابد و درنتیجه بیماری
دوب��اره انتق��ال یاب��د ،بنابراین باید انتظار چنین امکانی
در انسانها را هم باید داشت.
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