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ویژهنامه همایش ملی مدیران و کارشناسان پدافند زیستی کشور

همه با هم برای
امنیتزیستیکشور

«امروزی که همه با ما مخالفند ،ما خودمان باید با هم باش�یم،
نمیگویم نیس�تیم که االن ...من در عین حال�ی که میگویم
شما با هم هس�تید ،میگویم بیشتر باش�ید ،میگویم این را
نگهش دارید .امروز همه با ما مخالفند ،ما خودمان باید حفظ
کنیم وحدتم�ان را ،هر چه آنه�ا خال ف کنند ،م�ا وحدتمان
باید قویتر باش�د ،هرچه تبلیغ�ات آنها زیاد بش�ود ما باید
وحدتم�ان زیادتر بش�ود .آنه�ا هم�ه تبلیغات را ب�رای این
میکنند که اختلاف ایجاد کنن�د .آنها ایادیش�ان در همه
جا راه افتاده اس�ت ب�رای اینکه در ایران خلاف ایجاد کنند
در حالی که کشور دشمنان بس�یاری دارد ،بهترین راه برای
مقابله با نقش�ههای تفرقهافکنانه آنها ،حف�ظ وحدت ملی و
تقویت هرچه بیش�تر آن اس�ت که باعث ناامیدی دشمنان و
خنثی شدن توطئههای آنها میشود».
صحیفه امام ،ج  ،11ص  528 529؛ تبیان ،دفتر سیوچهارم ،ص 27
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حضرتآقا
در دیدار هزاران نفر
ازبسیجیان

«روحیه بسیجی یع
نی خدا را همواره در کنار و همراه
خود دیدن و دچار
ن
اامی
دی و افسردگی و بنبست
نش�دن؛ بنابراین
در
پاس
�خ افراد ضعیفالنفس که
دچار ترس از دش
من
و
رو
حیه «نمیتوانیم» شد هاند،
میگوییم با اتکا
به
قد
رت الهی و باور قدرت حضور
مردم ،میتوان
بر
همه
م
شکالت فائق آمد و از هیچ
قدرتی هم نهراسید».

رهنمودها

4

ب��ودن دای��ره بسیج برای آحاد ملت
گست��رده
��ی نب��ودن بسیج :بسیج لشکر انقالب
و جناح
اگر دوگانگی هم وجود داشته باشد،
است و
«انقالبی» و «ضدانقالبی» است زیرا
آن دوگانه
یرانقالبی» را نیز میتوان جذب کرد.
حتی «غ
حداکثری داشت ،البته این جذب
باید جذب
ری ب��ه معن��ای استفاده از هر روش و
حداکث��
ست ،اما هر جناح یا فردی که انقالب
اقدامی نی
دارد و در خدمت انقالب است ،بسیج
را قبول
یشود .بسیج جزو هیچیک از
شامل او هم م 
انقالب نیست بلکه بسیج ،جریان
حهای
جنا 
��م ج��اری ب��ه سمت اهداف انقالب
و رود عظی
اسالمی است.

• یکی از رو
شها ،ایجاد خطوط موازی و رقیب ب
رای بسیج است که برخی هماکنون
در کشور به
دنبال رقیبسازی برای بسیج هس
تند .ما نمیخواهیم بسیج را بهعنوان
یک رقیب
برای قوه مجریه قرار دهیم بلکه ب
سیج بهعنوان یک مکمل و امیدبخش
میتوان��د ب��
رای جهتده��ی صحی��ح ب��ه قوه مجر
ی��ه و همچنین کمک در عرص ههای
عملی حضور دا
شته باشد .چگونه میتوان با سابق
های که از انجام کارهای بزرگ در
کش��ور وج
��ود دارد و ب��ا حض��ور سازمان��ی همچ�
�ون بسیج ،اظهار ناامیدی کرد زیرا نام
بسیج ،هر انسان افسرده و ن
اامیدی را هم امیدوار و بانشاط م 
یکند.
• در
بسیج ،هیچگاه بنبست وجود ندارد
�ک
• ی� بسیج
��ی ه��م ممک��ن اس��ت در بره��های
دچار ترس ی��ا تردید شود اما هیچگاه
دچ��اربنبس
��تنمیش��ودزی��راعناص��رقدر 
ت
بخ��شوراهنمادربسیج،آنقدرفراوان
است که همه نقاط ضعف
را تبدیل به نقاط قوت میکنند.
• جمه��وری ا
سالم��ی ای��ران ب��ا اتک��اء ب��ه قدرت
الهی و با باور به قدرت حضور مردم ،از
هیچ قدرتی در دنیا هراس ندارد.
• اگر کسانی
به تقلید از روحیههای ضعیف بنیا
سرائیل بگویند که «نمیتوانیم» و
از دشمن هر
اس داشته باشند ،ما نیز به تبعیت از
حضرت موسی(ع) در پاسخ به آنها
میگوییم ه
رگز این چنین نیست زیرا خداوند ه
مراه ماست و ما را هدایت خواهد کرد.

ران

انقالب اسالمی

شگفتآور دو
ما شرط تحقق این
را از پدیدههای
��ا پی��روز اس��ت ا
بسیج
ج��ی در کش��ور م
ل صالح است که
طع��ا حرک��ت بسی
گروهی و انجام عم
«ق
ن تقوای فردی و
خداوندخواهدشد.
یروزی ،پیشهکرد
ص��رتوهمراهی
پ
م،موج��بجل��بن
ست .اگر لوازم این
ی��ن 2عام��لمه��
ق��وا و عم��ل صالح ا
ا
اه��ی خداون��د را ت
بر قدرت آمریکا نیز
الزم��ه حف��ظ همر
ت��ی قدرتی با  ۱۰برا
حف��ظ کنی��م ،ح
همراه��ی اله��ی را
را نخواهد داشت.
وان غلبه و تسلط
ت
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گفتوگوییمتفاوتبادکتررضاملکزاده معاونپژوهشیوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی

دکتر فاطمه خالقی
گ افراد در سنین زیر  70سال گفته میشود .کشور ما در زمینه کاهش میزان این مرگها پیشرفتهای قابلتوجهی داشته است؛
مرگ زودرس به مر 
ب�اای�نح�البای�دازعوام�لب�روزای�نمرگومیره�امانن�دمصرفمش�روباتالکلی،ابتالب�هبیماریهایقلبی-عروقی،چاقیوحوادثجادهایبیشاز
پیش پیشگیری کرد .کل مرگهای زودرس (سنین زیر  55سال) ناشی از بیماریهای غیرواگیر در سال  1392به 47هزار نفر رسید که 11هزار نفر از
فوتها بهدلیل بیماریهای قلبی -عروقی بود بنابراین حتما باید به کاهش شیوع بیماریهای قلبی توجه بیشتری شود .حدود  35درصد افراد زیر
 55سال در کشور دچار سکته قلبی میشوند .سن ابتال به بیماریهای قلبی در ایران نسبت به کشورهای اروپایی  10سال پایینتر است و علت اصلی
آن ش�یوه نادرس�ت زندگی اس�ت .مرگهای زودرس ناش�ی از حوادث جادهای از دالیل دیگر مرگهای زودرس اس�ت .واقعا این آمار باعث ش�رمندگی
است .ساالنه  16هزار مورد مرگ جادهای داریم که همراه با آن  200هزار نفر نیز مصدوم میشوند.
? به نظر میرسد بسیاری از اقدامها را میتوان
در مجموعه وزارت بهداشت و سایر وزارتخانههای
مربوطبهتهیهوتولیدغذایمردمانجامدادتاغذای
س�المبهدس�تمردمبرس�دوازتولیدموادغذایی
ناسالم و حتی سرطانزا مثل گوشتهای صنعتی
(سوسیسوکالباس)جلوگیریشودسپسآموزش
مردم ،میتواند به جلب اعتماد منجر شود.
? تعبیرسونامیرابرخیازهمکارانشماوپزشکان
بل��ه ،مث�لا براس��اس اع�لام سازمان بهداش��ت جهانی،
گوشته��ای صنعت��ی ،سرطانزا تشخیص داده شدهاند .استفاده کردند و البته رسانهها هم به آن دامن زدند.
در یکی-دو سال گذشته ،در مورد پارازیتها و اثر
میتوان با اعمال ابزار نظارتی دولت و وزارت بهداشت بر
آن در تولید این س�ونامی حرفهای ضد و نقیض
مراکز تهیه غذا و کارخانههای تولید گوشتهای صنعتی
بسیار باعث سردرگمی مردم شد .باالخره پارازیت
و با کنترل فرآیندهای تولید ،این مشکل را حل کرد .از
در ایجاد سرطان در کشور نقش دارد یا ندارد؟
طرفی ،باید با اطالعرسانی به مردم ،تقاضا برای مصرف
چ��وندرابت��دااطالع��اتکامل��ینداشتیمکهپارازیتها
این نوع فرآوردهها را کاهش دهیم .فکر میکنم با جلب
سرطانزا هستند یا نه ،اظهارنظر نمیکردیم اما مطالعات
توجه مردم به عواملی که به سالمتشان صدمه میزند،
اولی��ه اخی��ر نشانگ��ر آن اس��ت که این امواج و پارازیتها
مشکل سریعتر از برآوردهایمان قابلحل باشد .آگاهسازی
عوارض دارند و در ابتال به سرطان موثرند .عالوه بر اینکه
و آموزش یکی از راهکارهای اصلی است .عالوه بر نظارت،
امواج و پارازیتها ممکن است باعث ایجاد سرطان شوند،
وضع مالیات و عوارض نیز یک ابزار کنترلی است .عالوه بر
میتوانند عوارض دیگری هم برای سالمت داشته باشند و
وضعمالیاتبرسیگار،دربرخیازکشورهابراینوشابههای
در شیوع بیشتر سرطان در کشور ما هم تاثیرگذار باشند.
گازدار و غذاهای شیرین نیز مالیات وضع شده است .مثال
در کش��ور مکزی��ک نوع��ی مالیات بر نوشابهها وضع شده
? مجرم اصلی پارازیت است؟
اس��ت.ب��اآگاهی،مردممطالبهگر
خیر ،عالوه بر پارازیتها و امواج ،گرد و غبارها و
خواهن��د بود .ای��ن مطالبهگری
ریزگردهایی که از کشور عراق میآید ،در
م��ردم از ق��وای سهگانه به نظام
ابت�لا ب��ه سرط��ان نقش دارد ،اما هنوز
سالم��ت ب��رای اجرای قوانین و
حدود  35درصد افراد
می��زان تاثی��ر آنها به روشنی معلوم
نظارت قدرت بیشتری میدهد.
زیر  55سال در کشور
نیس��ت .هنوز مطالعات دقیقی در
دچار سکتهقلبی
ای��ن زمین��ه انجام نشده است ،اما
? ح�اال ک�ه صحب�ت
میشوند .سن ابتال
مطالعات اولیه نشان میدهند که
ب�هاینج�ا رس�ید ،اج�ازه
بهبیماریهایقلبی
این عوامل در ابتال به سرطان نقش
میخواهم صریح بپرس�م
در ایران نسبت به
دارن��د .ب��ه اضافه عواملی که روش
آیااینعواملکهدربارهشان
کشورهای اروپایی 10
زندگ��یم��ردمبرمیگرددوپیشتر
صحب�ت کردی�م ،میتواند
سال پایینتر است
در م��ورد آن صحب��ت کردیم ،متوسط
باعث«سونامیسرطان»باشد؟

شی��وع سرط��ان در ای��ران بیشتر از سایر کشورها نیست.
اینکه گفته میشود سونامی سرطان به راه افتاده ،تایید
نمیکن��م،متوس��طابت�لاب��هسرط��اندرکشورماحتی
از کشورهای همسایه هم کمتر است ،بنابراین سونامی
سرط��ان پذیرفت��ه ش��ده نیست ،سرط��ان در کشور ما با
آهنگ کندی در حال افرایش است.

وزارت بهداشت

پارازیت در بروز سرطان موثر است

سن و پیرتر شدن جمعیت کشورمان نیز میتواند عاملی
باشد که شمار افراد مبتال به سرطان را بیشتر نشان دهد.
سرط��اناص��والبیم��اریاف��رادمسناست،امروزباانجام
تحقیق��ات و فعالی��ت درح��وزه سالمت سرطانهابیشتر
تشخیص داده میشود و بیشتر دیده میشود بنابراین همه
احساس میکنند که شمار افراد مبتال افزایش یافته است.
? مدتی بین عدهای از متخصصان کشور در مورد
محصوالت کشاورزی تراریخته بحث و مناظره در
جریان است .گاهی حتی این بحثها به مجادله هم
رسیدهاست.عدهایاینمحصوالتراعاملافزایش
رش�دس�رطانهایمختلفبهخصوصگوارشیدر
کشور میدانند و عدهای هم معتقدند که محصوالت
تراریخته حاصل رش�د علم بش�ری اس�ت و نهتنها
خطری برای انس�ان ایجاد نمیکند ،بلکه میتواند
به سلامت انس�انها نیز کمک کند .در این میان
از شما بهعنوان معاون پژوهشی وزیر و متخصص
گوارشی نظری نشنیدهایم.
تیاهرعاملیکهمیتواند
منفکرمیکنممثلمسالهپارازی 
تهدیدی برای سالمت مردم باشد؛ باید ابتدا تحقیقات و
مستندات علمی وجود داشته باشد تا با اتکا به آنها بتوان
اظهارنظر کرد .در حال حاضر پژوهشهایی در این زمینه
در کشور انجام نگرفته است و بیشتر صحبتها و ادعاهای
طرفین بوده است .به هر حال وظیفه ما اقتضا میکند به
هر پیشرفتی که بتواند به امنیت غذایی کشور و سالمت
مردم کمککند ،نظر ایجابی داشته باشیم؛ خطرهای آن
را بشناسیم و درصدد رفع مشکالت و خطرهای آن باشیم.
نمیت��وانبهط��ورکل��یراهحل��یراکهدنیابهآنرسیده،
کن��ار گذاش��ت .کشورهای پیشرفته زیادی از محصوالت
تراریخته استفاده میکنند .کشورهای زیادی هم استفاده
از آن را محدود کردهاند .مهم این است که باید با دانش
خود استفاده از فناوریهای نوین را بومی کنیم و اجازه
بدهیم مردم از این دستاوردهای بشری بهرهمند شوند.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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همنواییمدیرانوکارشناساندرنخستینهمایشملیپدافندزیستی

همه با هم برای امنیت زیستی کشور
شعیب شاهزمانی
در اوایل آبانماه سال جاری «نخستین همایش ملی مدیران و کارشناسان پدافند زیستی» با حضور شماری از مسئولین کشوری و لشگری و مدیران
دستگاههای اجرایی کشور در محل سالن همایش سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد .در این همایش سردار غالمرضا جاللی ،رئیس سازمان پدافند
غیرعامل و فرمانده قرارگاه زیستی کشور طی سخنانی ،چشماندازی از اهداف ،آرمانها و اقدامات قرارگاه زیستی در هماهنگی با دستگاههای اجرایی
کش�ور را برای ش�رکتکنندگان در همایش ترس�یم کرد .همچنین دکتر محمد آقاجانی ،معاون درمان وزارت بهداش�ت و دکتر محمدعلی باغس�تانی،
معاون وزیر جهاد کشاورزی ،قابلیتها و توانمندیهای وزارتخانههای متبوع خود را تشریح کرده و به بیان مشکالت و چالشهای پیشرو پرداختند.

همایش ملی
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متولی اصلی آن است ،در حوزه وزارت جهاد کشاورزی،
فرهنگسازی؛ اولویت اول پدافند زیستی
درابتدایاینجلسه،دبیرهمایش،توضیحاتیدرخصوص در حوزههای محیطزیست ،آب ،غذا ،دارو و هر حوزه
دیگری که هدف تهدید هستند ،اولین مرحله سامانه
برگزاری نخستین همایش زیستی کشور ارائه کرد.
مبتنی بر وب و سیستمهای همراه است که هم بر بستر
سردارعلیمهدیپوربابیاناینکهدرگذشتههمایشهایی
دربرخیازدستگاههایاجراییکشورمانندوزارتبهداشت وب و هم بر بستر پیامک کار خواهد کرد ».کریمی در
تشریح ویژگیهای سامانه رصد و پایش اظهار داشت:
و وزارت جهاد کشاورزی براساس حوزه مسئولیتشان
«یکی از ویژگیهای اصلی این سامانه ،حذف فرایندهای
برگزار شده بود ،،تصریح کرد« :در نخستین همایش
دستی در جمعآوری اطالعات است .سامانه میتواند
ملی پدافند زیستی که امروز در حال برگزاری است ،همه
براساس راهبردهای سند فناوری زیستی بهموقع ،سریع
دستگاههای اجرایی ،متولی ،پشتیبان و حمایتکننده
و تاثیرگذار یک تهدید زیستی را تشخیص و گزارش دهد
کشور از هر سه قوه تحت عنوان موضوع پدافند زیستی
و عملیات بعدی مرتبط با آن تهدید را پیشبینی کند».
گردهم آمدهاند تا مباحث تخصصی ،سیاستها ،راهبردها،
وی اضافه کرد« :مراکزی که برای جمعآوری اطالعات
اهداف و برنامههای خود را برای مدیران و کارشناسان
در نظر گرفت ه شده« ،عموم مردم» و «مراکز تخصصی»
حاضر در همایش ارائه دهند ».وی فرهنگسازی درباره
هستند که در  3الیه مختلف کار خواهد کرد .این سامانه
پدافند زیستی را یک «اولویت» مهم در برنامههای سازمان
در الیه اول براساس دیتای جمعآوریشده از مراکز وب
پدافند غیرعامل دانست.
یا سیستمهای همراه ،عالئم بیماریها تحلیل میکند.
معاون سالمت سازمان پدافند غیرعامل و جانشین قرارگاه
اینها اطالعاتی هستند که مردم به شکلی بسیار ساده
زیستی کشور با تاکید بر نقش مهم مسئوالن ،مدیران
و دستاندرکاران پدافند زیستی در استانها ،از آنها با در فرمها آنها را تیک زدهاند مثل اینکه تب و سرفه دارم،
خونریزی دارم ،اسهال خونی دارم و غیره .سامانه در این
عنوان بازوان اجرایی سند پدافند زیستی کشور یاد کرد.
مرحله پردازش اولیه را روی این سیستم انجام خواهد داد
که این مراحل اول و دوم در سازمانهای متولی مربوطه
رونمایی از سامانه رصد و پایش
انجام میشود .در مرحله دوم ،سندرمها تشخیص داده
یکی از بخشهای مهم نخستین همایش ملی پدافند
میشوند که مثال سندرم تب خونریزیدهنده است یا
زیستی ،رونمایی آزمایشی از سامانه رصد و پایش پدافند
سندرم تنفسی است و اینکه مثال اگر سندرم تنفسی
زیستی بود.
است ،از نوع حاد است یا مزمن و . ....در مرحله سوم که
وظیفه اصلی این سامانه «رصد
به مرکز فرماندهی کنترل قرارگاه زیستی برمیگردد،
و جمعآوری اطالعات»« ،تحلیل
تحلیل تهدید زیستی انجام میگیرد .بنابراین
اطالعات» « ،پایش بیماریها» و
وقتی اطالعات در مراحل اول و دوم
«این اقدامات در یک شبکه مویرگی
پردازش شد و به مرحله سوم رسید،
اطالعات انجام خواهد شد و توسط
فرهنگسازی درباره
از طریق داشبوردی که در مرکز
این سامانه ،پایش آنالین وضعیت
پدافندزیستی یک
فرماندهی کنترل قرار دارد ،اعالم
و نهایتا تحلیل و پیشبینی را
اولویت مهم در
میکند که تهدیداتی که االن با آن
شاهد خواهیم بود .سامانه به
برنامههای سازمان
مواجههستیم،تهدیداتسطح،2،1
شکلی طراحی شده است که
پدافندغیرعامل
کشور است
 3یا تهدیدات نوین است».
تمام حوزههای تهدید را پوشش
معان هماهنگی قرارگاه زیستی کشور
دهد .بنابراین در حوزه سالمت که
یکی دیگر از ویژگیهای این سامانه را
وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی

اینگونه شرح داد« :تهدیدات سطح  1و  2و  3همان
فهرستهایی است که در مراجع بینالمللی تنظیم شده
است .اما غیر از این  3سطح تهدید ،یک سطح دیگر هم
به این سامانه اضافه شده که مربوط به تهدیدات نوین
یا ناشناختهها میشود .بر روی روی داشبود این سامانه،
برای این دسته از تهدیدات هم جایی باز شده است .این
سامانه در نهایت براساس درخت تصمیمگیری ،بیماری
را تحلیل میکند و در مراحل بعدی به تمام کاربرانی
که این سیستم را همراهی میکنند ،به صورت آنالین
خواهد داد و توصیههایی درباره آنچه باید انجام دهند،
ارائه میکند».
سامانه رصد و پایش ،میتواند حساسیت ما را
بیشتر کند
سخنران دیگر این مراسم ،مدیرکل آزمایشگاه مرجع
وزارت بهداشت بود .وی صحبتهایش را با ارائه توضیحاتی
درخصوص تهدیدات  CBRNEآغاز کرد دکتر سیامک
سمیعی در پاسخ به سوالی که خود طرح کرده بود،
گفت« :الزم است نگران و به هوش باشیم بهدلیل اینکه
فرایند جهانی شدن و حرکت بین جوامع دائما در حال
سرعت گرفتن است و حجم آن رو به افزایش است.
پیشرفت در حوزه شیمی و بیوتکنولوژی در حال رخ
دادن است که در عینحال که جزو پیشرفتهای انسانی
به حساب میآیند ،ولی واقعا جای نگرانی دارد .درواقع
تولید سالحهای شیمیایی و حتی بیولوژیک در حال
راحتتر شدن است .دور نیست زمانی که کسی بتواند
در آشپزخانه منزل خودش چیزی را تولید کند که برای
جامعهای خطرناک باشد ».وی ادامه داد« :مشکل اصلی
آن است که این افراد آدرس و جا و مکان مشخصی هم
ندارند و هر جایی میتوانند کار خودشان را انجام دهند.
میتوانند میکروارگانیزمها را تغییر دهند ،مهندسی کنند،
به اشکال مختلف درآورند و درنهایت به راحتی در جامعه
رها و پراکنده کنند؛ مثال میتوانند در سیستم تهویه یک
مکان عمومی مثل مترو آزاد کنند .این ویژگیها باعث
میشود که ما به فکر رصد و پایش بیفتیم».
مدیرکل آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت با بیان اینکه
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تکنولوژیهای متنوعی در تشخیص و بهتدریج در رصد و
پایش مورد استفاده قرار میگیرند ،گفت« :توانایی کشور
ما و البته خیلی از کشورهای جهان در دسترسی به این
تکنولوژیها محدود است که این مساله  2دلیل عمده
دارد :اول اینکه اگر چنین تجهیزاتی در کشور وجود
داشته باشد ،برای استفاده از آنها برنامهریزی وجود ندارد
و از این رو این تجهیزات پراکنده و در بیشتر روزهای
سال خاموش هستند .دلیل دوم هم این است که در
راهاندازی و استفاده از این تجهیزات ،وابستگی زیادی
به فرنگ داریم ».وی با تاکید بر اینکه میان تشخیص،
رصد و پایش و مونیتورینگ تفاوت وجود دارد ،گفت:
«اگر قرار است یک تهدید بیولوژیکی اتفاق بیفتد یا یک
بیماری چه به صورت طبیعی و چه به صورت خودساخته
شیوع پیدا کند ،حتما باید عالئم بالینی داشته باشد.
حتما باید مشخصات طغیان را داشته باشد تا اقدامات

نیروهای مسلح و مقابله با تهدیدات زیستی
در ادامه مراسم ،رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد
کل نیروهای مسلح در سخنانی با تاکید بر اینکه انقالب
اسالمی مادامی که بر مدار حقمداری ،مبارزه با ظلم و
ستم و مبارزه با استکبار جهانی جرکتکند ،با تهدیدات
مختلف مواجه خواهد شد ،این واقعیت را باعث سنگینتر
شدن وظیفه کسانی دانست که در مقابل تهاجمات دشمن
نقش پدافند را ایفا میکنند .وی گفت« :هر زمان که فشار
بر دشمن زیاد میشود و هر موقع که از قدرت مقاومت
ما میهراسد ،به سراغ سالحهای نامتعارف و CBRNE
خواهد رفت و این تهدید جدی است».
سردارحسنعراقیزادهخاطرنشانکرد«:اگرچهمسئولیت
پدافند زیستی در حوزه تهدیدات زیستی برعهده وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده ،اما
مجموعه نیروهای مسلح ،ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی
و دو دانشگاه علومپزشکی نظامی ما با تمام توان در
کنار این عزیزان خواهند بود و وظیفه خود میدانند که
هر کجا این تهدیدات بخواهد قدری
جدیتر باشد ،با جدیت تمام در عرصه
حاضر باشند».اداره بهداشت و درمان
ستاد کل نیروهای مسلح به تشریح
اقدامات نیروهای مسلح در مقابله
اقدامات اساسی شامل
با تهدیدات زیستی در یکی دو
آشنایی و عمومیسازی
مفاهیم تهدیدات زیستی،
دههاخیرپرداختوگفت«:در
آموزش در بخش همگانی
سال  87یک سند باالدستی
پرسنل ،متخصصان
بسیار متقن از مجموعه اسناد
و هدایت پژوهش در
راهبردی ستاد کل نیروهای
باشد
حوزههای مرتبط می
مسلح در قالب طرح حضرت
قائمآلمحمد(ع)تهیهشد.بخشی
ازاینسندکلی،طرحکریمهاهلبیت
حضرت معصومه(س) بود که خاص حوزه
بهداشت و درمان تعریف شده بود .این سند هم در بخش
اهداف کلی و کالن ،هم در بخش راهبردهای اساسی و هم
ما شروع شود ،تا ما حساس شویم .سامانهای که امروز در بخش برنامهها قسمتهای مختلف سیستم بهداشت
افتتاح شد ،میتواند این حساسیت را زودتر در ما ایجاد و درمان نیروهای مسلح را مکلف و موظف به این کرده
کند .یعنی هرکسی با دیدن یک سندرم میتواند با یک که برای این حوزه برنامهریزی کنند .هر دو دانشگاه
پیامک اطالع دهد .درواقع وقتی مردم را آگاه کنیم ،علومپزشکی ارتش و سپاه و بیمارستانهای ارتش و سپاه
آنوقت این مردم میتوانند جزو کاربران سیستم باشند و ناجا در کل کشور در این راستا ماموریت دارند و موظف
و قبل از اینکه تهدیدی گسترش پیدا کند ،با آگاهی هستند بخشهای الزم برای مقابله با این نوع تهدیدات
دادن به موقع ،جلوی تهدید را بگیرند اما بعد از آن را در خودشان ایجاد کنند و بعضا این اقدام انجام شده
برای اینکه به ماهیت تهدید پی ببریم ،باید اقدامات و است .در همین سال  95ما شاهد ایجاد یک بخش بسیار
آزمایشات فراوانی انجام دهیم که گاهی تا چندین روز به عظیم در حوزه تهدیدات شیمیایی و میکروبی در مجموعه
طول میانجامد .بنابراین اینها هیچوقت نمیتواند جنبه بیمارستان حضرت بقیها ...بودیم .بقیه بیمارستانهای
«پایش» داشته باشد».
نیروهای مسلح هم موظف هستند که بخشهای مشابه
دکتر سمیعی در ادامه نمونههایی از تکنولوژ 
ی و را ایجاد کنند .همچنین ایجاد آزمایشگاههایی که در
تکنیکهایی که میتواند به ما در رصد و پایش کمک تشخیص تهدیدات بیولوژیک بتواند کمک کند ،از وظایف
کند ،را معرفی کرد .در ادامه برنامه در قالب پخش یک مجموعه بهداری نیروهای مسلح است».
ویدئوکلیپ ،گزارشی از نخستین رزمایش بزرگ زیستی
ادامه در صغحه 10

سازمان پدافند غیرعامل کشور

همایش ملی

کشور که در استان سیستان و بلوچستان و با مشارکت
چند استان همجوار برگزار شده بود ،پخش شد.
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

سخنرانی سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل و فرمانده قرارگاه پدافند زیستی کشور

اولین گام تهدید شناسی است

من تالش میکنم در این مجال ،مروری اجمالی بر گامهایی که در ارتباط با پدافند زیستی الزم است برداشته شود ،داشته باشم .توسعه علوم مختلف و
ی در حوزههای زیستی 6 ،عرصه انسان ،دام ،غذا ،محیط ،آب ،نباتات که درواقع کل زندگی و هستی را دربرمیگیرد و متنوع شدن تهدیدات
تکنولوژ 
ایجاب میکند که ما در این خصوص دقت الزم را داشته باشیم.

همایش ملی
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برای تعریف پدافند زیستی ،الزم است «تهدیدات»
را دستهبندی کنیم:
تهدی��دات دست��ه اول« ،تهدی��دات طبیعی» هستند که
بدون دخالت انسان در قالب بیماریها و به صورت سیر
طبیع��ی ویروسه��ا و میکروبه��ا انتقال پیدا میکنند و
بهطور مشخص ،انسان در این قسمت دخالت عامدانهای
ن��دارد .بیماریه��ای عموم��ی جزو این دسته هستند که
نظام بهداشت و درمان کشور متکفل مبارزه با آن است.
دست��هدومتهدی��دات«،تهدی��داتتروریستی»هستند.
بخش��یازدخالته��ایانس��اندرای��نحوزهاست.یعنی
ابزارهای بیولوژیک و موجودات زنده را با هدف ترساندن
و رسیدن به اهداف تروریستی به کارگیری میکند .دسته
دومتهدیدات،عموماباعنوانبیوتروریسممعرفیمیشود.
تهدی��دات دست��ه س��وم ،ناشی از «کشورهای متخاصم»
اس��ت .ب��های��ن ص��ورت که کشوری با ابزارهای زیستی و

موج��ودات زن��ده ب��ه کشور دیگری حمله کند .شکل این
حمالت ،ممکن است متفاوت و وابسته به انگیزه ،اراده،
ک کشور متخاصم باشد .در
استراتژی ،دکترین و تاکتی 
مقابل دسته اول تهدیدات که توسط گسترش طبیعی
و فع��لو انفع��االت محیط��ی ،اقلیمی ،بیماری ،ویروس و
میک��روبشک��لمیگی��رد،دراینج��اانس��انبااندیشهو
بهطور مشخص عامدانه در قالب استراتژیهای مختلف
و با اهداف «ملی» و اساسی است.
ماهیت تهدیدات دسته اول« ،طبیعی» قلمداد میشوند.
ماهی��ت تهدی��دات دسته دوم« ،تروریستی» و تهدیدات
دسته سوم« ،جنگی» هستند.
منش��اء تهدی��دات دست��ه اول« ،طبیع��ی» است ،منشاء
تهدی��داتدست��هدوم«،تروریس��م»اس��تکهبهصورت
فردی ،گروهی یا دولتی شکل میگیرد و منشاء تهدیدات
دسته سوم ،یک «کشور متخاصم» است.

عوامل تهدیدکننده در بخش اول ،عوامل زیستی طبیعی
هستن��د .در بخ��ش دوم ،ه��م میتوانن��د به شکل عوامل
زیستی طبیعی خودشان را نشان دهند و هم به شکل
عوامل زیستی مصنوعی یا مهندسیشده و در بخش سوم،
عوام��لزیست��یدستکاریش��دهژنتیکیکهاصطالحابه
آن «سالح زیستی» یا  bio weaponگفته میشود.
از نظر سطح خطر ،در دسته اول ،بیماریها امنیت فردی
وعموم��یی��ااجتماع��یرام��وردتهدیدقرارمیدهند.در
دسته دوم ،تروریسم عمدتا امنیت عمومی را تحتتاثیر
ق��رار میده��د و در دست��ه س��وم ،جنگها امنیت ملی را
تحتتاثی��ر ق��رار میدهن��د و فراگیر هستند و پیامد آنها،
خدشه به امنیت ملی است.
در دست��ه اول ،مقابل��ه ب��ا بیماریه��ای طبیعی ،برعهده
نظ��امبهداش��ت،ایمن��یودرم��اناس��ت.دردستهدوم،
مقابله با بیوتروریسم یا تروریسم زیستی توسط مباحث

چگونه در هم ترکیب شده و باعث همافزایی یا
کاهش در حوزه پدافند زیستی میشوند.

امنیت��ی در ح��وزه زیست یعنی منشاءیابی
تروریسموسالمتعمومیانجاممیشود
ومقابلهبادستهسومتهدیدات،بهطور
تهدیدات حوزه زیستی
عملیات پدافند زیستی شامل
مشخص ،با پدافند زیستی و دفاع
بسیار متنوع بوده کل
چرخه و اقداماتی است:
زیستی است.
زندگی و هستی را در
 .1عملیات امداد و نجات و درمان که
عمدت��ا در تهدی��دات زیستی ،از
بر می گیرد و لذا ایجاب
میکند که با همان وسعت
حوزههای درمان را دربرمیگیرد.
 5عام��لبهعن��واناب��زاراستفاده
شود
و اهمیت اقدام
.2محدودسازی،قرتطینهوتحدید
میشود که با دستکاری میتوانند
منطقه که برای کنترل عرصه به کار
تغییر کنند .اولویت تشخیص ما در
میرود.
ابتدا با بیماریهای طبیعی ،در مرحله
 .3رفع آلودگیها به صورت عمومی.
دوم ویروسهای ناشی از تغییرات طبیعی،
 .4ردیابی و تعاقب منشاء تهدید و بیماری که به
در مرحله سوم عوامل زیستی نوترکیبب ،در مرحله
صورت کارگروه بهداشتی امنیتی دنبال شود.
چهارم عوامل زیستی جدید یا بعضا مصنوعی و در کنار
 .5ساخت دارو و پادتن.
اینها هم استراتژیهای دشمن و سناریوها هستند.
 .6ارزیابی و مستندسازی این فرایند.
در گام تهدیدشناسی ،ابتدا الزم است که ماهیت تهدید
در یک تعریف مشخص ،جنگ زیستی را با چند
م��ورد شناسای��ی ق��رار گیرد .درواقع در شناخت ماهیت
شاخص تعریف میکنیم:
تهدید ما نیازمند این هستیم که آزمایشگاههای مدرن
اول اینکه سالح زیستی در آن بهکار گرفته شود .سالح
و پیشرفته داشته باشیم ،کیتهای کامال بهروز داشته
زیست��ی ،ابزاره��ای پنجگان��های هستن��د که به صورت
باشیم ،عوامل را بشناسیم ،بانک اطالعاتی جامع داشته
هوشمندانه و هدفمند و به شکلی که بتوانند به اهداف
باشیم و برای تطبیق و تشخیص آنها از تمام سکانسهای
طراحیشدهدراستراتژیتهاجمبرسند،مهندسیشدهاند.
تهدیدات ،بانک سوش داشته باشیم و درواقع مجموعهای
ل��ذاممک��ناس��تخیل��یازویروسه��اوعواملزندهدر
ازاقدام��اتدرای��نزمین��هبای��دشک��لبگیردتااینکهما
آزمایشگاهها دستکاری و مهندسی و به صورت هدفمند
بتوانیم تشخیص بدهیم که منشاء تهدید چیست .معموال
به کار گرفته شوند و یک سالح زیستی را شکل دهند.
کشورهایی که این ابزارهای تشخیص را نداشته باشند،
دیگر اینکه منطقه تهدید ،یک کشور باشد ،فراگیری آن
قربانیخواهندشدونمیتوانندخودشانمستقالتشخیص
در سط��ح مل��ی تلق��ی ش��ود و خطر ،سطح امنیت ملی را
دهندکهمنشاءتهدیدچیستوکجاست.بنابراینموضوع،
دربرگیرد.سالحزیستیمیتواندهمراهباسایرسناریوهای
بسیار بااهمیت است .پس از آنکه منشاء و ماهیت تهدید
تهدید هم بهکار گرفته شود.
شناخته شد ،باید سطح و نوع تهدید مشخص شود .در
اه��داف جن��گ زیست��ی 2،دست��ه هستند :اهداف زمان
مرحله بعدی باید در آن حوزه تهدیدشناسی ،شبکه پایش
جن��گواه��دافزم��انصل��ح.اهدافزمانجنگ،همان
تهدید را تنظیم کنیم و آن را بر منطقه پیادهسازی کنیم
اهداف��یهستن��دک��هم��ادرجنگجهانیدومهمشاهد
که تا بتوانیم مشخص کنیم که تهدید در کجا قرار دارد،
بودی��م.فش��ارب��هدولته��ادربخ��شنظامیوعمومیو
تا کجا پیشروی کرده و براساس عوامل اقلیمی تا کجا
مجموع��های از اه��داف نظام��ی و جنگی اما اهداف زمان
میتواند رشد کند.
صلح ،عموما اقتصادی هستند .از بین بردن زیرساختهای
لبه جلویی و اصلی تشخیص در کشور« ،آزمایشگاههای
اقتصادی ،غذا و دارو ،امنیت غذایی و بهداشتی کشورها،
تشخیص» هستند که باید براساس نوع و سطح تهدید،
ایجاد ترس در جامعه ،ایجاد بازار فروش برای محصوالتی
کام�لا سازماندهیش��ده و سامانیافته باشند .طبیعتا ما
مانن��د واکس��ن ،س��رم و امثالهم ،آسیبپذیر نشان دادن
نیاز به آزمایشگاه رفرنس مرجع خوداتکا داریم .یعنی باید
محیط عمومی کشور و آسیب رساندن به سالمت عمومی
بتوانیم خودمان رأسا تهدید را تشخیص دهیم .چون اثبات
از اهداف زمان صلح به شمار میآیند.
شده که در این دسته از بحرانها ،هماهنگی سازمانهای
بهداشتی و درمانی بینالمللی مانند  WHOو بقیه با
دری�کن�گاهکل�یآنچ�همابرایپدافندزیس�تی
سمت تهدیدگر بیشتر است تا سمت تهدیدشونده و اگر
دنب�ال میکنی�م ،فرمانده�ی ،مدیری�ت ،کنترل
دشمن ما آمریکا مفروض شود که همینطور هم هست،
ح�وادثعم�دهوتهدی�داتزیس�تیوپیامدهای
طبیعت��اسازمانه��ایبینالملل��یبااینکشورهماهنگ
آن است .این ماموریت در گامهایی دنبال میشود:
هستند.لذااگرمانتوانیمخودمانمستقالتشخیصبدهیم،
اولین گام« ،تهدیدشناسی» است .طبیعتا در تهدیدات
یعنی قربانی خواهیم بود .بانک اطالعاتی سوش به روز و
معل��وماس��تک��هم��اازچهعناصرومولفههاییاستفاده
دیگر عوامل زیستی هم از دیگر نیازهای تهدیدشناسی
میکنیم و این عناصر ،متشکل بر  2بخش هستند .بخش
است .ما باید بتوانیم یک بانک بهروزشده دقیق داشته
اول،مباح��ثانسانساخت��یاس��تکهشاملاستراتژی،
باشیم چون طبیعتا در شناخت تهدیدات ،ما باید بتوانیم
دکترین ،تاکتیک و سیاست است .بخش دوم ،ابزارشناسی
خودم��ان تجزی��ه و تحلی��ل داشته باشیم و بتوانیم نتایج
یا روشهای تشخیص تهدید است .محیطشناسی شامل
آزمایشگ��اهرانسب��تب��هاطالع��اتقبلیبسنجیموبعد
سرزمین و اقلیم است و مشخص میکند که این  2عنصر

ب��ه تشخی��ص قطع��ی درمورد تهدید برسیم .ما هم برای
تطبیق و هم برای تولید واکسن ،به نمونههای مختلف
و بان��ک زن��ده س��وش نیاز داری��م .بیوانفورماتیک ابزاری
اس��ت ک��ه ب��رای کمک ب��ه سرعت تشخیص بسیار مهم
است .خوشبختانه در این زمینه قرارگاه زیستی توانسته
ی��ک بان��ک اطالعات��ی بسیار جامع در طراز جهانی تولید
کند که تقریبا تمام سکانسهای انجامشده در این حوزه
بهص��ورت ریلتای��م در اختی��ار و قابل استفاده است .این
موضوع میتواند سرعت ما را بسیار افزایش دهد .دانش،
تجربه ،قدرت تجزیه و تحلیل ،نیروی انسانی متخصص
و توانمن��د ه��م ازجمل��ه نیازهای این کار است .تشخیص
صحی��حعوام��لوتشخی��صاستراتژیدشمنهمبسیار
مهم است .اینکه دشمن از چه حوزهای ،با چه چارچوبی،
با چه دیدگاهی و با چه ابزارهایی حمله خواهد کرد .نهایتا
الزم است سناریوی تهدید ،پیادهسازی شود .اینها رئوس
کلی گام اول یا همان تهدیدشناسی بودند.
در گ��ام دوم م��ا نیازمن��د ای��ن هستیم که بفهمیم در چه
منطقهای قرار گرفتهایم .شناسایی محیط فیزیکی داخل
محدوده و همچنین شناسایی عوامل قدرتآفرین در این
گام تعریف میشوند .باید مشخص شوند چه مولفههای
قدرت��یدرای��نمنطق��هوج��وددارند.آیامثالتوپوگرافی
زمی��ن ی��ا سم��ت ب��اد موافق ما یا مزاحم ما هستند؟ الزم
اس��ت عناص��ر آسیبپذیر عم��ده محیطی مانند باتالق،
جنگل و ...شناسایی شوند .این عوامل در بعضی از حوزهها
میتوانند کمک کنند و در بعضی دیگر از حوزهها باعث
آسیبپذیریشوند.شناساییظرفیتهایملی،منطقهای
و محلی هم یکی دیگر از اقدامات است .باید بدانیم که
چه ظرفیتهایی برای کنترل و مقاومت در سطح ملی،
منطقهای و محلی در کشور وجود دارد .ممکن است مثال
در استان سیستان و بلوچستان حادثهای رخ دهد .ما باید
بدانی��م ک��ه در پاکست��ان و دیگر کشورهای همسایه ،چه
ظرفیتها و ابزارهایی برای مقابله وجود دارد .شناسایی
اقلیم بومی و منطقهای ،باد ،دما ،هوا ،جابجاییهای آنها،
ف و تهدیدی
تاثیرشان بر توپوگرافی و قوت و فرصت یا ضع 
که احتماال میتواند برای ما تولید کند ،باید مشخص شود.
به نوعی اثر اقلیم بر حادثه را باید بتوانیم کامال بررسی
ک��ردهودراختی��ارداشت��هباشی��م.شناساییتوپوگرافی
منطقه که دقت در جابجایی و انتقال آن میتواند تصویر
بهتری به ما بدهد.
سناریوپ��ردازی ح��وادث احتمال��ی یکی دیگر از اقدامات
است .بدین ترتیب که اگر حادثهای اتفاق بیفتد ،امکان
انتق��الآنت��اکج��اهس��توه��رسناریوییدرترکیببا
مولفهها مانند باد یا سایر مولفههای اقلیمی تا چه حد
میتواند تهدیدکننده باشد .احصاء ظرفیتهای اجرایی
و مراقبت و مدیریت آنها و استفاده از ظرفیتهای بومی
در اولویت است.
گ��ام س��وم را «طرحری��زی عملیات��ی» در حوزه زیستی
مینامیم .پدافند زیستی ،نیازمند «دکترین» است .یعنی
نیازمند اصول مبنایی و رویکردی است که اولویتها را
معلوم و مشخص کند که اولویتها کدام است و به کدام
موضوع باید توجه بیشتری شود .الزم است متناسب با
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وظایف و حادثهای که اتفاق میافتد ،بین همه دستگاهها
تقسیم وظایف انجام شود .به این صورت که وقتی که ما
سناری��وی پای��ه را ترسیم میکنیم ،میتوانیم پیامدهای
هر سناریو را احصاء کرده و متناسب با پیامدها ،وظایف
رامشخ��صکنی��م.بای��درواب��طوفرماندهیتعیینشده
و معل��وم باش��د ک��ه در ه��ر حوز ه و مرحلهای ،فرماندهی
برعهده چه کسی است .الزم است مدلهای فرماندهی
از «متمرک��ز»« ،غیرمتمرک��ز»« ،منطقهای»« ،محلی»
و«مل��ی»مشخ��صوفرمانده��یدره��رسطحیتعیین
ی نیروها ،چنانچه الزم باشد باید
شود .برای ارتقاء آمادگ 
شبیهسازی محیطی انجام دهیم .درواقع الزم است که با
فرماندهی و کنترل عملیاتی ،بتوانیم ابزار و اجزای موجود
را هدایت و کنترل کنیم .راهبری و هدایت مقابله هم از
دیگر بخشهای گام سوم است.
گام چهارم ،به «عملیات انتظامی» و وظایف نیروی
انتظامی و بس�یج در این دس�ت از حوادث مربوط
میشود .این گام از اجزایی تشکیل شده است:
• این گام در وهله اول ،به «طرح انتظامی و عملیاتی»
نیاز دارد .چون نقش نیروی انتظامی در پدافند زیستی
بسی��ارج��دیاس��توای��ننیرودرکنترلحوادث،نقش
اساسی دارد ،بنابراین الزم است که دارای یک طرحریزی
انتظامی و عملیاتی باشد.
• مورد دیگر این است که منطقه و گلوگاههای عبور و مرور
مورد شناسایی قرار گیرد .لذا در این گام« ،محیطشناسی»
از اهمیت باالیی برخوردار است.
• «محدودسازی و تحدید منطقه» هم از موارد مهم در
ای��ن گ��ام اس��ت .محل ،نوع و میزان محدودیت ،براساس
نقشه عملیاتی پدافند زیستی مشخص میشود.
• «فرهنگسازی و آرامشبخشی» اقدام مهم دیگر این
گام است .چون نیروی انتظامی در این مواقع در ارتباط
مستقیم با مردم قرار میگیرد باید از رویکرد آرامشبخشی

و اطالعرسانی تبعیت کند.
• اق��دام دیگ��ر در گ��ام عملی��ات انتظامی« ،تعاقب افراد
گریزان» است .معموال در منطقه قرنطینه کسانی هستند
که میخواهند بگریزند و به هر دلیلی فرار کنند که الزم
است این افراد کنترل و حتی در صورت فرار ،تعقیب شوند.
• «اداره منطقه قرنطینه» باید بهطور منظم انجام شده و
این منطقه با جدیت و قاطعیت تحت کنترل قرار گیرد.
چون اگر حتی یک بیمار از منطقه خارج شود ،میتواند
بیماری را گسترش دهد.
• اقدام بعدی« ،ردیابی و تعاقب امنیتی تعقیب» است.
اگر در منطقه ،عامل خارجی وجود داشت و قصد داشت
به منظور توسعه بیماری ،فرار کند ،باید مانند یک مجرم
و متهم تحت تعاقب و کنترل قرار بگیرد.
•«اعم��الانضب��اطج��دی»و«ارزیابیومستندسازی»
هم اقدامات نهایی است.
گام پنجم مقابله با تهدید زیس�تی ،امداد و نجات
اس�ت که حوزه درمان را ش�کل میدهد .اقداماتی
که در این گام باید انجام شوند به این ترتیب است:
• در ابت��دا الزم اس��ت ی��ک «پل��ن امداد و نجات» داشته
باشیم تا بتوانیم براساس آن ،اقدامات را «سطحبندی و
الیهبندی» کنیم.
• «سازماندهی جدی نیروهای امداد و نجات» اقدام دیگر
ای��نگ��اماس��ت.درح��الحاض��ردرحوزهامدادونجات،
ظرفیتهای زیادی وجود دارد ولی هماهنگی بین آنها
ک��م اس��ت .م��ا باید ظرفیتهای موجود در بین نیروهای
مختلف مانند هاللاحمر ،بسیج ،نیروی انتظامی ،اورژانس
و ...را سازماندهی و از آنها استفاده کنیم.
• «ردیابی تخصصی عوامل تهدید» عملیاتی است که
برای پیدا کردن منشاء تهدید انجام میشود .برای این
منظ��ور بای��د ی��ک تیم عملیاتی امنیتی پزشکی تشکیل
شود تا وقتی از نظر پزشک ،منشاء تهدید تشخیص داده

ش��د،امک��انردیاب��یآنوج��ودداشتهباشدومعلومشود
که دقیقا از کجا و به چه شکل آمده است.
• «تقسی��م جمعی��ت» اق��دام بعدی است .به این صورت
که مردم منطقه باید به  3دسته بیمار ،سالم و مشکوک
تقسیم شوند.
• اقدام بعدی« ،کنترل توسعه تهدید» به لحاظ پزشکی
و درمانی است.
• «ساماندهی فضاهای تخلیه ،درمان و نقاهتگاه» اقدامات
بعدی این گام هستند که باید برای این کار ،فضاهایی
ایجاد شود.
• مرحله بعدی« ،راهبری پروسه درمان» است که طبیعتا
تیمهای متخصص باید بر آن متمرکز شوند و موضوع را
کامال راهبری کنند.
• «ایزولهس��ازی بیماریه��ا» اقدام��ی است که براساس
می��زان خط��ر انج��ام میشود .هرچقدر خطر باالتر باشد،
دقت باالتری مورد نیاز است.
پس از آنکه اقدامات مربوط به بررسی تهدید و شناسایی
محیط شد ،منطقه عملیاتی به  3قسمت «پاک»« ،آلوده»
و «مشکوک» تقسیم شده و پس از آن ،براساس این الگو،
منطقه عملیاتی «محدودسازی» میشود و یک قرنطینه
تخصصی شکل میگیرد .کنترل و اعمال راهبری نیروی
انتظامی در منطقه قرنطینه انجام میشود .ضمن اینکه
منطقه قرنطینه باید به صورت الیههای اول و دوم و سوم
کنترل شوند که اگر بیماری از یکی از الیهها خارج شد،
امکان بازگرداندن او به الیه اول وجود داشته باشد و در
نهایت ارزیابی و مستندسازی این اقدامات انجام میشود.
رفع آلودگی :برای این منظور باید در ابتدا ابزار و تجهیزات
متناسب با نوع بیماری و اقدامات الزم ،سازماندهی شوند.
تقسیم وظایف و الیهبندی منطقه ،اقدامات بعدی هستند.
الزماس��تک��هازمحی��ط،انسانه��ا،تجهیزاتوسیارات
رفع آلودگی صورت گیرد.
ردیابی و تعاقب تهدید :برای ردیابی و تعاقب تهدید ،باید

همه با هم برای امنیت زیستی کشور
همایش ملی

ادامه از صفحه 7
سردار عراقیزاده تصریح کرد« :ما در چند حوزه
باید اقدامات اساسی انجام دهیم و در این حوزهها
با مفاهیم تهدیدات زیستی آشنا شویم .اول در
بخشآموزشهمگانیپرسنلعمومیوکارمندانو
آموزشپرسنلتخصصیمانندپزشکانپرستاران،
تیمهای آزمایشگاهی و ...دوم در بخش پژوهش
و سوم در حوزه درمان ».وی در ادامه مجموعه
راهبردهای بهداشت و درمان نیروهای مسلح در
حوزه پدافند زیستی برشمرد .عراقیزاده این
راهبردها را به این ترتیب عنوان کرد:

•
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«ایجاد شبکه منسجم ،یکپارچه ،روزآمد،

سازماندهیشده و سلسلهمراتبی رصد ،پایش ،تشخیص
و هشدار تهدیدات زیستی با رویکرد مرتبط با انسان
(درونسازمانی و برونسازمانی)
• طراحی و استقرار نظام جامع اطالعات پدافند زیستی
در حوزه سالمت
• پشتیبانی ،ارتقاء و به روزرسانی کیفیت عملکرد
شبکه آزمایشگاهی نیروهای مسلح بهعنوان پشتیبان
سیستمهای کشوری
• سازماندهی نظام فرهنگسازی و آموزش عمومی در
داخل نیروهای مسلح در شرایط بروز بحرانهای زیستی
• ارتقاء نظام مراقبتی فعال در برابر تهدیدات زیستی
حوزه انسان به صورت روزآمد و آیندهنگر
• طراحی و استقرار نظام پایش بیماریهای نوپدید
و بازپدید

• طراحی و بازمهندسی نظام پدافند زیستی در مرزهای
زمینی و هوایی و دریایی
• طراحی و پیادهسازی دورههای آموزش طولی و
عرضی در جهت تربیت نیروی متخصص ،کارآمد و بومی
مورد نیاز در پدافند زیستی در حوزه نیروهای مسلح
• ارتقاء و ساماندهی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی پدافند
زیستی حوزه سالمت با استفاده از توان دانشگاههای
نیروهای مسلح
• طراحی ،تدوین و نظارت بر پیادهسازی آییننامهها،
ضوابط ،مقررات مرتبط با پدافند زیستی در حوزه انسان
در داخل نیروهای مسلح
• توسعه و تجهیز مراکز درمانی ثابت و متحرک نیروهای
مسلح و امکانات تشخیصی ،رفع آلودگی و درمانی
مصدومین و بیماران ناشی از تهدیدات بیولوژیک

همایش ملی
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عوامل ایجادکننده تهدید شناسایی و کشف شده و تیم
امنیتی پزشکی تعاقب با حضور پزشک و عناصر امنیتی
نیروی انتظامی تشکیلشود.
شکلگی��ری شبک��ه پای��ش و کنترل :چنانچه موضوع از
مرزها بیرون رفته یا از مرزهای بیرونی به ما رسیده باشد،
ل بینالمللی و منطقهای شکل بگیرد.
الزم است تعام 
دراینمرحلهمنطقهنیازمندغربالگریمجددوپایشاست.
منشاءیاب��یتهدی��دوتعاق��بمشکوکی��نوبیمارانودر
نهایت ارزیابی و مستندسازی ،اقدامات مرحبه «ردیابی
و تهدید» هستند .تولید دارو ،واکسن و سرم :ما باید در
مورد نوع واکسنهایی که مورد نیاز است« ،نیازسنجی»
کنیم .از آنجا که ما با یک حوزه تهدید سروکار داریم و
چ��ون منش��اء ای��ن تهدید ،دشمن است ،میتواند تهدید
جنگی تلقی شود .لذا واکسنسازی به اندازه مهماتسازی

اهمیت پیدا کرده ،باید با نیازهای ما تطبیق داده شود
وش مشخص شود که ما ممکن است از طرف چه نوع
بیماریهایی مورد تهدید قرار بگیریم ،آنگاه متناسب با
طیف بیماریها پروسه تولید واکسن شکل بگیرد .بر این
اساس ،تهدیدات باید کامال طیفشناسی شده و از نظر
سطح و نوع خطر اپیدمی دستهبندی شوند .سپس خود
خطر به دستههای خطر «کم»« ،متوسط» و «شدید»
دستهبندی شود .برای تولید ملی ،باید «محیطشناسی
داخل��ی» داشت��ه باشی��م و بدانی��م که درکدامبخشهاو
ب��ه چ��ه می��زان از ظرفیت بخشهای خصوصی ،عمومی
و دولت��ی استف��اده کنی��م و فهرس��ت اقالم دارویی مورد
نیازمان را متناسب با این موضوع تولید کنیم .در نهایت
ما باید در حوزه تهدیدات زیستی همانند استراتژی بخش
دفاعی کشور براساس قدرت تولید سالح و تجهیزات در

وزارتدف��اعشک��لگرفت��ه،تولی��دواکسن،دارووسرمرا
متناسب به سطح و نوع تهدید در دستور کار خود قرار
دهی��م.م��نت�لاشک��ردمکهیکتصویرکلیازاقدامات
پدافن��دزیست��یارائ��هکن��مکهدرواقعطیفیازاقدامات
پزشکی،اطالعاتی،عملیاتی،انتظامی،تخصصی،تولیدی،
مدیریتی و فرماندهی و سایر حوزهها را دربرمیگیرد .در
مجموع حدود  20دستگاه اجرایی در این فرایند نقش
دارند .بنابراین الزم است که این نقشها بین آنها تقسیم
شود و هر کدام از آنها متناسب با نقشهایی که برعهده
دارن��د ،بتوانن��د وظای��ف خود را انجام دهند .ممکن است
که در هر کدام از این بخشها دوستان بتوانند به شکل
تخصصیتری ورود کنند و اقدامات مورد نیاز آن را جزئیتر
تشری��ح کنن��د ول��ی وجود یک سرفصل کلی میتواند به
فعالیتهای همه گروهها کمک کند.

• تجهیز پرسنل امدادی و درمانی به تجهیزات حفاظتی
و مراقبتی الزم
• تدوین و عملیاتیسازی زنجیره امداد و انتقال ایمن
جهت مصدومین جنگ نوین بهویژه سالحهای بیولوژیک
• پیشبینی تهیه بانک دارویی الزم جهت درمان
مصدومین داخل نیروهای مسلح در شرایط خاص
• توجه به کلیه اهداف،برنامهها و سیاستهای مندرج
و ابالغی در طرح کریمه اهلبیت حضرت معصومه(س)
که سند راهبردی بخش راهبردی نیروهای مسلح است».
رئیس بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح در
پایان با بیان اینکه بخش عمدهای آمادگیهای الزم
کسب شده ،بخشهایی از کار که همچنان باقی مانده
تصریح و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک همه
بخشها محقق شود».

مردم به صحنه بیایند
آخرین کسی که در همایش ملی پدافند زیستی سخن
گفت ،قائممقام مجمع خیرین سالمت کشور بود .وی با
اشاره به حضور و مشارکت مردم در صحنههای مختلف
انقالب اسالمی ،اظهار داشت« :هرجا نظام جمهوری
اسالمی و دولتها از مردم درخواست حضور و کمک
کردند و مردم وارد شدند ،کار را تمام کردند .همه ما
یادمان هست که در جنگ تحمیلی زمانی که حضرت
امام(ره) از مردم خواستند وارد شوند ،مردم آمدند و کار را
تمام کردند .حوادث و بحرانهای دیگری مانند زلزلهها و...
هم نمونههایی برای این مشارکت مردم است ».مهندس
سیدعباس پورهاشمی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات
مجمع خیرین سالمت ،پیشنهادی هم مطرح کرد و
گفت« :درخواست ما از سازمان پدافند غیرعامل این

است که یک کمیته یا تشکل مردمی تاسیس کنند که
از اقشار مختلف مردم در آن حضور داشته باشند .ما هم
آمادگی داریم که با این تشکل همکاری داشته باشیم».
تقدیر از تالشگران پدافند زیستی
به گزارش خبرنگار نشریه پدافند زیستی ،در این مراسم
از تعدادی از مدیران ،کارشناسان و چهرههای فرهنگی
هنری فعال در عرصه پدافند زیستی تقدیر به عمل آمد.
همچنین در حاشیه برگزاری نخستین همایش ملی
پدافند زیستی ،نشست خبری هم برگزار شد .در این
نشست ،رئیس سازمان پدافند غیرعامل ،معاونین
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت و مدیران
برخی دیگر از دستگاههای اجرایی به پرسشهای
خبرنگاران و رسانههای خبری پاسخ گفتند.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

همایش ملی
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گزارش تصویری همایش ملی پدافند زیستی
سازمان پدافند غیرعامل کشور

همایش ملی
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

سخنرانی دکتر محمدعلی باغستانی ،معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور

عدالت و امنیت غذایی باید تامین شود

حضرت علی(ع) میفرمایند« :آنگاه که در میدان جنگ در مقابل دش�من قرار گرفتید ،بایس�تی قرارگاه ش�ما در دامنه کوهها ،تپهها یا در کنار
رودخانهها احداث شود تا از دشمن مصون بمانید ».مهمترین وظیفه در شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی« ،امنیت غذایی» است .براساس آنچه
در اجالس جهانی غذا مطرح ش�ده اس�ت ،امنیت غذایی دارای  4مولفه اس�ت:اول« ،خودکفایی در محصوالت» بهخصوص محصوالت اس�تراتژیک.
درحقیقت امنیت غذایی زمانی ایجاد میشود که غذا به اندازه کافی تولید شود .مولفه دوم« ،سالمت» مواد غذایی است که تولید میشود .مولفه
سوم این است که غذای تولیدشده ،از «کیفیت» الزم از نظر ویتامینها و موارد دیگری که در سالمت انسان تاثیر دارد ،برخوردار باشد و نهایتا و
از همه مهمتر «عدالت» و « امنیت» غذایی باید تامین شود .یعنی حداقل غذایی که هر انسانی نیاز دارد در اختیار او قرار بگیرد.

کشاورزی

14

ممکن است با یکسری اثرات زیستمحیطی یا اثرات
ام��ا واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه نه در کشور ما و نه در دیگر
بهداشتی همراه است و اینها بهعنوان عامل تهدیدکننده
کشورهای جهان آیتمهای امنیت غذایی به اندازه کافی و
زیستی مطرح میشوند .بهعنوان مثال «تنوع زیستی»
وافی فراهم نشده است .بهعنوان مثال سازمان فائو اعالم
میتواند در برنامههای افزایش تولید دچار خدشه شود.
ک��رده ب��ود ک��ه در س��ال 2015برای تعیین مواد غذایی
«فرسای��ش ،آلودگ��ی و بیابان��ی شدن خاک»« ،آلودگی
مورد نیاز  9میلیارد نفر جمعیت کره زمین ،تولید بایستی
وکاه��شمی��زانآب»«،افزای��شریزگرده��ادره��وا»و
افزایش پیدا کند و در سال  2050میزان تولیدات موارد
«مسائ��لمرتب��طب��االی��هازن»ودرنهای��ت«سالمتو
غذای��یب��ه2براب��رمی��زانفعل��یافزایشپیداکند.یادر
بهداش��ت انس��ان» ،نکات��ی هستند که در افزایش تولید
سال  2015ادعا کرده بودند که تعداد گرسنگان زمین
مواد غذایی باید مورد توجه قرار بگیرند.
به نصف تقلیل پیدا خواهد کرد.
ازط��رفدیگ��ربراس��اسگزارشهای��یک��هبهدستما بهعنوان مثال در حوزه فرسایش خاک ما جزو کشورهایی
هستیم که در مرحله هشدار یا در محله خطر هستیم.
میرسد ،حدود  840میلیون نفر از مردم دنیا از گرسنگی
یا در بحث بیابانزایی کشور ما دچار مخاطره است .در
مزمن رنج میبرند که  800میلیون نفر از این تعداد در
بح��ث تغیی��رات اقلی��م در مجامع بینالمللی پیشبینی
کشورهای در حال توسعه هستند .این وضعیت دنیا از
میشود این تغییر اقلیم ،در وضعیت تولید محصوالت
نظر بحث امنیت غذایی است.
کشاورزی برخی از کشورها اثر مثبت داشته باشد .این
کشورها ،در عرضهای جغرافیایی باال قرار میگیرند ولی
اما وضعیت در ایران چگونه است؟
از البالی گزارشهایی که دوستان در وزارت بهداشت ،در مورد کشوری مثل ایران پیشبینی میشود که اگر
ب��اهمی��ننهادهه��اهمی��نسطحتولیدراداشتهباشیم،
وزارت جهاد کشاورزی و ...مطرح میکنند ،در ایران حدود
در سال  2080فقط بهخاطر تغییرات اقلیم ،ما نزدیک
 25درصد جامعه با ناامنی غذایی مواجه هستند .یا در
ب��ه 20ت��ا 25درص��د کاه��ش تولی��د را خواهیم داشت.
جایی دیگر گفته میشود که  20درصد از مردم ایران
ضم��ناینک��های��نتغیی��راقلیممیتواندبرتنوعزیستی
دچار کمبود انرژی و  40تا  50درصد دچار کمبود کلسیم
ما تاثیرگذار باشد .گستره و محدوده جغرافیایی آفات و
وموادویتامینیهستند.گزارشتکاندهندهدیگریوجود
بیماریها چه در حوزه دام و چه در حوزه نباتات میتواند
داردک��هدرکش��ورم��ا 10درص��دازثروتمندتریناقشار
درآین��دهایج��ادمشک��لکن��د.بهعن��وانمثالخیلیاز
جامعه ،حدود  30درصد از کل مصرف را به خودشان
آفات و بیماریها قبال در مناطق سرد وجود
ی که این سهم
اختصاص دادهاند در حال 
داشتند ولی االن دامنه و گستره آنها
در مورد  10درصد از فقیرترین اقشار
در مناطق گرم هم افزایش پیدا
جامع��هح��دودی��کونیمدرصداست.
در افزایش تولید
ک��رده است .تعداد نسل آفات
لذا هم در کشور ما و هم در کشورهای
موادغذایی ،حفظ
و بیماریها از دیگر پیامدها
دیگر دنیا و بحث امنیت غذایی اما و
تنوع زیستی و کاهش
هستند که طبیعتا خود این
اگرهای زیادی دارد.
آالیندهها و اثربخشی
مساله تعداد دفعات استفاده
ب��راینی��لب��هامنیتغذایی،اولین
عوامل بیولوژیک و در
نهایت سالمت و بهداشت
از آفتکشها را افزایش داده
بح��ث،افزای��شتولی��دموادغذایی
انسان باید مورد توجه
و میتواند تهدیدی برای ما به
اس��ت ک��ه جزو اه��داف اصلی وزارت
قرار گیرد
شمار بیاید.
جهاد کشاورزی است اما در همه دنیا
«کاه��ش اثربخش��ی عوام��ل
ای��ن بح��ث مطرح است که افزایش تولید

بیولوژیک» یکی از راههایی است که برای سالمت محصول
در دنی��ا استف��اده میش��ود .خود این تغییر اقلیم ،کارایی
بسیاری از عوامل بیولوژیک در عرصههای کشاورزی یا
منابع طبیعی را کاهش میدهد .همه اینها باعث ایجاد
مشکل مدیریت آفات جدید خواهد شد .اثربخشی بسیاری
ازروشه��ایفعل��ی،کاه��شپی��داک��ردهوخیلیازآنها
میتوانند به تهدیدات زیستی منجر شوند .افزایش مصرف
آفتکشها و مقاومت آنها ،هم از بُعد کشاورزی ،هم از بُعد
بهداشت و هم از نظر کاهش امنیت غذایی دارای اهمیت
است .مواردی که به آنها اشاره شد« ،تهدیدات طبیعی»
بودند که امنیت غذایی را با مشکل مواجه میکنند اما
در کن��ار اینه��ا« ،تهدی��دات زیستی» هم وجود دارند که
بهوسیله عامل دشمن ایجاد میشوند .این تهدیدات ،در
مباحث مربوط به پدافند غیرعامل اهمیت بیشتری پیدا
میکند .تهدیدات زیستی در حوزه کشاورزی ،به  2دسته
«بیوتروریسم» و «آگروتروریسم» تقسیم میشوند .این
تهدی��دات ه��م میتوانن��د در حوزه «دام» وجود باشند و
هم در حوزه «نباتات» .البته وقتی صحبت از نباتات به
میان میآید ،معنای عام آن مدنظر است .یعنی هم در
عرصههای کشاورزی و هم در عرصههای منابع طبیعی.
«آگروتروریسم»بهمعنیاستفادهعامدانهدشمنازآفتها
علیه دام و گیاه است که باعث خسارت جبرانناپذیری
میشود.
اما دشمن با آگروتروریسم چه اهدافی را در حوزه
کشاورزی دنبال میکند؟
• اولین هدف دشمن ،تهدید خودکفایی کشور در تولید
محص��والت اساس��ی و استراتژی��ک اس��ت .ضربه زدن به
جایگ��اه جمه��وری اسالم��ی در تولی��د و صادرات برخی
محص��والت کش��اورزی .ه��ر چن��د باید به این مساله هم
توج��هداش��تک��هبعض��اناآگاهیخود ماهممیتواندبه
صادرات محصوالتمان ضربه بزند .بهعنوان مثال چندی
قبل ما درگیر مشکل صادرات انار به کشور کره شدیم.
این موضوع چندین سال ما را درگیر کرد تا آنجا که کشور
کره ،واردات انار از کشور ما را قبول نمیکرد .تمام این

مشکل به این دلیل ایجاد شده بود که یک نفر (عامدانه
ی��اغیرعامدان��ه) مقال��های رادر ح��د 6سطر در همایشی
ارائه داده بود و همین مقاله ،باعث ایجاد حساسیت در
کشور واردکننده محصول شد.
• هدف دیگر دشمن از تهدید به وسیله آگروتروریسم،
تحریم محصوالت کشاورزی کشورمان در سطح بازارهای
بینالملل��ی اس��ت .ای��ن مساله میتواند به بهانه آلودگی
محصوالت به برخی عوامل خسارتزا باشد .عواملی که
حتی ممکن است قرنطینهای باشند .طبیعتا ورود یک
آف��ت قرنطین��های در داخ��ل کشور ،میتواند محدودیت
صادرات را به دنبال داشته باشد.
• ه��دف دیگ��ر دشم��ن ،ایجاد خسارات سنگین از طریق
تحمیل هزینههای شناسایی و کنترل عوامل خسارتزای
گیاهی و دامی است .چنانچه بیماری یا آفتی به داخل
منطقه رخنه کرد ،ممکن است از نظر کشاورزی ریشهکنی
آن امکانپذیر نباشد .در مباحث کشاورزی گفته میشود
ریشهکن��ی،فق��طمرب��وطب��هبدوورودیکآفتاستاما
وقتی آفتی وارد شد و در داخل یک منطقه مستقر شد،
باید قبول کرد که این آفت برای همیشه باقی خواهد ماند.
همین مساله به خودی خود میتواند تهدیدات زیستی
و بهداشت��ی متع��ددی را ب��رای م��ا به دنبال داشته باشد.
مث��المعروف��شبح��ثک��رمساقهخواربرنجاستکهبه
صورت عامدانه یا غیرعامدانه در اواخر دهه  40یا اوائل
دهه  50وارد کشور شده و نیم قرن است که ما درگیر
ای��نمشک��لهستی��م.ه��مبرتولیدمحصوالتما،همبر
بهداش��ت محی��ط و محص��والت ما و هم بر محیطزیست
م��اتاثی��رگذاشت��هاس��ت.لذادربسیاریازمواردچارهای
جز استفاده از سم و آفتکش هم نداریم.
ه��دفدیگ��ردشم��ن،ایج��ادبازارمصرفبرایسموم،آفتکشها ،دارو ،واکسن و سایر نهادههایی که معموال
شرکتهای خاصی آنها را تولید میکنند.
• افزای��ش واردات محص��والت کش��اورزی ه��دف دیگر
دشمن است.
• و در نهایت یکی از مهمترین اهداف از تهدیدات زیستی
دشمن ،ایجاد وابستگی در کشور بهجهت اعمال فشارهای
سیاسی است.
باتوجه به این موارد ،دیدگاهی که با محوریت سازمان
پدافند غیرعامل در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده،
توجه به مباحث پدافند زیستی در وزارت جهاد کشاورزی
ب��ودهاس��ت.براس��اسسن��دتنظیمیپدافندزیستیکه
درس��الج��اریانتش��ارپی��داک��رد،درافق1404هدف
وزارت جهاد کشاورزی ،دستیابی به توان حداکثری در
رص��د و پای��ش ،تشخی��ص ،پیشگیری ،کنترل و مقابله و
مصونسازی کشور در برابر تهدیدات زیستی حوزه دامی
و گیاه��ی و کس��ب رتب��ه برت��ر در بین کشورهای منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقاست.
در سند پدافند زیستی ،اهدافی برای وزارت جهاد
کشاورزی ترسیم شده است:
• برخ��ورداریازنظ��امیکپارچ��هوکارآم��ددرمدیریت

پدافند زیست به این معنی که از جزیرهای عمل کردن
پرهی��ز ش��ود .بسی��اری از اقدام��ات م��ا در حوزه پدافند
زیستی وزارت جهاد کشاورزی ،در ارتباط تنگاتنگ با
دستگاههایی است که متولی اصلی آن حوزهها هستند
مانند سازمان دامپزشکی ،سازمان حفظ نباتات ،سازمان
جنگلها ،وزارت بهداشت و...
• ایجاد خودکفایی و خوداتکایی در تولید محصوالت
استراتژی��ک و فرآوردهه��ای زیست��ی با تاکید بر کاهش
وابستگی.
• تحصیل توانایی پایش ،شناسایی ،تشخیص ،حفاظت و
مصونسازی منابع دامی ،گیاهی و طبیعی در وزارت جهاد
کشاورزی در برابر آفات ،بیماریها و تهدیدات زیستی.
• کاهش آسیبپذیری زیرساختها و منابع پایه ،مزارع،
جمعیته��ای دام��ی و گیاه��ی و مناب��ع انسانی در برابر
تهدیدات.
• حداقلسازی آسیبپذیری این بخش در برابر تهدیدات
و نفوذ نرم و فرهنگی دشمن.
• برخورداری از نظام تحقیق ،پژوهش و آموزش نوین
و کاربردی.
نقاط قوت و ضعف
ام��ا در ح��وزه سازمانه��ا و ارگانه��ای مرتبط با وزارت
جهاد کشاورزی مجموعهای از نقاط قوت و نقاط ضعف
وجود دارد:
• اولی��ن نقط��ه ق��وت م��ا ،دیدگ��اه مثب��ت مدی��ران و
سیاستگ��ذاران ای��ن ح��وزه نسبت به پدافند غیرعامل
است .آنها تاثیرگذاری مباحث پدافند زیستی در تولید
و امنیت غذایی کشور را لمس کردهاند.
• وجود تجهیزات پیشرفته در برخی مراکز تحقیقاتی
وزارت جهاد کشاورزی جای خوشحالی دارد.
• وجود حدود  50موسسه و مرکز تحقیقاتی و داشتن
مراک��ز تحقیقات��ی در استانه��ا در مقابل��ه با تهدیدات
زیستی کمک فراوانی به ما میکند.
• وج��ود مناب��ع طبیع��ی ف��راوان و تنوع زیستی ،دخایر
ژنتیکی ،شبکه گسترده ترویج ،حفظ نباتات و دامپزشکی
از دیگر نقاط قوت ما محسوب میشوند .بهعنوان مثال
فقط در رابطه با بحث پیشآگاهی در حوزه حفظ نباتات،
شبکه بخش خصوصی ما از  4هزار نفر کارشناس بهره
میبرد که در رصد ،پایش و مقابله با تهدیدات زیستی
کمک زیادی به ما میکنند.
• دسترس��ی ب��ه زیرساخته��ای عمران��ی در مناط��ق
روستایی ،اراضی مستعد ،انرژی فراوان و ارزان و توانایی
تولید ارقام مقاوم از نقاط قوت ما محسوب میشوند.
اما چالشهایی هم در این راه وجود دارد:
• ع��دم رعای��ت دقی��ق موازین و سازوکارهای کنترلی و
نظ��ارت در ورود ب��ذر ،نه��ال و غ��ده .مبادی مختلفی که
در کشور به وجود آمده ،از نقاط خطر برای ما به شمار
میروند .بهعنوان مثال ساز جداگانهای که «مناطق آزاد»
میزنند« ،کولهبری» در واردات محصوالت کشاورزی
و «قاچ��اق» از محوره��ای رسم��ی یا غیررسمی از نقاط

ضعف و عوامل تهدیدکننده برای ما محسوب میشوند؛
• وابستگ��یکش��ورب��هوارداتآفتکشها،بذر،واکسن
و غیره؛
• محدودی��ت ظرفی��ت ذخیرهسازی و استاندارد نبودن
فضاهای ذخیرهای .بهعنوان مثال یکی از مشکالت عدیده
ما در بحث ذخیره گندم این است که کشور از نظر تولید
گندم خودکفا شده ولی فضای کافی برای ذخیرهسازی
نداریم .در سال جاری نزدیک به  12میلیون تن خرید
گندم داشتهایم؛
• برخورداری از تجهیزات قدیمی در حوزههای نظارتی
مثل حفظ نباتات ،سازمان دامپزشکی و حتی سازمان
جنگلها؛
• عدم اشراف به شیوههای انتشار آفات و بیماریها؛
• توسعهنیافتگ��یروشه��ایتشخی��صسری��ععوامل
بیولوژی��ک؛ س��ال گذشت��ه م��ا با یک محموله مشکوک
ب��هی��کبیم��اریمواج��هشدی��م.ماآنمحمولهراامحا
کردی��م ول��ی پ��س از ی��ک سال گزارشی به ما رسید که
اگر ما عملیات امحا را انجام نمیدادیم ،قارچی که آن
محمول��ه را آل��وده ک��رده بود ،میتوانست کل میوههای
گرمسیری کشور را مورد تهدید قرار دهد .درست است
که ما خوشبختانه آن محموله را امحا کرده بودیم ولی
م��اای��نمسال��همه��مرابع��دازیکسالمتوجهشدیمو
این جزو نقاط ضعف ماست؛
• ع��دم توانای��ی آزمایشگاهه��ا و مراک��ز تشخیص برای
شناسایی سریع تهدیدات زیستیچهدرحوزهآفتکشها
و چه در حوزه سموم و دارو و غیره .ما به کیتها ،ابزارها
و خطکشهای تشخیص سریع نیاز داریم؛
• شبک��ه پای��ش و پیشآگاه��ی ما آنچنان قوی نیست و
با تجهیزات مدرن تجهیز نشده است.
• عدم توسعه روشهای ایمنسازی.
• وارداتبیروی��هورویک��ردواردات��یدرتامی��ناق�لام
م��ورد نی��از .متاسفان��ه در کشور ما ساختارهای وارداتی
خیلی خوب بهوجود آمده ولی ساختارهای مرتبط با
صادرات وضع خوبی ندارند.
• ضعف همکاریهای بینالمللی برای تشخیص .هر جا
که ما با سازمانهای بینالمللی همکاری داشتهایم ،در
بحثهای تشخیص نسبتا موفق عمل کردهایم .مثال ملخ
بهعنوان یک عامل تهدیدکننده زیستی در کشور وجود
دارد .م��ا بهدلی��ل عضوی��ت در یک مجموعه بینالمللی
مرتبط ،بحث ملخ را به صورت لحظهای پایش میکنیم
ولی در مورد همه آفات و بیماریها این وضعیت وجود
ندارد و بایستی تعامالتمان افزایش پیدا کند.
• در قرنطینه داخلی و خارجی ضعف داریم.
• تجهیزات برای امحای سموم به اندازه کافی نداریم.
بسی��اری از سم��وم ک��ه مرب��وط ب��ه  4دهه قبل هستند
هن��وز در انباره��ا ذخی��ره ش��ده و امک��ان امحای آنها در
کشور وجود ندارد .صادرات آنها هم هزینههای باالیی
میطلب��د و همی��ن ک��ه اینه��ا در کش��ور ما رسوب پیدا
کرده ،خودش میتواند یک تهدید باشد.
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

سخنرانی دکتر محمد حاجی آقاجانی ،معاون درمان وزیر بهداشت

از داشتههای خودمان حراست کنیم
ایران در منطقه دارای جایگاه بس�یار خاص و ویژهای اس�ت .این جایگاه هم به لحاظ ژئوپولیتیک و هم به لحاظ جنبههای اقتصادی ،فرهنگی ،علمی،
سیاسی ،مباحث مرتبط با انرژی ،راههای مواصالتی و ...ایجاد شده است .به دالیل مختلف «ایران» هم به نوعی قلب خاورمیانه است ،هم نقش مهمی
در جهان اسالم دارد و این نقش موجب شده کشور ما در دورههای مختلف خواسته و ناخواسته ،چه فعال و چه غیرفعال درگیر اتفاقات امنیتی شود.
بنابراین الزم است که نقش ما در زمینه مسائل امنیتی« ،فعال» باشد و به جای اینکه قربانی این تحوالت شویم ،با یک نقش فعال ،امنیت خودمان را
تامین کرده و از داشتههای خودمان حراست کنیم.
گست��ردهمل��ی،دول��توم��ردمب��هسطحقابلقبولیاز
یکی از تهدیدات بسیار مهم و جدی« ،تهدیدات زیستی»
سالم��ت دس��ت پی��دا کنند .ای��ن همکاری گسترده در
اس��ت .تهدی��دات زیست��ی داراییه��ای زیستی ما مثل
اسن��اد مل��ی م��ا متبل��ور است و وزارت بهداشت در حال
آب ،غ��ذا،محص��والت کش��اورزی ،دارو و در ی��ک کلمه
ت�لاش اس��ت ک��ه ای��ن همراهی ملی را ب��رای مقابله با
سالمت انسانها را هدف قرار میدهند .وظیفه وزارت
عوامل تهدیدکننده سالمت ایجاد کند.
بهداش��ت چ��ه در زم��ان ع��ادی و چ��ه در زمان بحران،
یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با حمالت زیستی،
حفظ سالمت مردم است.
بحث پدافند غیرعامل و استفاده از راهکارهای نوینی
وزارت بهداش��ت بهعن��وان متول��ی سالمت مردم در این
است که بتواند تلفات و خسارات زیستی ما را در این
مورد وظیفه و تکلیف قانونی دارد .درواقع از سویی چه
زمنیه کاهش دهد .ما باید برای مقابله با تهدیدات در
در مواقع عادی و چه در مواقع بحران و تهدید وظیفه
شهرهای کشورمان یک تشکیالت منسجم ایجاد کنیم
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و از سوی دیگر رصد
تا بتوانیم از سالمت شهروندانمان به درستی حراست
و پایش سالمت در مجموع عوامل تاثیرگذار بر سالمت
کنیم .سند راهبردی پدافند زیستی کشور،
برعهده وزارت بهداشت است.
تکلی��ف را ت��ا ح��د زی��ادی روشن
اما عمده عوامل تهدیدکننده سالمت ،خارج از
کرده است .براساس این سند،
حوزه وزارت بهداشت است و این وزارتخانه،
یکی از راهکارهای مناسب
هدف اصلی وزارت بهداشت
نقش پایش ،ارزیابی و دادن هشدار در
برای مقابله با حمالت زیستی،
«ایج��اد نظ��ام یکپارچ��ه
زمین��ه تهدی��دات سالمتی را برعهده
بحث پدافند غیرعامل و
مدیری��ت بحران زیستی»
دارد.
استفاده از راهکارهای نوینی
اس��ت .ایج��اد نظام رصد و
اما وزارت بهداشت در حفظ سالمت
است که بتواند تلفات و
پای��ش و کشف تهدیدات
مردم موفق نخواهد شد اال اینکه همه
خسارات زیستی ما را در این
زیست��ی ،ساماندهی شبکه
دستگاههای مسئول در حوزه سالمت،
زمنیه کاهش دهد
آزمایشگاهی برای تشخیص
همکاریهای الزم را داشته و به وظائف
به موقع و ایجاد و تجهیز مراکز
خودشان عمل کنند تا در قالب یک همکاری

بهداشت و درمان

عدالت و امنیت غذایی باید تامین شود
ادامه از صفحه 15
• عدم وجود صندوق و اعتبارات با امکان دسترسی سریع
برای مقابله با تهدیدات زیستی .بعضا ما در منطقهای با یک
آفت یا بیماری مواجه میشویم که از نظر بحث قرنطینهای
باید به سرعت آن را از بین ببریم ولی طبیعتا نیاز است
ک��ه م��ا اعتب��ارات الزم را ه��م در اختیار داشته باشیم .در
این موارد با رفت و برگشتهایی به ستاد بحران مواجه
میشوی��م.ضم��ناینک��ههم��وارهایننگرانیوجوددارد
آی��ا تایی��د ش��ود یا نشود .این فرایندها و رفتوبرگشتها
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بهداشتی درمانی مرتبط با تهدیدات زیستی از وظایف
وزارت بهداشت است .تقریبا همه حوزههای این وزارتخانه
اعم از حوزه بهداشت ،درمان ،آموزش ،غذا و دارو ،سازمان
انتق��ال خ��ون ،اورژان��س کش��وری و همه دانشگاههای
علومپزشکی کشور در این برنامهها سهیم هستند.
وزارت بهداش��ت ب��رای رسی��دن ب��ه اهداف ،اقداماتی را
در دستور کار خود قرار داده و به انجام رسانده است.
• یک��ی از اقدامات��ی ک��ه از گذشت��ه شروع شده و امسال
هم استمرار خواهد داشت ،برقراری کارگاههای متعدد
آموزشی در زمینه تهدیدات مختلف زیستی است.
• اق��دامدیگ��ر،انج��امرزمایشه��ایمشترکدرزمینه
تهدیدات زیستی،ترومایی ،شیمیایی ،پرتوی و سایبری
با هماهنگی و همراهی دستگاههای مرتبط است.
• وزارت بهداشت بهطور فعال پیگیر تصویب و اجرای
بندهای مرتبط با پدافند غیرعامل و تهدیدات زیستی
در برنامه ششم توسعه بوده و هست.
• ارتقای تجهیزات و سیستمهای رصد و پایش و مقابله
با تهدیدات زیستی در دستور کار این وزارتخانه است.
در ح��وزه درم��ان و خدم��ات بیمارستانی هم برنامههای
متعددی را در دستور کار داریم:
• خدم��ات بیمارستانه��ا از حی��ث تهدیدات هستهای،
شیمیای��ی ،ترومای��ی و مجموع��ا تهدی��دات زیست��ی

ممکن است حتی  2سال طول بکشد.
اما راهبردهای و برنامههای عملیاتی که برای پدافند
زیستی در نظر گرفته شده است:
• ایجاد نظام پدافند زیستی در تمام سطوح و سازمانهای
وابسته
• تقوی��تارتباط��ات،تعام�لاتوهمکاریه��ایدرونو
برون سازمانی
• ایجاد و تقویت زیرساختهای الزم جهت شناسایی و
تشخیص تهدیدات زیستی .که در این مورد و مخصوصا
در بح��ث آزمایشگاهه��ای مرج��ع و تشخی��ص ما واقعا با

مشکل مواجه هستیم.
• حمایت از تولید داخل و ایجاد زمینههای رشد درونزا
در محصوالت کشاورزی.
• ذخیرهس��ازی و نگه��داری م��واد اولیه ،ذخایر ژنتیکی،
بیوبانکه��اک��هدرخیل��یازجاه��ایدنیابهعنوانمراکز
امنیتی وجود دارند.
• توسعه نظام نظارت بر واردات محصوالتزیستیوارتقای
سیستمهای قرنطینه با امکان تشخیص در مناطق مرزی.
• توسعه اصول و الزامات پدافند زیستی در زیرساختهای
وزارت جهاد کشاورزی.

شماره دوازدهم  -آذر و دی 95

علیرغ�مای�ناقدام�ات،ماباچالشهایمتعددی
هم مواجه هستیم:
• کمب��ود مناب��ع اع��م از مناب��ع مالی ،انسانی و فیزیکی
در زیرساخته��ای پدافن��د زیست��ی یک��ی از مهمترین
چالشهای ماست.
• هن��وز م��ا شناخ��ت کافی از ظرفیتهای کشورمان در
مقابله با تهدیدات زیستی نداریم .بنابراین الزم است بانک
اطالع��ات جامع��ی از ای��ن امکانات و زیرساختها فراهم
شود تا در مواقع بحران به خوبی از آنها استفاده شود.
• مراک��ز تصمیمگی��ری بای��د وح��دت روی��ه و وحدت
فرمانده��ی پی��دا کنن��د ت��ا از کاره��ای م��وازی در این
زمینه جلوگیری شود.
• مراکز تحقیقاتی که بتوانند به موضوع تهدیدات زیستی
و مقابله با آن بپردازند ،هنوز به اندازه کافی در کشور
گسترش پیدا نکردهاند.
• زیرساختهای بهداشت و درمانی کشور ما در مقابل
تهدی��دات طبیع��ی و غیرطبیع��ی آسیبپذیر هستند،
بسیاری از آنها فرسودهاند و به سرمایهگذاری جدیدی
برای مقاومسازی و ایجاد مراکز درمانی مقاوم در مقابل
تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی نیاز است.
• آزمایشگاههای تشخیصی با سطح باال هنوز به اندازه
کافی در کشور ما توسعه پیدا نکرده و نیاز به برنامهریزی
و سرمایهگذاری است.
• ما هنوز در زمینه اقالم راهبردی دچار یک وابستگی
نسبی هستیم و باید خودمان را از این وابستگی رها کنیم.
امیدواریم که تشکیل این جلسات منجر شود طی یک
سال آینده شاهد یک رشد همهجانبه در زمینه افزایش
توان داخلی برای مقابله با تهدیدات باشیم و امیدواریم
ک��ههیچوق��تای��نتهدی��داتبالقوهدرکشورمابالفعل
نش��ودول��ی ش��رطعق��ل،آمادگیکاملوهمهجانبهدر
کشورمان برای مقابله با این تهدیدات است.

و دام��ی .بهعن��وان مث��ال م��ا در سازم��ان حفظ نباتات با
همک��اری سازم��ان پدافن��د غیرعامل یک سامانه جامع
پایش عوامل خسارتزای گیاهی را رونمایی کردیم که
دارای سامانههای مختلف است.
الزامات و پیشنهادات تحقق اهداف پدافند زیستی
در وزارت جهاد کشاورزی:
• محوری��ت بخشی��دن به کشاورزان و تولیدکنندگان در
اقدامات پدافندی و توانمندسازی آنها .در حقیقت پدافند
زیستی باید از حالت دولتی خارج شده و به عرصههای
کشاورزی و تولید وارد شود.

• توانمندس��ازی کش��اورزان و تولیدکنندگ��ان در حوزه
پدافند زیستی.
• توج��ه و تاکی��د ب��ر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
در حوزه پدافند غیرعامل.
• فعالسازی امر آیندهنگری در حوزه پدافند زیستی.
•ایج��ادواح��دمتول��یپدافن��دزیست��یدروزارتجهاد
کشاورزی .پیشنهاد ما این است که صندوقی در رابطه
ب��ابحرانه��اوم��واردخ��اصواورژانسیمرتبطباپدافند
زیستی ایجاد شده و اعتبارات این صندوق ،تحت نظارت
واحد متولی پدافند زیستی ،هزینه شود.

سازمان پدافند غیرعامل کشور

بهداشت و درمان

فراوردهه��ای داروی��ی ،واکسن و
سطحبن��دی شدهان��د ت��ا مشخص شود
فراوردههای خونی است.
ه��ر ک��دام از بیمارستانه��ای کشور چه
م��ا حت��ی در طراح��ی
وظیف��های برعه��ده دارن��د .همچنی��ن
تهدیداتزیستیسالمت
بیمارستانها هم باید
آمایش سرزمینی متناسب با تهدیدات
انسان را هدف قرار میدهد
تهدی��دات زیستی و
منطقهای برای این مراکز درمانی در
یکی از راهکارهای مناسب برای
پدافن��د غیرعامل را
حال انجام است.
مقابله با حمالت زیستی ،بحث
مدنظر ق��رار دهیم.
• چندمنظ��وره ک��ردن اورژانسهای
پدافند غیرعامل و استفاده از
راهکارهای نوینی است که
یک��ی از نک��ات مهم
بیمارستانی بهدلیل اینکه این مراکز
زیستی
بتواند تلفات و خسارات
در ای��ن زمین��ه،
در کن��ار وظایف��ی ک��ه در حالت عادی
ما را در این زمینه کاهش دهد
توزی��ع بیمارستانها
برعه��ده دارن��د ،در زمان بروز تهدیدات
در کش��ور اس��ت و اینکه
زیستی هم بتوانند نقش خاصی برای مقابله
بیمارستانها در چه نقطهای
با تهدیدات انجام دهند.
ق��رار بگیرن��د ک��ه در مواقع مورد
• ما در حالت عادی و وضع موجود هم خصوصا در
نی��ازبتوانن��دپوش��شالزمراازحی��ثپدافند
کالنشهرها با کمبود تخت بیمارستانی مواجه هستیم.
در زم��ان بح��ران ،ای��ن کمب��ود خودش را بیشتر نشان غیرعامل ارائه دهند و ضمنا ،خود کمتر آسیب ببینند.
نکت��همه��مدیگ��ر،طراح��یبیمارستانهاازنظرسازهو
خواه��د داد .بنابرای��ن ما درصدد ایجاد بیمارستانهای
امکانات است بهگونهای که در زمان تهدیدات ،کارایی
قابل گسترش هستیم یعنی بیمارستانهایی که بتوانند
در زمان تهدیدات به سرعت ظرفیت خودشان را افزایش بهتری داشته باشند.
توسعه آزمایشگاههای تشخیص طبی با سطح زیستی
دهن��د .ب��رای ای��ن منظور بیمارستانهایی را شناسایی
باال از دیگر مواردی است که مدنظر قرار دارد .هرچند
کردی��م ،چندی��ن روش ب��رای گسترش سریع ظرفیت
خوشبختانه ما در کشور این آزمایشگاهها را بهطور نسبی
بیمارستانها طراحی کردیم و امیدواریم امسال بتوانیم
در اختیار داریم ولی در صدد توسعه این مراکز هستیم.
تعدادی از بیمارستانهای هدف را به این قابلیت برسانیم
یکی دیگر از اقدامات وزارت بهداشت در حوزه آموزش،
ک��ه در زم��ان تهدی��دات به سرعت ظرفیت خودشان را
تصوی��ب رشت��ه پدافن��د غیرعامل در سطح کارشناسی
افزایش دهند .البته سایر اماکن از جمله اماکن ورزشی
ارشد است .دوره  MPHآن هم درحال طراحی است.
ه��م ب��رای ایج��اد ظرفیت بستری مجروحین و بیماران
در ح��وزه بهداش��ت ه��م یک��ی از مهمترین برنامهها در
در این مواقع مدنظر هست.
این زمینه ،ارتقای نظام مراقبتهای سندرمیک است.
• ایجاد بیمارستانهای صحرایی هم در دستور کار قرار
دارد .خوشبختانه نیروهای مسلح ما قابلیت خیلی خوبی اورژانس کشوری هم برنامههای مختلفی در این زمینه
دارد که تشکیل تیمهای واکنش سریع و همینطور مجهز
در ای��ن زمین��ه دارن��د .م��ا هم امکاناتی در اختیار داریم
و با هماهنگی و همراهی هم این استعدادها را بیشتر شدن پرسنل اورژانس بیمارستانی و پیشبیمارستانی به
وسایل حفاظت فردی از موارد مهم است .ضمن اینکه
شناسایی خواهیم کرد .رزمایشهایی هم برای بررسی
مانورهایی هم در این زمینه برگزار میشود.
توانمان در استفاده از این بیمارستانهای صحرایی هم
ی��ک قط��ب مهارته��ای فردی در زمینه این تهدیدات
خواهیم داشت.
در یزد تاسیس شده که فعالیتهای ارزشمندی دارد.
یکی دیگر از حوزههایی که وزارت بهداشت برنامههای
یک قطب علمی هم برای دیدبانی سالمت و تهدیدات
خوبی برای آن درنظر گرفته است ،تولید و ذخیرهسازی

• توسع��هفرهن��گپدافن��دزیست��یدرسط��حمدیران،
کارشناسان و تولیدکنندگان.
• حمایت از تحقیقات کاربردی.
• حمایت و تقویت پژوهش جهت دستیابی به دانش و
فناوری نوین حوزه تشخیص ،کنترل و مقابله با تهدیدات
زیستی.
• توسعه سطح دانش و مهارت تخصصی نیروهای وزارت
جهاد کشاورزی در حوزه پدافند غیرعامل.
• تقویت و توسعه سامانهها و زیرساختهای نوین رصد و
پایش ،شناسایی و تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی

زیستی در کرمان در حال طراحی است که امیدواریم
ای��ن دو قط��ب ب��رای مهارتآم��وزی و توسع��ه دانش و
تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد.
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

آمارها واقعیت وضعیت امنیت غذایی کشور را نشان میدهند؟

جای خالی شاخصها
ویدا ربانی
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداش�ت گفت« :از  5ریس�ک فاکتور بیماریهای غیرواگیر  5ریس�ک فاکتور مربوط به تغذیه اس�ت ».دکتر زهرا
عبداللهی در نشس�ت معاونان بهداش�ت گفت« :مصرف زیاد نمک ،قند ،چربی و مصرف کم س�بزی و میوه  5ریس�ک فاکتور تغذیهای هس�تند که در
شیوع بیماریهای غیرواگیر نقش دارند 19 .درصد سرطانهای دستگاه گوارش بهدلیل کم خوردن سبزی و میوه است 80 .درصد مردم جهان میوه
و سبزی کم میخورند .طی بررسیها در سال  2010عوامل خطر تغذیهای بیشترین میزان مرگ در دنیا را موجب شده است ».دکتر عبداللهی اظهار
داش�ت« :اضافه وزن و چاقی در گروههای س�نی مختلف بهویژه در کودکان  15تا  23ماهه و جوانان  25تا  34س�اله معضل امروز جامعه ماس�ت ».وی
در بخش دیگری از سخنانش در خصوص مداخالت تغذیهای جامعه محور وزارت بهداشت برای کم کردن این عوامل خطر در صنایع غذایی همچون
انواع روغنها ،نان ،آبمیوهها و نوشابهها توضیح داد مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اجرای بسیج ملی کاهش مصرف نمک ،قند و چربی
را بهعنوان یکی از برنامههای طرح تحول سالمت اعالم کرد ».وی اجرای برنامههای پیشگیری از دیابت ،چربی خون و فشار خون را در قالب برنامه
NCDیکی از برنامههای محوری دفتر بهبود تغذیه جامعه دانست.

غذا

18

مدیرک��ل دفت��ر بهب��ود تغذیه جامع��ه وزارت بهداشت
«در ای��ن مناط��ق ،بح��ث توانمندسازی جوامع محلی و
میگوی��د در آخری��ن گ��زارش سازم��ان فائو اعالمشده
درآمدزایی در نظر گرفته شده است تا خانواده بتواند
اس��ت ک��ه در ح��ال حاض��ر ناامنی غذایی در ایران کمتر
غذای خود را تامین کند .همچنین برنامههای مکملیاری
از  5درصد برآورد میشود و در کشور مشکلی ازلحاظ
و شناسایی خانوارها و زنان و کودکان دچار سوءتغذیه
امنی��ت غذای��ی نداری��م ،یعنی م��ا کشوری نیستیم که
نیز بخش دیگری از این برنامههای در حال اجراست».
قحطی و گرسنگی داشته باشیم .دکتر زهرا عبدالهی
ب��ه گفت��ه مدیرک��ل دفت��ر بهبود تغذی��ه جامعه وزارت
میگوید حتی در طول  2دهه گذشته نیز روی مساله
بهداش��ت ،بخ��ش بهداش��ت در ای��ن مناط��ق ب��ه ارائه
سوءتغذیه کار شده و  ۷۵درصد آن کنترلشده و درواقع
خدم��ات آموزش��ی و مش��اورهای و بهداشتی-درمان��ی
مشکل اصلی ما بیشخواری و چاقی ،بدخوری و دریافت
میپ��ردازد.همچنی��نبع��دازشناساییگروههایدچار
انرژی بیشاز اندازه است .مدیرکل دفتر بهبود تغذیه سوءتغذی��ه ،ب��ه سازمانه��ای حمایتی مثل بهزیستی و
جامع��ه وزارت بهداش��ت میگوید استانهای محروم و
کمیته امداد امام خمینی(ره) برای دریافت سبد غذایی
کمبرخوردار ،از لحاظ امنیت غذایی مشکالت بیشتری
رایگان معرفی میشوند.وی یکی از اهداف در نظر گرفته
داشته و در استانهای جنوبی این مشکالت بیشتر است.
ش��ده در استانه��ای کمبرخ��وردار را افزای��ش پوشش
دکت��ر زه��را عبداله��ی با بیان اینکه استانهای محروم خدم��ات بهداشت��ی -درمان��ی و مراقبتهای تغذیهای
به مردم تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان عنوان
و کمبرخوردار ،از لحاظ امنیت غذایی مشکالت
ک��رد و اف��زود« :همچنی��ن قرار است با محوریت
بیشت��ری دارند ،ادامه داد« :در
استانداری ،جهاد کشاورزی و بخشهای
استانهای جنوبی این مشکالت
درگی��ر در زنجی��ره تولید و تامین
بیشت��ر اس��ت .وزارت بهداشت
غذا ،یک برنامه عملیاتی مدون
نیز در استانهای کمبرخوردار،
مردم با اعتماد بر اینکه
طراحی شود تا در بازه زمانی
در راستای رفع کمبودهای
دولتهای منتخب آنها بر
 5ساله برای بهبود امنیت
تغذی��های ،با ی��ک برنامه
تولید و توزیع مواد غذایی
غذایی این استانها به اجرا
عملیات��ی و بی��ن بخشی
نظارت دارند ،مواد غذایی را
خریداری میکنند .بررسی
درآید ».به گفته مدیرکل
ک��ه در قال��ب سن��د ملی
کردن اینکه مواد غذایی
دفتر بهبود تغذیه جامعه
تغذی��ه و امنی��ت غذایی
خریداری شده از سالمت
وزارت بهداشت ،این برنامه
ک��ه به تصوی��ب شورای
برخودار است در توان مردم
از حمایت سازمان مدیریت
عال��ی سالم��ت و امنی��ت
نیست ،بلکه این وظایفه
و برنامهریزی برخوردار است.
غذای��ی رسیده ،برنامههای
دولتهاست
وزارت بهداش��ت نی��ز در
خاصی را در نظر گرفته است».
استانهای کمبرخوردار ،در راستای
دکت��ر زهرا عبدالهی تصریح کرد:

رفع کمبودهای تغذیهای ،با یک برنامه عملیاتی و بین
بخشی که در قالب سند ملی تغذیه و امنیت غذایی که
به تصویب شورای عالی سالمت و امنیت غذایی رسیده،
برنامههای خاصی را در نظر گرفته است.
موجود بودن غذا ،دسترسی به غذا و پایداری در
دریافت غذا  3عنصر اصلی امنیت غذایی
سازمان ملل در سال  ،۱۹۸۶امنیت غذایی را دسترسی
همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن
یک جسم سالم تعریف میکند .طبق این تعریف موجود
بودن غذا ،دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا
 3عنصر اصلی هستند.
درآمد خانوار از عوامل مهم در تامین امنیت غذایی در
ی��ک نظ��ام اجتماع��ی اس��ت .عامل مهم دیگر در تامین
امنیت غذایی جامعه ،ذائقه و دانش تغذیهای خانوادهها
در نحوه تخصیص بودجه برای تهیه بهترین نوع غذای
در دسترس و چگونگی تقسیم غذا در خانواده است.
امنی��ت غدای��ی زمان��ی تامین میش��ود که سرانه سبد
غذایی خانواده به صورت صحیح انتخاب و تهیه شود،
برای افراد خانواده کافی و به صورت صحیح طبخ شود
ت��ا عناص��ر و م��واد غذای��ی سال��م و صحیح به سلولها و
اندامهای بدن برسد.
غذای سالم در ضریب ناامنی غذایی در نظر گرفته
نمیشود
دکترجاللالدین میرزای رزاز ،رئیس انجمن تغذیه ایران
با بیان اینکه براساس توافقهای بینالمللی که صورت
گرفت��ه اس��ت بای��د امنی��ت غذایی برای همه مردم دنیا
فراهم شده باشد ،میگوید« :در تمام اوقات سال مردم

یکی از محور
های اصلی از نظر پدافند غیرعامل
برای امنیت غذ
ایی ،حلیت غذا است .وقتی در مورد
غذای حالل ص
حبت میکنیم ،حوزه ذبح و صید
تنها بخشی از
مو
ضوع میشود بخش اعظم قضیه
برمیگردد
به
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که
ب
ه
ع
نوان افزودنی در
فرآوری مواد غذایی استفاده م 
یشود که اینها از
خارج از کشور
وارد میشود و روی منشأ آنها،
متأسفانه هیچ
نظارتی نمیشود و هیچ قانونی که
دستگاههای
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منشأ بک
نند،
و
جود ندارد و صرفاً به گزارشات
تأمینکننده اکتفا میشود.

باید بتوانند به مواد غذایی دسترسی داشته باشند .باید
م��ردم درآم��د کاف��ی ب��رای خرید غذا را داشته باشند و
ای��ن وظیف��ه دولتهاس��ت که غذای سالم را برای مردم
فراهم کند .همچنین باید شرایط الزم برای غذایی که
توانایی خرید آن را داشته و در دسترس آنها نیز قرار
دارد فراهم شود.
افرادی هستند که بهدلیل بیماریها و مشکالت گوارشی
امکان استفاده مواد غذایی را ندارند ».دکترجاللالدین
میرزای رزاز با تاکید بر اینکه امنیت غذایی در مباحث
توسعه یکی از دغدغههای دولتهاست ،میگوید« :در
رابط��ه ب��ا بدخ��وری بای��د آگاهیرسانی صورت گرفته و
فرهنگسازی شود.
درکشوره��ایاروپای��یحت��یدرسنی��نقبلازمدرسه
در زمینه تغذیه فرهنگسازی میکنند .نباید این گونه
باشد که وقتی با بیماریها روبرو شدیم به دنبال راهحل
باشیم .باید فرهنگسازی را پیش از دبستان آغاز کنیم.
در ایران در مراکز شهری ما کمتر با این مساله روبرو
هستیم اما در حاشیهها درصدی از عدم امنیت غذایی
وجود دارد و در درصدهای عدم امنیت غذایی که اعالم
میشود «غذای سالم» دیده نمیشود .اگر بخواهیم آن
پارامتر را هم در نظر بگیریم ،وضعیت نگرانکنندهای را

شاهد خواهیم بود .تمام آمارهایی که اعالم میشود با
این فرض است که غذای سالم در دسترس است .اگر
بخواهیم به این مساله توجه کنیم که لبنیات ،سوسیس،
کالباس ،سبزیجات ،آب خوردن و ...چه کیفیتی دارد،
ممکن است دیگر آمارهای ما رضایتبخش نباشد .در
شهرهایی مانند ایرانشهر که وزارت بهداشت بنا دارد کار
تحقیقاتی انجام دهد بیشتر سوءتغذیه و عدم دسترسی
کافی به مواد غذایی به لحاظ اقتصادی مطرح است».
آموزش رکن اصلی را در تغذیه دارد
دکترجاللالدین میرزای رزاز با بیان اینکه نباید اینگونه
باشد که اجازه بدهیم با بیماری روبرو شویم و آنگاه به
سراغ درمان برویم ،میگوید« :مدینه فاضله این است
که آموزش رکن اصلی را بازی کند».
در ح��وزه سالم��ت بحثه��ا ب��ه سم��ت درمان شیب و
سرعت پیدا کرده بود ،یعنی اجازه میدادیم هر اتفاقی
رخ دهد و پساز آن افراد بیمارستانها مراجعه کنند
و ب��ه ای��ن منظ��ور هزینههای چن��د هزار میلیاردی نیز
پرداخت��ه میش��د مانن��د ط��رح تحول نظام سالمت .که
در این طرح بهداشت و پیشگیری مغفول مانده بود.
خوشبختانه در یک سال گذشته رویکرد پیشگیری نیز

غذا

شماره دوازدهم  -آذر و دی 95

مورد توجه قرار گرفته است .تغذیه در امر بیماریهای
غیرواگی��رمانن��ددیاب��ت،چاقی،فشارخون،سرطانو...
نقش اساسی دارد .آمار میگوید اگر تغذیه اصالح شود
 60الی  80درصد بار بیماری کم میشود».
وی ادام��ه میده��د« :در ح��وزه مسائل اقتصادی وظیفه
دولتهاست که به گروههای کمبرخوردار که مشکالت
اقتصادی دارند ،باید یارانههایی بدهد .بستههای کمکی و
حمایتی غذایی باید به افرادی که پایه درآمدی ضعیفی
دارند ،تعلق بگیرد تا امنیت غذایی آنها تامین شود».
رئی��س انجم��ن تغذی��ه ای��ران با تاکید ب��ر اینکه تامین
غ��ذایسال��مازجمل��هوظای��فدولتهاست،میگوید:
«بررسی سالم بودن یا نبودن مواد غذایی که در پایان
زنجی��ره تولی��د و توزی��ع در اختی��ار مردم قرار میگیرد،
برعهده مردم نیست .مردم با اعتماد بر اینکه دولتهای
منتخب آنها بر تولید و توزیع مواد غذایی نظارت دارند،
مواد غذایی را خریداری میکنند .بررسی کردن اینکه
م��وادغذای��یخری��داریش��دهازسالمتبرخوداراست
در ت��وان م��ردم نیس��ت ،بلک��ه این وظایفه دولتهاست
که باید غذای سالم را برای مردم تهیه کرده و بر تمام
مراح��ل زنجی��ره تولی��د مواد غذایی تا رسیدن به دست
مصرفکننده ،باید نظارت داشته باشند».

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

بیانیه چشمانداز پدافند زیستی وزارت جهاد کشاورزی

ردیفآسیبپذیریها
چش�مانداز تصویری از آینده اس�ت که سازمان
میخواهد در زمان مشخصی به آن دست یابد.
چش�مانداز ،آرزوی آتی س�ازمان در ش�رایط
کنونی اس�ت .بنابراین چش�مانداز ،سیر تحول
و دگرگونیها را جهت نیل به آینده مطلوبتر
هموار میسازد و موجب انسجام کلیه واحدهای
س�ازمانب�هس�ویآین�دهآرمان�یمیگ�ردد.
چش�مانداز ،توصیفی قابل درک و الهامبخش،
برانگیزاننده و وفاقآفرین از یک س�ازمان در
اف�ق زمان�ی معین که آین�ده مطلوب ،واقعگرا،
تحققپذیر و جذاب را برای آن به صورتی کلی به
تصویرکشیدهوچگونگیاجرایموفقماموریت
را در افق مورد نظر مش�خص میکند .با اتکال
ب�ه ق�درت الی�زال اله�ی و در پرتو چش�مانداز
کلی نظام ،چش�مانداز وزارت جهاد کش�اورزی،
وزارتخانهای با توان حداکثری در رصد ،پایش و
شناسایی ،تشخیص ،پیشگیری ،کنترل ،مقابله
و مصونسازی کشور در برابر تهدیدات زیستی
حوزه دامی و گیاهی و دارای رتبه برتر در این
زمین�ه در بی�ن کش�ورهای منطقه خاورمیانه و
شمالآفریقا،درپدافندغیرعاملزیستیکشور
در افق چشمانداز  1404چنین ترسیم میگردد.

مفهومشناسی
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تعريف سامانه اطالعات مكاني
بهطوركليسامانهاطالعاتمكانيعبارتستاز:مجموعهای
از دادهها ،نرمافزارها و سختافزارها و پرسنل متخصص
براي جمعآوري ،پردازش و تجزيه و تحليل دادهها و ايجاد
اطالعاتي كه با يك موقعيت مكاني مرتبطند.
در اين ارتباط ضروري است اطالعات مربوط به بيماري
با مكان وقوع بیماریها مرتبط گردد تا بتوان نسبت به
انج��امتجزي��هوتحليله��ايمكان��يوزمانياقدامنمود.
بنابراي��نتعري��فجمعي��تدام��يوتجتگروههايآناز
اولوي��تبرخ��ورداربودن��دواحده��ایدامیویابهعبارت
دیگ��ر واحده��ای اپیدمیول��وژی تعریف گرديدند زیرا که
بدون داشتن واحد تعریف شده جمعیت ،مطالعه و بررسی
مفهومی نخواهد داشت .در نظر گرفتن راس حیوان نیز
امکانپذیر نیست زیرا که شروع هر مطالعهای با تعیین
توزیع جمعیت همراه است و در آسیبشناسی حیوانی
گل��هی��اواحده��ایدیگ��ربیشت��رموردنظرق��راردارد.از
طرف دیگر تعریف واحد اپیدمیولوژی ساختار جمعیت
را مشخص میکند که نقش ویژهای در طراحی مطالعات
و اعم��ال معیاره��ای کنترل��ی خواهد داشت .ضمن آنکه
الزم اس��ت دادهه��ای مرب��وط به تغییرات بیماریهای یا

وقوع آنها یا اعمال روش خاصی برای کنترل بیماری به
مک��انمشخص��ی()Locationمرتب��طگرددکهدرآن
مک��اندامه��ازندگ��یمینماین��دواینمکانبهنامواحد
اپیدمیولوژی نامگذاری گرديد.
تعریف واحد اپیدمیولوژی
«واحد اپیدمیولوژی عبارت است از گروهی حیوان که در
یک مکان جغرافیایی خاص نگهداری میشوند بهطوری
که حداکثر تماس مستقیم بین آنها برقرار و خطر انتفال
بیماری بین آنها زیاد است»
لذا با توجه به توزیع دام در کشور و تعریف فوق واحدهای
زیر مورد نظر قرار گرفتهاند:
• مجتمعهاي دامداري
• گاوداري پرواري و گوسفندداري
• گاوداري گوشتي
• گاوميشداري
• شترداري
• شترداري و گوسفندداري
• شهر
• گاوداري شيري و گوشتي

• گاوداري شيري و گوسفندداري
• گاوداري شيري
• گوسفندداري پرواري
• اسبداري
• گوسفندداري
• روستا
• پمپ آب
برای ایجاد دادههای جغرافیایی هر یک از این واحدها الزم
است مختصات جغرافیایی آنها ثبت گردد که این مهم
با استفاده از دستگاههای موقعیتیاب جغرافیایی مقدور
خواهد بود .کلیه واحدها با استفاده از دستگاه موقعیتياب
جغرافیایی()Global positioning system=GPS
با مراجعه به تکتک واحدها باید ثبت گردند .به غیر از
واحدهای فوق که به منظور مطالعه توزیع بیماریها مورد
استف��اده ق��رار میگیرند ،تعداد دیگری مکان جغرافیایی
( )locationبرای ثبت در نظر گرفته میشود که نقش
آنها در مدیریت و برنامهریزی از اهمیت برخوردار است.
لذا مکانهای ثبت شده به شرح زیر هستند:
• واحدهای اپیدمیولوژی.
• کشتارگاهها.

• میادین دام.
• مراکز جمعآوری شیر.
• ادارات و پستهای دامپزشکی.
• دانشکدههای دامپزشکی.
• مراکز تلقیح مصنوعی.
سامان��ه موقعیتی��اب ماه��وارهای (GPS = Global
)Positioning System
به منظور امکان ایجاد سامانه اطالعات جغرافیایی برای
مطالع��ه بیماریه��ا و چگونگ��ی کنت��رل آنها ،ابتدا کلیه
موقعیتهای فوقالذکر توسط این سامانه ثبت میگردد.
سامانهثبتموقعیتجغرافیاییشامل 24ماهوارهاستکه
در اطراف زمین میچرخند و اطالعات آنها توسط  3مرکز
کنترل زمین به روز میشود .روش تعیین مختصات نقاط
نسبتا ساده است و از صفحه مختصات استفاده میگردد
به این معنی که با داشتن طول و عرض نقاط موقعیت
آنها در روی کره زمین تعیین میشود .اگر صفحه استوا
طول در نظر گرفته شود و نصفالنهار مبدا که از گزینویچ
لندن میگذرد عرض جغرافیایی ،بدین ترتیب میتوان
موقعیت را به راحتی روی کره زمین که شعاع زمین وتر
آن خواهد بود محاسبه کرد .شکل زیر این موضوع را به
سهولت نشان میدهد:
در این حالت با محاسبه زاویه  aبا معیار رادیان امکان نشان
داده موقعیت جغرافیایی به وجود میآید .این اطالعات
رویماهوارهه��اوج��ودداردوب��ااستف��ادهازدستگاههای
 GPSاین موقعیت مشخص و ثبت میگردد.
در زمان ثبت موقعیت جغرافیایی توسط  GPSاطالعات
طول ،عرض ،ارتفاع ،فشار ،درجه حرارت ثبت میگردد.
برای هر مکان یک کد  8رقمی تعریف گردیده است که
 2رقم سمت چپ معرف استان 2 ،رقم بعدی متعلق به
شهرستان و  4رقم بعد از شهرستان معرف واحد مکانی
م��وردثب��تاس��تک��هدرزم��انمراجع��هبههرمکاندر
دستگ��اهثب��تمیش��ودوب��همنظورتکمیلدادههایهر
واحد ،همراه با ثبت کد ،در فرمهای مخصوص دادههای
الزمازجمل��هن��امواح��د(فارس��یوانگلیسی)،نوعواحد،
تعداد گاو و گوسفند و اسب و شتر در جلوی هر کد ثبت
گردیدهاند که برای ایجاد پایگاه دادههای مورد استفاده
سامانهاطالعاتجغرافیاییطراحیشدهازآنهابهرهبرداری
شده است .این دادهها دارای مختصات جغرافیایی هستند
وایج��ادبان��کاطالع��اتدادههایجغرافیاییمینمایند
( .)Spatial dataبرای ایجاد این بانک اطالعاتی ،نقاط
ثبت شده توسط نرمافزارهای خاص به کامپیوتر منتقل
و از لحاظ قرار گرفتن صحیح در موقعیت درست مورد
بررس��ی ق��رار گرفت��ه و برای استف��اده در بانک اطالعات
بیماریهای دامی آمادهسازی خواهند شد.
متعاق��ب ثب��ت وایح��اد بانک اطالعاتی نقاط مکانی مورد
نظر ،الزم است اطالعات مربوط به بیماریها نیز ایجاد و
دادههای مکانی مرتبط گردند که این مهم تحت عنوان
بانک اطالعات بیماریهای دامی (Animal Disease
 .)reporting System = ADRSنامیده میشود
برایطراحیسامانه،پارامترهایموردنظرعلماپبدمیولوژی
(عامل ،جمعیت ،محیط) مدنظر قرار گرفته و برای ایجاد

پایگاهدادههایبیماریهاتفکیکودرسامانهقرارگرفتهاند
ازجمله:بیماریها،انواعحیوانات،گروههایسنیحیوانات،
انواع نمونهها ،آزمایشگاهها ،استانها ،شهرستانها ،عالئم
بالینی و پاتولوژیک بیماری و . ......این تقسیمبندی امکان
ایجاد پایگاه دادهها را بهطور منطقی فراهم میآورد و با
امتزاج آنها با یکدیگر پاسخ مورد نظر ایجاد خواهد شد.
این دادهها توسط سامانه قابلیت آنالیز داشته و میتوان
الیههای اطالعاتی بسیار زیادی را به صورت آنالیز آماری
یا نقشههای هوشمند ایجاد نمود .آنالیزهای آماری برای
تعیی��نشاخصه��ایاپیدمیول��وژیتوسطسامانهانجام
میپذی��رد و ب��رای ب��ه تصویر کشی��دن دادهها از نرمافزار
 Arc viewو ArcGisاستف��اده میگ��ردد ک��ه قابلیت
آنالیز مکانی را داراست (.)Spatial analysis
نتایج
اطالع��ات مکان��ی واحده��ای اپیدمیولوژی مربوط به30
استان کشور جمعآوری شده که قریب به  86000واحد
را شامل میشود .پروژه نرمافزار بانک اطالعات بیماریهای
دامی در آبان ماه سال  1386تکمیل و در کلیه استانهای
کشور نصب گردیده که اقدام به ارسال اطالعات مینمایند.
مراحل انجام پروژه به شرخ زیر است
• سال  -1380شروع مطالعات
• سال-1381شروعتدوینسامانهتوسطبخشخصوصی
و شروع برداشت نقاط توسط همکاران سازمانی ،استانی
و شهرستانی
• سال 1382و  -1383طراحی پایگاه دادهها و ثبت قریب
به  40000000کاراکتر در رایانه و آزمایش مستمر سامانه
و نصب آن در  3استان.
• سال  -1384نصب سامانه در نیمی از استانها و رفع
مشکالت سامانه.
• سال 1385و نیمه اول سال  - 1386ارتقای سامانه و
نصب کامل در کلیه استانها
• از ابتدای آبان ماه  -1386اجرای کامل سامانه و اجرای
سامانه در آزمایشگاه
• سال  1388اجراي برنامه مونيتورينگ سيستم اطالعات
جغرافيايي
•1389ارتق��ايسيست��مك��همراح��لآزمايش��یراطي
کرده است.
  1395بهطور کامل راهاندازی شده و در حال استفادهاست ولی نیاز به ارتقا در زمینه مکانیابی دقیق دارد.
اقدامات و آنالیزهایی را که میتوان توسط سامانه انجام
داد به گروههای زیر تقسیم میشود:
• آنالیزهای اداری
• آنالیزهای آماری
• نقشهپردازی
• آنالیز مکانی نقشهها
•نکت��همه��موقاب��لتوج��های��ناستکهباارتقاسامانهو
استفاده مطلوب از سیستم  GISامکان کسب اطالعات
ذیقیمتی در مبارزه با بیماریها و نحوه وقوع آن به دست
خواهد آمد .همانطور که اشاره شد سامانه امکان آنالیز
آماری را داراست .در این ارتباط امکان محاسبه میزان

تلفات و ابتال و میزان بروز بیماری و مطالعه بیماری در
واحدهای مختلف و تحت جمعیتها میسر است.
همچنین میتوان نقشه توزیع بیماری و واکسیناسیون
و مح��دوده کنت��رل و قرنطین��ه بیماری را مشخص نمود.
دراین ارتباط توزیع تب برفکی و واکسیناسیون و محدوده
کنترل بیماری در استانهایی که اقدام به ارسال اطالعات
نمودهاند .همچنین امکان مقایسه گسترس بیماریها و
تعیی��ننق��اطبحران��یومقایس��هآنهاومشاهدهمحدوده
توزیع هر بیماری به سهولت میسر گردیده است.
باید توجه داشت که مدلهای ارائه شده فوق صرفا جهت
نمای��ش تواناییه��ای سامان��ه است و برای تفسیر قطعی
ضروری است کلیه اطالعات بهطور منظم تجزیه و تحلیل
گردن��د و بدیه��ی اس��ت ک��ه اطالعات فوقکلگزارشات
نیست زیرا که بر هر کدام از آنها میتوان تفسیری نوشت
و با دید روشن نسبت به کنترل بیماریها اقدام نمود.

مفهومشناسی

شماره دوازدهم  -آذر و دی 95

مونيتورينگ
در صورت ارتقا سیستم ،در اين برنامه هر يک از بیماریها به
محض مشاهده و گزارش به صورت نقاط قرمز چشمك زن
مشاهده میشود .اين سيستم بيشتر براي مديران ردههاي
باال طراحي شده كه نياز دارند وقوع بیماریها را در زمان
وقوع مشاهده كنند .ضمن اینکه سيستم میتواند كليه
مراحل پردازش دادهها را چه از نظر مكاني و چه از نظر
دادهای و ايجاد جداول و نمودارها به سهولت انجام دهد.
بحث
بررسیهای نشان میدهد که استفاده از این سامانه در
راستای اهداف زیر به خوبی عمل نموده و در کوتاهترین
زمان اطالعات ذیقیمتی را در راستای بررسی و کنترل
بیماریها به دست میدهد:
• گزارش کلیه بیماریهای اخطارکردنی در ظرف کوتاهی
از زمان که ویژگی اصلی مراقبت بیماریهاست.
• تعیین سریع شاخصهای اپیدمیولوژیک.
• مدیریت مطلوب سالمت جمعیتها.
• سهولت در تصمیمگیری.
• تعیین عوامل خطر مترتب بر بیماریها.
• اعمال بهترین روشهای کنترل بیماریها.
• مطالعه تغییرات بیماریها و ارتباط بین عوامل خطر.
ازویژگیه��ایای��نسامان��هک��هبهخوبینیزتعریفشده
مخ��رج کس��ر است ک��ه در بررسیهای اپیدمیولوژیک از
اهمی��ت وی��ژه برخ��وردار است .ب��ه عبارت دیگر استفاده
ازواح��دب��هج��ایراسحی��وانهرچن��دکهبهدلیلدارا
ب��ودن اطالع��ات مرب��وط به ه��ر واحد امکان محاسبه در
سطح راس حیوانات نیز مهیا شده است .همانطور که
گفت��ه ش��د استف��اده از این سامانهها با سرعت فزایندهای
در حال گسترش است که نشاندهنده تواناییهای این
گون��هازسامانههاس��ت.دردنیای��یزندگ��یمیکنیمکه
سرع��تدرتصمیمگیریه��ایدرس��تومنطقیبهدلیل
نیاز به پیشرفت سریع از اهمیت زیادی برخوردار است.
سامانههای اطالعات جغرافیایی ابزاری هستند که امکان
تصمیمگیری مطلوب را به سهولت فراهم میآورند.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

شیرینسازی آب خلیج فارس؛ راهکاری برای مقابله با بحران کمآبی یا طرحی فاقد توجیه اقتصادی؟

آب خلیج فارس را بنوشیم؟
مهندس داوود پورجم /موسس و مدیر عامل شرکت آو

ایران با وجود همه امکانات و منابع سرش�ار طبیعی که در اختیار دارد ،اما به واس�طه واقع ش�دن در یکی از مناطق خش�ک و نیمه خش�ک جهان،
کش�ور کمآبی اس�ت .این مس�اله چنانچه به خوبی مدیریت نش�ود ،افزون بر آنکه بر روند توس�عه پایدار کش�ور تاثیر نامطلوبی دارد ،میتواند بس�یار
بحرانآفرین هم باش�د .در واپس�ین روزهای دولت دهم ،عملیات اجرایی طرح ملی شیرینس�ازی و انتقال آب خلیج فارس با حضور رئیسجمهور
آغاز شد .طرحی که در فاز اول با تولید روزانه  150هزار مترمكعب آب شیرین با استفاده از فناوری اسمز معكوس احداث میشود و قرار است با
بهرهبرداری كامل از این پروژه ،آب مورد نیاز شهرستان بندر خمیر و روستاهای غرب بندرعباس و قسمتی از شهرستان حاجیآباد و نیز صنایع
غرب استان هرمزگان تامین گردد.تاسیسات آبگیری از دریای این طرح با ظرفیت  4میلیون و  800هزار متر مكعب در روز در  6خط لوله دریایی
به قطر  3متر و طول  2هزار و  700متر احداث خواهد ش�د .مقامات مس�وول در وزارت نیرو با اذعان به اینکه در حال حاضر منابع آبی کش�ور با
تمام ظرفیت در حال بهرهبرداری است و از این رو کشور وارد تنش آبی شده است ،شیرینسازی و استفاده از آب دریاها را گزینه مناسبی برای
مقابله با بحرانهای کمآبی در آینده قلمداد کرده و حتی از برنامههای خود برای شیرینس�ازی آب دریای مازندران و انتفال آن به فالت مرکزی
ایران س�خن میگویند .طرحهایی که البته با اما و اگرهای زیادی از س�وی کارشناس�ان و صاحبنظران بحث آب مواجه ش�ده اس�ت .ش�ايد س�رانجام
يك روز اين بحث جدى شود زيرا حقيقتا پيشبينى قابل اطمينانى در مورد كفايت آبهاى شيرين درون سرزمين نمىتواند ارايه گردد .در حال
حاضر هم كشورهاى جنوب خليج فارس در ابعاد مختلفى چنين كارى را انجام مىدهند .شرط اساسى براى نمكزدايى از آب دريا ،تامين انرژى
الزم در شرايط اقتصادى قابل تحمل براى هر كشور است .براى كشور ما البته جغرافياى محل استقرار ماشينهاى آب شيرين كن و ضرورتهاى
انتقال و نوع مصرف و مالحظات عديده ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد .در ادامه نگاهی به عمده روشهای نمکزدایی از آب خواهیم داشت .در
تدوین این بخش از کمک دانشآموخته دانشگاه علم و صنعت و همکارم در شرکت آو آقای دکتر حسن محمدی سود جستهام.
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پروژهه��ای متع��ددی ب��رای شیرینسازی و انتقال آب از
خلی��جف��ارسب��هکرم��انوی��زدوسای��رنقاطکشوردر
دس��ت اجراس��ت ک��ه میباید در این سرمایهگذاریها به
رون��د تکنول��وژی نمکزدای��ی از آب و مسائ��ل راهبری و
نگهداری این تاسیسات در درازمدت مورد توجه باشد.
اگ�ر در س�الهای 1375-1376ک�ه اوج کارب�ری
روشه�ای )MED) – (MSF( :نم��ک زدای��ی مولت��ی
افکتومولتیاستیجفلشدرشیرینسازیآب(فرآیندهای
متکی بر تغییرفاز ،روشهای) Freeze – thaw , Thermal
بود و اینجانب براساس مطالعات و مشاهدات ،سعی در
جلب توجه دستاندرکاران به گذار از این فناوری به اسمز
معکوس را داشتهام ،امروزه با توجه به سرمایهگذاریها و
کارهایتحقیقاتیگستردهدرکشورهایپیشرفتهصنعتی،
میباید به گذار از ( ROاسمز معکوس) در شکل کالسیک
آن به ترکیب الکترودیالیز و رزینهای تبادل یونی موسوم
به و همینطور تکنولوژی ( )CDIیا در چشماندازی دورتر
بهاسمزمستقیم ()F.Oدر فرآیندهای شیرینسازیمتکی
ب��رفش��ارهیدرولیک��ی(انتق��الآبازغشاء)بااستفادهاز
نسل جدید ممبرانها توجه داشته باشیم.
در انتخاب روشهای نمکزدایی میباید به  3اصل
توجه شود:
 -1مصرف انرژی کمتر
 -2افزایش میزان آب شیرین تولیدی

 -3حداقل آسیب به محیطزیست
بهطور خالصه عمده روشهای مختلف شیرینسازی آب
را میتوان مطابق جدول زیر طبقهبندی کرد.
فرصت چالش احتمال توسعه در آینده فرآیند
بهینهسازی در ترکیب با سیستمهای هیبریدی
کنترل رسوبگذاری ممبران کم ترمال
ارتقا تکنولوژی در جهت تولید ممبرانهای ارزانترگرانی
ممبرانهای مورد نیاز در این روش بسیار کم ED
استف��اده از الکتروده��ای نان��و کربنی توسعه ماجولهای
قابل اجرا محتمل CDI
ممبرانهای نوین راندمان نه چندان باال زیاد RO
راندمان مناسب  DRAW SOLUTEزیاد FO
فعال در اشل آزمایشگاهی نیازمند بهینهسازی
محتمل BIO-ENABLED
فرایندهای ترمال
• این فرایند به بلوغ کافی رسیده و پیشرفت در این زمینه
دشوار مینماید .در حال حاضر تحقیقات مرتبط با این
فرایندمتمرکزبرسیستمهایهیبریدیاست(سیستمهای
هیبریدی به ترکیب روشهای نمکزدایی مانند MED,
 MSF,ROبا سیستمهای خورشیدی اتالق میشود) روش
 )Freezing(FRZهم در گروه روشهای ترمال طبقهبندی
میشود که خوشبختانه این سیستم اخیرا در ترکیب با

روشه��ای  )SOLLAR (SDارتق��ا یافت��ه و بهعنوان مثال
شرک��ت SOLLAR EH2کان��ادا نمونهه��ای موفقی از آن
را نصب کرده است.
الکترو دیالیزED/EDR :
EDفراین��دیتکاملیافت��هاس��توتقریب��اب��هبلوغخود
رسیده است اما ممکن است پیشرفتهایی در زمینه نوع
ممبران حاصل شود .تحقیقات در این زمنه متمرکز بر
بهینهسازی فرایند و بهویژه ساخت ممبرانهایی ارزنتر
است .اخیرا برای حذف بیکربناتها از آب ،روشی تحت
عنوان  Electro decarburizationتوسط شرکت فرانسوی
 SUEZب��ه ثب��ت رسی��ده اس��تکهروشیمناسبجهت
جایگزین��ی سختیگی��ری از آب ب��ا روشه��ای رزینی و
شیمیایی است.
 :Capacitive Deionizationهن��وز ب��رای شیرینس��ازی
آبدری��ااستف��ادهنش��دهاس��ت.اینکارنیازمندطراحی
سیستمه��ایماج��والراس��ت.برایرقابتباسیستمهای
 ،ROای��ن تکنی��ک نیازمن��د پیشرف��ت در زمینه متریال
الکترودهاست.
:ROای��نتکنول��وژیتکام��لیافتهاست،اماپیشرفتها
در خصوص نوع ممبرانهای نوین قابل پیشبینی است
ک��ه توس��ط مراک��ز تحقیقات��ی مختلف به شدت در حال
انج��ام اس��ت .چال��ش موجود در این زمنیه حداقلسازی

خصوص��ی ،آنگون��ه ک��ه این روزها در خبرها میشنویم
راهحل مناسبی نیست ،زیرا برنامهریزی برای چنین امر
بزرگ��ی میبای��د در کارگروه��یوی��ژه بااختیارات تام و با
بهکارگیری تمام منابع انسانی ،مالی ،نظامی و انتظامی
کشور تدوین و با قدرت و فارغ از جابجاییها و تغییرات
در ردههای میانی مسئوالن به سرانجام برسد .این مهم
نیازمند ایجاد و استفاده از ساختارهای توانمند در داخل
کشوراستکهبتوانندبابهرهگیریازتوانباالیخوداهداف
مورد نظر را دستیافتنی نمایند .تشکلهای معدودی در
کشور منجمله قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء میتوانند
ب��رایایف��اءوتحق��قای��نمسئولیتخطیردرکشورمان
نقش مهمی داشته باشند.

 foulingاست.
 :FOممبرانهای  ،FOتوسعه یافته هستند .برای اجرایی
شدن این فرایند ،نوع  draw solutionو نحوه احیای آن
اهمیت زیادی دارد (عمدتا از بیکربنات آمونیوم بهعنوان
 Draw Soluteاستف��اه میش��ود) .ب��ه احتمال بسیار زیاد
درآین��دهاینزدی��کای��نچال��شنیزبرطرفخواهدشد
ب��راینمون��هدرپ��روژهالنج��دهعمانباروشFOمصرف
ان��رژی 30درص��د کمت��ر از ط��رح ROاست .در ایران نیز
بر روی این روش کار شده و به گزارش خبرگزاری مهر:
«پژوهشگران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی موفق
ب��هساخ��تدستگ��اهنمکزدای��یازآبشوربااستفادهاز
فناوری اسمز مستقیم شدند که مصرف انرژی را  ۳۰تا
 ۴۰درصد کاهش میدهد»
غشای زیستی ـ  :Bio- Membraneمهندسی باکتریها
جهت جذب یونهای نمک توسط باکتریها و عبور آب
خالص از غشای باکتریها ،برخی از نمونه باکتریها نمک
دوستهستند،دراینروشتمرکزبررویتغییراتژنتیکی
اینباکتریهاجهتاستفادهدرطرحهاینمکزداییاست.
هدف اصلی حداقلسازی مصرف انرژی به میزان کمتر
از  kwh/m3 0.5است( .دست کاری ژنتیکی باکتریها)
ERD:EnergyRecoveryDeviceازاینوسیلهبرایبازیافت
انرژی در سیستمهای  ROاستفاده میشود.
با توضیحات فشرده ارائه شده به این نتیجه میرسیم که
ضمن ضرورت اجرای پروژههای تامین آب از خلیج فارس
و انتقال آن به داخل سرزمین میباید به روند تغییرات
و ضرورت اجرای پروژه با آخرین فناوریها که حداقل
مص��رف ان��رژی و حداق��ل آسیبهای زیستمحیطی را
دارد ،توجه کنیم با این تاکید که براساس دانستههای
مح��دود اینجان��ب هی��چ نسخه واحدی برای تامین آب
شیرین در تمامی شرایط و موقعیتهای متفاوت وجود
ن��دارد و در بهکارگی��ری تکنولوژیه��ا میباید به شرایط
اقلیم��ی و دان��ش بهرهب��رداری توج��ه کرده و فناوری را
ب��ا توج��ه ب��ه مزیته��ای نسب��ی آن در منطقه انتخاب
کنی��م و ل��ذا ب��ا آنک��ه قیمت تمام شده استحصال آب از

دریا با روشهای پیشرفته اسمز معکوس و بهکارگیری
تجهی��زات بازیاف��ت ان��رژی ( )ERDت��ا سطح  58سنت
در مت��ر مکع��ب تقلی��ل یافت��ه است (پروژه سورک) در
سرزمینهای اشغالی که بزرگترین واحد آب شیرین
کن با ظرفیت  624000متر مکعب در روز و در حال
ک��ار ب��ا روش اسم��ز معک��وس اس��ت) با اینحال کمتر
کارشناسی بهعنوان مثال در کاربری روشهای حرارتی
(روشه��ای متک��ی ب��ر تغییر ف��از یا روشهای حرارتی
ترکیبی با سیستمهای خورشیدی) در جوار نیروگاههای
حرارتی یا مراکزی که مازاد انرژی فسیلی داریم تردید
میکند( ....در سواحل شمالی خلیج فارس که با توجه
ب��همناب��ععظی��مگ��ازطبیعیوهزینههایانتقالمازاد
تولی��د آن ب��ه بازارهای ف��روش ،بهکارگیری روشهای
حرارتی را قابل بررسی میکنند)
راههای حل بحران آب
تشکیل ستاد عالی آب :این ستاد میباید متشکل از
مدیرانیتواناوملیبابرخورداریازحمایتباالترینمقامات
کشور تشکیل شود ،این ستاد میباید با بهرهگیری از دانش
موج��وددرکش��وروب��ابهکارگی��ریظرفیتهایعلمیو
دانشگاهی و عقد قرارداد با مشاورین و شرکتهای توانای
بخش خصوصی و شرکتهای معتبر بینالمللی نسبت
به تدوین نقشه راه ساماندهی آب در کشور اقدام نماید.
این ستاد بعد از تدوین برنامه استراتژیک و راهبردی حل
بحران آب که براساس منافع ملی و تقویت یکپارچگی
اقوام ایرانی با اولویت مناطق محروم و بهخصوص مناطق
مرزی نهایی شده است میباید کامال مستقل و غیرجناحی
و توصیهناپذیر بوده و برنامه مقابله با کمآبی را هدایت کند
و تمام تصمیمات در ستاد عالی آب باید صرفا براساس
برنامههایمصوبکارشناسانهوفارغازمصلحتاندیشیها
و مالحظات قومی و منطقهای اتخاذ شود و صرفا در مسیر
بهبود شرایط زیستمحیطی و اقتصادی و یکپارچگی و
مصالح کشور عملیاتی گردد.
واگذاری و سپردن مدیریت امور بحران آب کشور به بخش

آب

شماره دوازدهم  -آذر و دی 95

اولویتها و سرفصلهای پیشنهادی برای نقشه راه
• اولویت دادن توسعه پایدار در تدوین برنامههای توسعه
صنعتی و بهکارگیری تکنولوژیهای تامین آب همساز
با محیطزیست
• رعای��تاص��ولفن��یومهندس��یدرتصفی��هوبازیافت
پسابها(انتخابفرایندمناسب،محلاحداثتصفیهخانه،
نحوه استفاده از پساب و توجه به شرایط آبهای پذیرنده
و )...و پرهیز از تکرار پروژههایی مانند احداث تصفیهخانه
شهر لواسان در نزدیک آبگیر سد لتیان.
• تحقیق بر روی فناوریهای شیرینسازی آب و هدایت
پروژهها در بهرهبرداری از تکنولوژیهای روز و حرکت در
مسی��ر طراح��ی Platformهای مشترک و محدود کردن
آن و دستیابی به تکنولوژیهای بومی شده و منطبق با
شرایط اقلیمی پروژهها در نمکزدایی از آبها و استقالل
تکنولوژی��ک در نمکزدای��ی از آب ب��ه دالیل امنیت ملی
وباالب��ردنق��درتچانهزن��یکش��وردرمقابلاهرمنیازبه
آب در منازعات منطقهای ،که البته قطعا منظورم اختراع
دوباره چرخ نیست!
• الویتبندی فعالیتها و مصارف و دخالت دادن آب بری
فعالیتها (آب مجازی) ( )3در قیمت تمام شده واقعی
محص��ولودخال��تدادنای��نمولف��هدرحمایتازتولید
داخلی یا سیاستها و تعرفههای واردات کاال.
• هدایت فعالیت شرکتهای مهندسی در ارتقا و بهبود
تولید تجهیزات آبیاری صنعتی در مصارف کشاورزی و
همینطورشیرآالتولوازممصرفیصرفهجویانهدرمصارف
شه��ریوخانگ��یوتدوی��نبرنامهه��ایحمایتازتولید
داخلی این تجهیزات ،بهعنوان مثال گذاشتن تعرفههای
تشویقی در صدور جواز ساختمانهای مسکونی و اداری
که از تجهیزات صرفهجویی آب استفاده کردهاند یا حتی
منوط کردن صدور پایان کار به استفاده از این تجهیزات.
• بازبین��یواص�لاحشبکهه��ایآبرسانیوجلوگیریاز
هدر رفتن خارج از استاندارد آب.
در خاتمه تاکید کنم که :بحران آب نیز چالشی است
درامت��دادودرادام��هه��زارانتنگن��اوبح��رانکهمردمما
در طی تاریخ بلند خود با آن روبرو بودهاند ،این چالشی
است سنگین ولی پایان کار نیست ،ایمان و یقین دارم
که با همدلی و هماندیشی از این بحران نیز پیروزمندانه
خارج خواهیم شد.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

سامانهالکترونیکیپایشومراقبتبیماریهایدامیسازماندامپزشکی:

افزایش توان رصدوپایش تهدیدات زیستی
دكتر وحيد عطارد /کارشناس سازمان دامپزشکی کشور
پيش�رفتهاي روز افزون بش�ر در زمينه تكنولوژي وجمع آوري اطالعات موجبات ايجاد حجم عظيمي از دادهها را فراهم نموده اس�ت كه نيازمند
پردازش ،و تجزيه و تحليل براي ايجاد اطالعات است .اطالعاتي كه میتواند به قول برتراندراسل فيلسوف معاصر انگليسي بسياري از مشكالتي را
كه بشر امروزي با آن روبرو است حل كند يا به عبارتي ديگر مرهمي بر زخمهايش باشد .در اين ارتباط سيستمهاي اطالعات جغرافيايي با تاريخچه
بش�ر از زماني كه بر ديوار غارها راهها را نقاش�ي كرده اس�ت عجين بوده و از آنجا كه جغرافيا نه فقط به معناي آب و هوا و كوهها و رودخانههاس�ت
كه كل محيط زندگي را تش�كيل میدهد و هر پديدهای متاثر از تاثيرات محيطي اس�ت ،توجيه وقوع پديدهها بدون در نظر گرفتن اين تاثيرات
نتيجهای قابلقبول به دس�ت نخواهد داد .امروزه كمتر جايي را در روي كره زمين میتوان يافت كه ش�ناخته نش�ده باش�د و به راس�تي تحقيقات
علمي انجام شده در زمينههاي مختلف حقايق زيادي را در زمينه موجودات و اكولوژي محيط و تاثيرات آنها بر يكديگر مكشوف نموده است ولي
نتايج آنها هنوز قليل است و نيازمند تحقيقات كاملتر و بيشتري است زيرا كه دستنيافتهها بسيار است و بشر فقط ذرهای از حقايق را میداند.

دام
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جغرافياي��ي بهعن��وان پايگ��اه دادههاي ويژه و تخصصي
شك��ي نيس��ت ك��ه مجموعه دادههاس��ت كه حقايق را
براي جمعآوري ،ذخيرهسازي ،بازيابي و تجزيه و تحليل
میتوانن��د بي��ان كنن��د .در وهل��ه نخست اگر تعداد اين
دادهه��ا ك��م باش��د ب��ه راحتي با امكان��ات ساده قابليت دادههايي كه داراي مختصات جغرافيايي هستند ابزاري
پ��ردازش و تجزي��ه و تحلي��ل دارد ول��ي اگ��ر اين حجم توانمند و كارآمد براي تصميمگيري است و در عرصههاي
مختلف مديريتي ،برنامهريزي ،مطالعاتي و تحقيقياتي
اطالع��ات بيشت��ر ش��ود عم�لا امك��ان تجزيه و تحليل
از اهميت زيادي برخوردار و نقش ارزشمندي را بازي
آنه��ا را ب��ا امكان��ات س��اده امكانپذير نيست و بايد براي
میكند .به همين جهت سعي شده است اين سامانه در
آنه��ا چارهانديش��ي ك��رد و شايست��ه است با استفاده از
سازمان دامپزشكي كشور براي افزايش توان كنترل و
تكنولوژيه��اي م��درن نسب��ت ب��ه اين مهم اقدام نمود
ك��ه در اي��ن ارتباط سيستمه��اي اطالعات جغرافيايي ريشهكني بیماریها مورد استفاده قرار گيرد كه چگونگي
اجراي آن همراه با عملكرد فعلي شرح داده خواهد شد.
میتوانند وسيلهای مطلوب و ممتاز باشند.
سامانه اطالعات جغرافیایی ،به هر سامانهای که برای
در اي��ن مي��ان بیماریه��ا و اطالع��ات مرب��وط به آنها از
جم��عآوری ،ذخیرهس��ازی ،آنالی��ز و مدیری��ت
آنجا كه موجبات خسارات اقتصادي و جاني را ايجاد
دادههای��ی ک��ه از نظ��ر جغرافیای��ی به
مینماين��د اهمي��ت وي��ژهای در زندگي بشر
مختصات زمین مرتبط میگردند،
بازي میكنند .شيوههاي مدرن برخورد با
اطالق میشود و به عبارت دیگر
بیماریها مشتمل فرايندها و مراحلي
سامانهاطالعاتجغرافیایی
هر سامانه اطالعاتی که قادر به
اس��ت ك��ه میتوان��د منجر به ايجاد
میتواند اطالعات را با
يکديگر مرتبط نموده و
جمعآوری ،ذخیره ،ویرایش،
دادهه��اي زي��اد گ��ردد و اهميت
واقعيت آنچه را در محيط
آنالی��ز ،اشت��راک و نمای��ش
مراقب��تبیماریه��ابهعنوان تنها
میگذرد به صورت نقشههاي
اطالعات��ی اس��ت ک��ه دارای
سامان��ه پيگيري مستمر پديدهها
قابل مطالعه و اطالعات زنده
مختصات جغرافیایی هستند.
بهخصوص بیماریها براي كنترل
در اختيار محقق قرار دهد
تکنول��وژی سامان��ه اطالعات
و ريشهكني آنها غير قابل انكار است.
جغرافیای��ی ب��رای بررسیه��ای
دراي��نارتب��اطسامانهه��اياطالعات

علمی ،مدیریت منابع ،مدیریت سرمایه ،ارزیابی صدمات
محیط��ی ،طراح��ی شهری ،نقشهبرداری ،جرمشناسی،
تاریخ ،حراجی ،بازاریابی و پشتیبانی و لجستیک و ساير
شاخههاي علوم مورد استفاده قرار میگیرد.
ح��دود  1550س��ال پی��ش روی دی��وار غارهای نزدیک
السکوي فرانسه و کرومانیون شکارچیان نقشه حیواناتی
را ک��ه شک��ار کردهان��د کشیدهان��د .در کنار این نقشهها
راهه��ا و عالئم��ی مشاه��ده میش��ود که میتوان نتیجه
گرفت احتماال راه مهاجرت آنها نشان داده شده است.
با مقایسه این موارد با تکنولوژی مدرن ،این موارد ثبت
شده اولیه تقلیدی از دو اصل مسلم سامانههای مدرن
اطالعات جغرافیایی است :تصویری که با اطالعات ویژه
جغرافیایی مرتبط شده است.
طی زمان انسان به مناسبتهای مختلف از این اطالعات
بهره جسته است که مهمترین آنها را در کشتیرانی و
دریانوردی و امور نظامي میتوان نام برد.
احتم��اال اولی��ن استف��اده از روش اطالعات جغرافیایی
علم��ی در زمين��ه بهداش��ت ب��ه سال  1854برمیگردد
زمانی که جان اسنو ( )John Snowتوانست موضوع
وقوع بیماری وبا در شهر لندن را با استفاده از نمایش
نقاط روی نقشه که نمایشگر محل وقوع موارد بیماری
ب��ود نمای��ش ده��د و ب��ه این طریق منبع اصلی بیماری

نقشه  -نمايش محل وقوع بيماري

را مشخ��ص نمای��د :پم��پ آب��ي آل��وده منش��ا و در قلب
کانونهای وبا بود.
اساس سيستم اطالعات جغرافيايي مبتي بر  2500سال
اکتشاف ،تحقيق و تئوري پردازي جغرافيايي است .در
اوايل سالهاي  ،1960دولت کانادا شروع به طراحي و
استف��اده از ي��ک س��ري امکانات کامپيوتري براي ايجاد،
ذخيرهسازي ،پردازش ،آناليز و بهرهبرداري از دادههاي
جغرافياي��ي ب��راي مديريت منابع طبيعي مینمايد .اين
اولي��ن سيست��م اطالع��ات جغرافيايي که به نام سيستم
اطالع��اتجغرافياي��يکان��ادانامي��دهمیشودفتحبابي
ب��راي سع��ي و کوش��ش جهاني��ان ب��راي حل مشکالت
مکاني مرتبط با مديريت منابع طبيعي گرديد .بعد از
 40س��ال توسع��ه ،اکن��ون سيستم اطالعات جغرافيايي
تکيهگاه اصلي حل مسائل جغرافيايي نهتنها در زمينه
منابع طبيعي است بلکه هزاران مقوله فيزيکي و کوشش
بش��ري از جرمشناس��ي و آنالي��ز بیماریها و پيشگيري
آنه��ا ت��ا مسيرياب��ي اضط��راري و تجارت و آناليز مکاني
صنعت��ي ،از طراح��ي شه��ري و منطق��های تا تحقيقات
علمي و شناسايي دادههاي مکاني و از اختراع و مديريت
امکان��ات ت��ا شبيهسازي نظامي را دربرمیگيرد .کاربرد
سيستمهاي اطالعات جغرافيايي بسيار زيادند و هنوز
در حال رشد هستند.
در ايران نيز همانند ساير كشورهاي جهان استفاده از
اطالعات جغرافيايي به صورت دستي سالها در زمينه
دريان��وردي و كشتيران��ي و نقشهب��رداري مورد استفاده
ق��رار گرفت��ه اس��ت .در سال  1374موضوع شوراي ملي
كارب��رانسامان��هاطالع��اتجغرافياي��يتشكيلومقرر
گرديد با ايجاد شوراي استاني مرتبط با موضوع نسبت

ب��ه ايج��اد پايگ��اه دادههاي سامانه اطالعات جغرافيايي
كشور توسط سازمان نقشهبرداري كشور اقدام شود .كه
اي��ن مه��م در س��ال  1389تقريبا تكميل گرديده است.
وزارت جهاد سازندگي وقت نيز از اعضاي شوراي ملي
كارب��ران ب��ود و از آنج��ا ك��ه سازم��ان دامپزشكي نيز از
زي��ر مجموعهه��اي اي��ن وزارتخانه محسوب ميگرديد
از اعض��اي اي��ن ش��ورا ب��ود و نمايندهای نيز در اين شورا
داش��ت) .در آن زم��ان اقدامات��ي كه در جهت راهاندازي
سامانه اطالعات جغرافيايي در دفتر بررسي ،آموزش و
مراقبت بیماریهاي دامي انجام شد به نتيجه نرسيد كه
مهمترين دليل آن عدم وجود دادههاي مكاني مرتبط با
ساختار دامي كشور بود كه وجود نداشت .در آن زمان
نمايش مكاني بیماریها با استفاده از نقشه كشوري و
رنگآميزي يك استان بهعنوان آلوده انجام میگرديد
كه مثالي از آن در زير نمايش داده میشود كه بهدليل
نداشت��ندادهه��ايمكان��يسامانهاطالعاتجغرافيايي
تلقي نميشود (نقشه  -نمايش محل وقوع بيماري).
لزوم اجراي سامانه اطالعات مكاني بیماریهاي دامي
سيستمهاي اطالعات جغرافيايي سيستمهاي هستند
که میتوانند با استفاده از دادههاي مرتبط با پديدهها
اطالعات روشن و منطقي مرتبط با پديده را به صورت
اليهه��اي اطالعات��ي در اختيار محقق يا تصميمگيرنده
قرار دهند.
ام��روزه کمت��ر جاي��ي در روي ک��ره زمين وجود دارد که
شناخت��ه نش��ده باش��د .استف��اده از کامپيوتر و ماهواره
اين امکان را فراهم ساخته که بتوان نقشههاي دقيقي
از ک��ره زمي��ن برداش��ت و زمينه مطالعات عميقتري را
به وجود آورد.

همه موجودات روي کره زمين زندگي میکنند و بديهي
اس��تک��ههمگ��يب��هشکل��يازآنبهرهمیبرندوبراي
ادام��ه زندگ��ي ب��ا شراي��ط موجود روي زمين در چالش
مداوم هستند .مسلم است که از وضعيت و شرايط آن
تاثير میپذيرند و با شرايط آن سازگاري نموده و براي
ادام��ه حي��ات در تعام��ل و تض��اد با تغييرات طبيعت آن
قرار میگيرند .از اين رو با مطالعه موجودات و شرايط
طبيعي حاکم بر آنها که در علم بهداشت ارکان اصلي
علم اپيدميولوژي را میسازند میتوان سناريوي دقيقي را
نوشت که امکان ايجاد تغيير در آن در هر لحظه از زمان
برای تخمین تاثیر پدیده و روند آتی آن ،فراهم گردد.
در اي��ن ارتب��اط ب��ا جمعآوري دادههاي مرتبط با عامل،
ميزب��ان و محي��ط ب��ه صورت اليههاي اطالعاتي ،سامانه
اطالع��ات جغرافیای��ی میتوان��د اطالع��ات را با يکديگر
مرتبط نموده و واقعيت آنچه را در محيط میگذرد به
صورت نقشههاي قابل مطالعه و اطالعات زنده در اختيار
محق��ق ق��رار ده��د .ب��راي روشن شدن موضوع میتوان
ب��ه انتق��ال بيم��اري ت��ب برفکي از طريق باد اشاره نمود
ک��ه اولي��ن ب��ار توس��ط اين سيستم محقق شد يا اينکه
بيماري تب دره ريفت در ارتفاع خاصي میتواند وقوع
يابد و منحصر به منطقه جغرافيايي خاصي است بديهي
اس��ت ک��ه در ص��ورت مهي��ا شدن اين محيط در مناطق
ديگر ،بیماری وقوع خواهد يافت.
تاثیر نامطلوب بیماریها روی بهداشت انسان و دام و
زیانهای اقتصادی ناشی از آنها اولویت و اهمیت کنترل
و ریشهکن��ی آنه��ا را توجی��ه مینماید .اعمال معیارهای
کنترل��ی ب��دون تعیی��ن عوامل خطر مرتبط با بیماریها
منج��ر ب��ه کنت��رل بیماریه��ا نخواهد شد و فقط صرف
هزینههای گزاف خواهد بود .افزايش روز افزون تجارت
بينالمللي که هم اکنون شاهد آن هستيم نیز از عوامل
خطر مترتب بر گسترش بیماریها محسوب میگردد
و نیازمند توجه ویژهای است.
بهط��ور کل��ی پارامترهای اصل��ی اپیدمیولوژی (عامل،
میزب��ان و محی��ط) تعیینکنن��ده شی��وع ،بروز ،توزیع و
تاثیرات نامطلوب اجتماعی واقتصادی بیماریها هستند
ولی باید دانست که در حقیقت پارامترهای واقعی بسیار
زیادن��د و ارتب��اط بی��ن آنها منعکسکننده وضعیتهای
خاص خواهد بود و شکی نیست که این موضوع منحصر
به محیط خاصی نیست و مشمول تمامی محیطهاست.
از این رو اجرای سامانه اطالعات جغرافیایی بیماریهای
دامی با ایجاد نرمافراز بانک اطالعات بیماریهای دامی كه
گزارش وقوع بیماریها را جمعآوري مينمايد و ارتباط
آن با دادههای مربوط به موقعیت جغرافیایی واحدهای
دام��داري (در اي��ن ط��رح به نام واحدهاي اپيدميولوژي
خوانده میشود) که شامل دادههای جمعیتی هر واحد
نی��ز اس��ت ب��ا توان ایج��اد الیههای اطالعاتی مناسب و
نقشههای هوشمند به منظور بررسی شایان بیماریها و
اجرای روشهای کنترلی مناسب به مورد اجرا گذاشته
شد.شکینیستکهتوانمندیهایاینسامانههاموجبات
استفاده از آنها را با سرعتي فزاينده و در ابعادي بسیار
وسيع فراهم آورده است.

سازمان پدافند غیرعامل کشور

دام
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ اﻧﺴﺎﻧﻲ

راهکارهای ﺣﻔﻆ رازداري
دکتر ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎﺳﻲ/معاون حقوق بشر و روابط بینالملل وزیر دادگستری
ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺪﻳﺪ دﻳﮕﺮ در ﺣﻮزه ژﻧﺘﻴﻚ ،اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ  DNAاست ﻛﻪ
ﻧﮕﻬﺪاري و ذخی�ره اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ت�اﺳﻴﺲ اینه�ا ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
دوﻟﺘﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .از اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي را ﻧﺎم ﺑﺮد .اﻧﺠﺎم
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ از دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت  DNAاس�ت .در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ،اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ذخی�ره ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺄ و ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و درﻣﺎن آﻧﻬﺎ از ﻓﻮاﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و ﻫﺮ ﭼﻪ آﺳﺎن و ارزانﺗﺮ ﺷﺪن آزﻣﻮنﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ،ﺑﺴﻴﺎري از دوﻟﺖﻫﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻳﺠﺎد ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ وﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ در
ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي تاﺳﻴﺲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻠﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺗﻮﻧﻮﻣﻲ اﻓﺮاد ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن
اﻧﺴﺎن ،ﺣﻔﻆ رازداري و ﻟﺰوم ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت
اﻓﺮاد ،ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮمس��وول ﺑﻪ اﻳﻦ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ذخیرهسازي ،ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،تاﻳﻴﺪ کمیته اﺧﻼق و بهکارﮔﻴﺮي
ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
باوجود ﺳﺎدﮔﻲ و وﺿﻮح اﻳﻦ ﻣﻮارد ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪخص��وص در ﺻﺤﻨه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﮔﺎه��ی ﺑﺎ
ﺳواﻻت و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲﺷﻮد .ذخیرهسازي
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﻤﺮاه است ﻛﻪ ﮔﺎهی ﺑﻪ
اﻧﺪازهاي ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎي
اﺧﻼﻗﻲ راهﺣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮاي آنها ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮاد و
ﺗﻮاﻟﻲﻫﺎي  DNAاز ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪه اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﺮح در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
 .1ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ:
در مساله ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻜﻲ از گ��روهﺑﻨﺪيﻫﺎ ،ﻧﻤﻮن��ه ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ  4گ��روه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ :اﻟﻒ :ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﻗﺎﺑﻞﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ب :ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي داراي رﻣﺰ ،ج :ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺑﺪون ﻧﺎم ،د :ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﻳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي «ﺑﺪون ﻧﺎم»
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از گرفتن از ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺪون ثبتنام و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد ذنهه ﺷﺪهاﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻲﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﺎ در ﺣﻔﺎريﻫﺎي
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﻋﺪم ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ،

ﺣﻔﻆ رازداري در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎهی اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻳﺎ
ﺗﺪاوم ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻣﻲﺳﺎزد .در اﻳﻦ
ﻣﻮارد اﻣﻜﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ،اﮔﺮ ﺑﺪون ﻧﺎم ﻛﺮدن
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻘﺪرو ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت رﻣﺰدار ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻣﻞ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺷﻤﺎره ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
(ﻛﺪ ﻣﻠﻲ) ﻓﺮد ﺧﻮدداري ﺷﻮد .ذخیرهس��ازي اﻃﻼﻋﺎت
ﻗﺎﺑﻞﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و داراي ﻧﺎم ،ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﻛﻪ
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ رازداري در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺳوال اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ از ﺑﺪون ﻧﺎم ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت،
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره (رﻣﺰ) ﻣﺸﺨﺺ شوند ﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ.
 .2ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
در ﻣﻮرد ﻣﺪت زﻣﺎن ذخیرهسازي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺪت
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه
ﺑﺮﺳﺪ .در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ،ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﺤﺪود
ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد .در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰي ﻳﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ (و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر) ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﺟﺮاي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻠﻲ و
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻳﺎ
ﻣوسسه مسوول ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري را ﺑﺮاي ﺑﻲﻧﺎم

ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣوﺳﺴﻪ و
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آنها ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻬﺎﻳﻲ بهکار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 .3اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮ
ﮔﺎه��ی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪخص��وص
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻏﻴﺮ از ﭘﮋوﻫﺶ اولیه
ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ آزﻣﻮدﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﭼﻪ
ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد گرفتن رﺿﺎﻳﺖ ﻻزم
اﺳﺖ .در بسی��اری از م��وارد رﺿﺎﻳﺖ ﻓﺮد ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
آﻳﻨﺪه در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻋﻼق��ه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ
و ﻛﺴﺐ ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد؛ ﭼﺮاﻛﻪ
در ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي آﺗﻲ در
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز گرفتن ﻧشده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺣﻮل
اﻳﻦ مس��اﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآورد .از ﻳﻚ ﺳﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﻳﺖ
ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﻧﺎﻣﺤﺪود از ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ
اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻓﺮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و
ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮد ﺷﻮد .اﻳﻦ مساﻟﻪ ﺑﻪخصوص
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﻣوسس��ه ﻓﺎﻗﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  3راﻫﻜﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ :اول ،اﻃﻤﻴﻨﺎن دادن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ او ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دوم ،اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ گرفت��ن
رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي آﺗﻲ از ﻧﻤﻮنه او در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
دﻳﮕﺮ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﻲ ﺧﺎص و
ﺳﻮم ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺠﺪد
ارزانﺗﺮ
ژﻧﺘﻴﻚ و ﻫﺮ ﭼﻪ آﺳﺎن و
ﻣﺤﺪود ،اﻟﺰاﻣﻲ ﻛﺮدن
ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﺻﻮرت
ﺷﺪن آزﻣﻮنﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ،
تاﻳﻴﺪ کمیته اﺧﻼق و
ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮ
ﺑﺴﻴﺎري از دوﻟﺖﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي
روي ﻧﻤﻮن��ه وي ﺑﺮاي
ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم
اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﻳﻞ نداشتن
گرفت��ن رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺠﺪد.
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ مسال��ه در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻳﺠﺎد ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ وﻫﺎي
ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ اوﻟﻴﻪ.
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ را
ژﻧﺘﻴﻚ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ
اﺷﻜﺎل ﺷﻴﻮه «ﺑﻲﻧﺎم
وﺿﻊ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ» اﻳﻦ
در ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس
تاﺳﻴﺲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻣﻜﺎن
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ،کمیت��ه
ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻠﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از
ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻓﺮد
ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺠﺪد ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻠﺐ ﻣﻲﺷﻮد و در
ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ نتیجه ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺮدارﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ ﻛﻨﺪ :اﻟﻒ) احتم��ال ﺧﻄﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده او ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ .ب) اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻣﻜﺎن اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻓﺮد ت��اﺛﻴﺮ ﺳﻮﺋﻲ ﻧﮕﺬارد .ج) ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮي
و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ وي ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮا ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺻﻞ رﺿﺎﻳﺖ در
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻓﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪدﻫﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﻌﺪي
 .4رازداري در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻤﻮنه وي (از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺣﻔﻆ اﺳﺮار اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺣﻘﻮق اولیه ﺑﺸﺮي اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺣﺎوي ﻣﻮارد ژﻧﺘﻴﻜﻲ و  )DNAوي در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ،
داﺷﺖﻛﻪاﻳﻦﮔﻮﻧﻪﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪاﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪي از
ﺑﻴﻦ ﺑﺮود .گرفتن رﺿﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ از اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد ،وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ،وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ
ﻓﺮد در آﻳﻨﺪه و ﺣﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﻞﻫﺎي آﺗﻲ را در
ﭘﮋوﻫﺶ ،از دﻳﮕﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي است .ﺳﺎزﻣﺎن
اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ ،بنابراین بهدست آوردن ،ذخیرهسازي
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﺎل  1997اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ
و اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﻴﺘﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﺎﻣﻞ رازداري
راهﺣﻞ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜته ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﻣﻲکنیم.
آﺗﻲ داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
اﻟﻒ  -ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي :ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ وي،
ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ مساله ﺑﺎ اﺻﻞ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮدن رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮت
دارد .در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت
ژﻧﺘﻴﻚ ﻓﺮد در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ راهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎي ﻻزم از ﻗﺒﻴﻞ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻲﻧﺎم ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﺪود کردن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي

ﻛﺪﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ،رﻣﺰدارک��ردن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ راﻳﺎﻧﻪ و
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻓﺮد مس��وول ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد
ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻳﺎ دﺳﺘﻲ در
دﺳﺘﺮس ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻓﺮاد ﺑﻪخصوص ﮔﺮوهﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛
راه دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ،ﺟﺪا ﻛﺮدن
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎر و ذخیرهس��ازي
آن در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي وﻳﮋهاي اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در
ﻣﻮرد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،فق��ط اﻓﺮاد ﺧﺎص ﻣﻮرد ت��اﻳﻴﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
افرادی ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را دارﻧﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﺮاﻳﻂ و شیوه دﺳﺘﺮﺳﻲ
آنه��ا ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻌﻴﻦ ش��ود و اﻳﻦ مس��اﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮم
رﺿﺎﻳﺖﻧﺎﻣﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮد .دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻓﺮد ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،ﻣﮕﺮ در
ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ذﻛﺮ ﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﻓﺮد ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻳﺪ از اﺣﺘﻤﺎل اﻳنکه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ
ﺑﺮﺧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او داده ﺷﻮد؛ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﻲﻧﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ب  -ﺗﺒﺎدل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ :دادن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻫﻤﻜﺎري
او ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻛﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﻜﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻄﺮح است .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ
را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮد ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮدي ﭼﻨﺪ
ﻧﻜﺘﻪ وﺟﻮد دارد .ﻧﺨﺴﺖ اینکه ،ﮔﺎهی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﺪارد و ﺑﻪخص��وص
در ﻣﺮاﺣﻞ اولیه ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮدي ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .دوم
اینکه ،در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎ اﻳنکه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﻧﻴﺰ
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ «رﻣﺰدار» و «ﺑﺎ ﺑﻲﻧﺎم»
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻲﻧﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮدي ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺗم��ه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﻛﻮل ﻣﻲش��ود.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ
ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮد ﺑﺮﺳﺪ و او ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﻮرت ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ نداشت��ن
اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدي در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ در ﻣﻘﻴﺎس
وﺳﻴﻊﺗﺮ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي آزﻣﻮنﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ،
ﺧﻮد ﻣﻌﻀﻠﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺮف
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ
ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ برای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري بهکار ﺑﺮده
ﺷﻮد ،اﻣﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﺻﺮف اﻗﺪام ﺑﺮاي
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﺻﻼ
راﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ را ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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کنکاشیدرحادثهقطاردرایستگاههفتخوان

از اشتباهات درس بگیریم
دکتر مهراب شریفیسده /مدیر کل اموز آموزش تخصصی و ضمنخدمت هالل احمر ایران
جمعه  ۵آذر  ۱۳۹۵سرویس استانهای خبرگزاریها خبر برخورد  2قطار در نزدیکی ایستگاه هفتخوان را مخابره کردند این ماجرا در حالی لقب
یکی از پرخسارتترین حوادث حملونقل ریلی را به خود اختصاص داده که اظهارنظر مسئوالن حکایت از نقش خطای انسانی در بروز این فاجعه
دارد .این حادثه با اصابت لوکوموتیو و منبع سوخت قطار سمنانی با واگن انتهای قطار تبریزی به فاجعهای بزرگ بدل میشود و  2واگن از  4واگن
قط�ارتبری�زیک�هازری�لخ�ارجش�دهبودن�د،دچ�ارحری�قگست�ردهمیشودحریق�یکهبیشاز4ساعتادامهداشتومتاسفانهجانتعدادزیادی
ازهموطنانم�ان را گرف�ت .یک�ی از مشکلات امدادرسان�یب�هقط�ار حادثهدی�ده صعبالعب�ورب�ودن در کنار یخزدگی راهها بود کهاینامرباعثشدتا
ماشینه�ایامدادرس�انراهآه�نشم�الش�رقب�اسخت�یدسترس�یبهمحلروبروباشندهمچنینمدیرکلراهآهنشمالشرقدرنهایتعطایسفر
ب�اخ�ودروراب�هلقای�شبخشی�دهوب�ادرزی�نب�همح�لاع�زاموای�نام�رباعثتاخیر2ساعتهاوواکیپامدادیراهآهنشمالشرقمیشود.ازسوی
دیگ�ر نخستی�ن واکن�ش رئی�س مدیری�ت بح�ران شهرست�ان سمن�ان ،اع�زام یک رام قطار امدادرسان و جرثقیل به سمت حادثه با هماهنگی راهآهن
شمالش�رقب�ودای�نقط�ارب�هگفت�هشاه�دانساع�ت۹:۱۵صب�حبهمکانمیرسدومراح�لامدادرسانیبهبازماندگانآغازمیشود.اخبارمتناقض
از کشت�ه و زخمیه�ای حادث�ه میرس�د .همزم�ان ب�ا وق�وع ای�ن حادث�ه ام�ا  3فروند بالگرد به همراه دهها دستگ�اه آمبوالنس در حال امدادرسانی به
مصدوم�انای�نحادث�هبودن�دوبهدلی�لآتشس�وزیدرتع�دادیازواگنه�اوگست�رشآت�ش،امکانارائ�هآماردقیقیازمصدومانوکشتههاوجود
نداش�ت .سرپرس�ت اورژان�س کش�ور ب�ه مح�ل اع�زام میش�ود .رئیسجمهور پیام داد .عباس آخون�دی وزیر راه کابینه یازدهم اما در مدیریت بحران
استان�داریب�همی�انخبرنگ�ارانمیآی�دت�اب�راینخستی�نب�ار۹ساع�تپ�سازوقوعاینحادثهآماردقیقتلف�اتتصادفدورامقطارمسافربری
مشخص شود .محسن پور سید آقایی مدیرعامل راهآهن استعفا داد .محور ریلی بازگشایی شد .مدیرکل راهآهن شمالشرق از بررسی سانحه در
راهآهن کشور خبر داد .رئیس قوه قضائیه هم در پیامی به رئیس کل دادگستری استان سمنان ،خواستار رسیدگی قضائی حادثه ریلی در سمنان
ش�د .چن�د نف�ر ه�م ب�ه ن�وان مته�م دستگی�ر و بازجوی�ی میشون�د .آنچه که گذشت م�رور فهرستوار حادثه بود اما برای درس گرفتن از این حادثه با
نگاه پدافند غیرعامل به منظور پیشگیری و اصالح روند امدادرسانی و نجات حادثهدیدگان نگاهی تحلیلی به این حادثه داشتهایم.
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حادثه قطار در ایستگاه هفتخوان سمنان و جان باختن
جمعی از هموطنان در این فاجعه دلخراش دگربار نشان
داد که افزون بر اقدامات پیشگیرانه –که در جای خود
ارزش بررسی همهجانبهای را داراست -در بخش مقابله
و پاسخگویی نیز همچنان کاستیهای جدی و قابلتاملی
وجود دارد .از این روی کنکاش در فرآیند پاسخگویی و
کنشهای پیدرپی آن میتواند با شناسایی کاستیها و
غفلتها و مرور درس آموختههای این حادثه راهگشای
آینده باشد.
پاسخگویی مجموعهای از کنشهای منظم و هدفمندی
است که در راستای کاهش آسیبها و تلفات انسانی به
انج��ام میرس��د .ای��ن کنشها و واکنشها هنگام فوریت
و در وضعیتهای اضطراری باید واجد  2ویژگی مهم و
ارزشمند سرعت و کفایت باشد .در این نوشتار بیش از
هر چیز بر پاسخگویی موثر و الزامات آن تمرکز کردهایم
و کاستیهای تیمهای واکنش سریع را در حوزه نجات
واکاوی خواهیم کرد.
سرعتدرواکنشهایاضطراریعاملیموثروحیاتیاست.
در هنگامه بحران زمانهای طالیی به سرعت میگذرد
و آسیبها بیشتر و بیشتر میشود .حتی بهترین تیمها

ب��ا مجهزتری��ن و کارآزمودهتری��ن نیروه��ا اگر در فرصت
طالیی اقدامات در خور و شایستهای را به انجام نرسانند،
پس از گذشتن زمان طالیی ،آن هنگام که حادثه آثار
نامطلوب��ش را ب��ر ج��ای گذاشت��ه باشد و جانها از دست
رفته باشد ،انجام هر کاری بیحاصل خواهد بود و مصداق
نوشدار و بعد از مرگ سهراب خواهد بود .در بسیاری از
کشورها سامانههای یکپارچه و منسجم ،هدایت ،کنترل
وفرمانده��یمنظ��مح��وادثب��زرگوکوچکرابهانجام
رسان��دهوت�لاشمیش��ودعملیاتپاسخگوییبهموقعو
برخوردار از کفایت الزم باشد.
سرع��ت واکن��ش تیمه��ای عملیات��ی به عوامل و عناصر
متع��ددیبستگ��یدارد.ب��رایی��کواکنشسریعبههر
حادثهای پیش از هر چیز ،تیم عملیاتی باید خیلی زود
از زمان و مکان حادثه رخداده اطالعیابند و در خصوص
نوع واکنشی که باید از خود بروز دهند ،آگاهیهای اولیه
وض��روریراکس��بکنن��د.پ��سازآنواحدعملیاتیدر
زمانی بسیار کوتاه با ابزار ،تجهیزات و وسایل خود باید
قادر باشد با سریعترین وسیله نقلیه ممکن بهسوی مکان
حادثه حرکت کنند ،همچنین طراحی یک طرح عملیاتی
مناسب با نوع حادثه نیز میتواند به سرعت انجام شده و

نیروهای عملیاتی حین رسیدن به صحنه عملیات بهطور
موثری در خصوص نوع عملیات ویژگیهای حادثه توجیه
شون��دوهرچ��هزودت��رب��همی��دانحادثهدستیافتهوبا
دستیابی و دسترسی به صحنه حادثه عملیات ویژه خود
را آغاز کنند .اختالل در هریک از این موارد میتواند از
سرعت واکنش تیمهای عملیاتی کاسته یا عملیات را از
رسیدن به اهداف خود که همانا نجات جان انسانهاست،
بازدارد و شکست عملیات را رقم زند.
براساس آنچه که شرح آن رفت ،تیمهای فوریتی جستجو
و نجات نهتنها نیازمند برخورداری از سامانههای منسجم
ب��رای دریاف��ت ،تحلی��ل و واکن��ش مناسب به خبر وقوع
حوادث هستند ،باید همه گزینههای الزم را برای حمل
ونقل سریع در اختیار داشته باشند ،دسترسی به مناطق
صعبالعبور ،دور از دسترس و در شرایط جوی نامساعد،
خودروها ،بالگردها و قایقهای ویژهای را طلب میکند،
یگانهای عملیاتی با در اختیار داشتن سریعترین وسایط
نقلیه و چابکترین سیستمهای ترابری قادر خواهند بود
در سریعتری��نزم��ان ممک��نبه صحنه حادثهدسترسی
یافته و عملیات ویژه خود را آغاز کنند.
اگرچه هنوز اطالعات ما از چگونگی عملیات نجات در
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ایستگ��اه هفتخ��وان کام��ل نیست و از همین روی ارائه
تحلیلی جامع از کاستیها و غفلتها ناممکن است ولی
ب��ا توج��ه ب��ه ن��وع حادث��ه و آنچه به اجمال از این حادثه
میدان��م ،بهنظ��ر میرس��د عملیات نجات میتوانست با
تدابیری که از پیش باید اتخاذ میشد ،با موفقیتهای
بیشتری قرین شود.
برخ��ورد  2قط��ار باع��ث آتشس��وزی در واگنه��ا شد و
افراد گرفتار در آتش سوختند .این کوتاهترین توصیف
از فاجعهای بود که در ایستگاه قطار هفتخوان بهوقوع
پیوست .آتشسوزی و گرفتار آمدن در دام آتش اغلب
فرصت پاسخگویی را به شدت کاهش میدهد و اقدامات
اطفای حریق ،رهاسازی و تخلیه اضطراری باید به سرعت

آغاز شود و درنگ طوالنی و سردرگمی در پاسخگویی
موثر و با کفایت باعث خسارات جانی سنگینی خواهد
شد.پاسخگویاناولیهدرچنینشرایطدشوارینمیتوانند
از بیرون منطقه به کمک بیایند و اقدامات موثری را رقم
زنن��د .در ای��ن شرای��ط بغرنج تنها نیروهایی میتوانند در
لحظات اولیه پاسخهای موثر و کارآمدی را رقم زنند که
در صحنه و میدان حادثه حضور دارند .قرار گرفتن بیشتر
ایستگاههای قطار در خارج از مناطق شهری و دسترسی
دشوار به برخی دیگر از این ایستگاهها ،فراخوانی نیروهای
عملیاتی از مراکز شهری را با دشواریها و کاستیهای
بسی��اری هم��راه ک��رده است ،بهویژه در حوادث فوریتی
ک��ه ثانیهه��ا و دقای��ق در امدادرسانی ارزشمند و کارساز

هستند .شاید در چنین شرایطی تنها ابزار ،تجهیزات و
نیروهایسازماندهیشدهمستقربیشترینکاراییراداشته
باشند .این تیمها را میتوان از بین کارکنان ایستگاهها
و قطارها انتخاب کرد و در قالب تیمهای واکنش سریع
برای عملیات در شرایط اضطراری سازماندهی و آموزش
داد.دربالی��ایب��زرگنی��زتج��اربجهان��یحاکیازآن
اس��تک��هتیمه��ایپاسخگوییمحلیحاضردرمقایسه
با نیروهایی که از خارج منطقه میآیند ،در زمان طالیی
عملیات نجات را به انجام میرسانند و کارکرد بیشتر و
مناسبت��ری دارن��د .براساس مشاهدات میدانی تیمهای
عملیاتی ،ایستگاه هفتخوان راه دسترسی مناسبی برای
خودروها نداشته و همین مشکل دسترسی تیمها را با
مشکالتی مواجه و زمان دستیابی به میدان را طوالنی کرد.
مدیری��تمیدان��یدرصحن��هحادث��هوهدایت،کنترلو
فرماندهی مناسب از ارکان موفقیت عملیاتهای جستجو
ونج��اتاس��ت،همچ��وندیگ��رحوادثبزرگوکوچک
همچنان این چالش اساسی و مهم به یکپارچگی و انسجام
عملیات خللهای آشکاری و جدی را وارد میکند .چینش
مناسب میدان و سازماندهی عملیات از کارکردهای ویژه
مدیریت واحد میدانی است.
برخورداری از سامانههای فراگیر ارتباطی همچون شبکه
اعصاب در یک بدن ،عناصر عملیاتی را بههم مرتبط کرده و
در هماهنگی عملیات نقش موثری را ایفا میکند .براساس
آنچه که شاهدان میدانی میگویند ،سامانه ارتباطی در
صحنه عملیات با مشکالت چندی همراه بوده است.
تیمهای جستجو و نجات در کشور ما تجارب گرانقدری از
عملیات رهاسازی و نجات در حوادث جادهای و دسترسی
سریع به سرنشینان خودروهای حادثهدیده و رهاسازی
ایمن آنها اندوختهاند و تجهیزات و ابزار مناسب برای برش،
قیچیک��ردن ،جداس��ازی و بلند کردن خودروهای دچار
حادثه در سالهای اخیر خریداری و تیمهای عملیاتی
تجهیز شدهاند ،اما تجارب ما در حوادث ریلی اندک بوده
وایستگاهه��اوقطاره��ایم��اب��هتجهیزاتوابزارمناسب
برای رهاسازی و نجات سرنشینان قطار مجهز نیستند.
میدانه��ای شل��وغ نامناسبترین مکانها برای عملیات
جستجو و نجاتاند و میتوانند خطراتی را متوجه افراد
حاضر در صحنه کنند.
نیروهای انتظامی و امنیتی وظیفه دارند از ورود افراد
تماشاچی به منطقه جلوگیری کرده و با تشکیل حلقه
امنیتی صحنه عملیات را برای عملیات نجات مهیا کنند،
همچوندیگرمیادین،صحنهحادثهدرایستگاههفتخوان
نیز چندان پیراسته و منظم نبود.
درمجم��وعبای��داذع��انک��رد،همچن��انهماهنگ��ی،
سازماندهیوتقسیمکار،فرماندهیواحدو...باکاستیهای
ج��دی روبروس��ت و حاض��ران در صحنه همچنان چشم
به نیروهای بیرونی دوختهاند که از راه رسیده و اوضاع
را بسام��ان کنن��د ،انتظ��اری ک��ه با واقعیتهای میدان و
فوریته��ای نج��ات ج��ان انسانها چندان تطابق ندارد.
امیدوارم انتظار به حق مردم برای تدبیر این چنین حوادثی
هرچ��ه زودت��ر از هفتخ��وان اخذ تصمیمات راهبردی و
رویکردهای جامع از موقعیت فعلی گذر کند.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

سازمان ملل پس از  6سال تاخیر باالخره پذیرفت که نیروهای
حافظ صلح این سازمان ،عامل اصلی ورود وبا به هائیتی
بودهاندو از این بابت عذرخواهی کرد

 30هزار نفر جان باختند؟
ببخشید ،تقصیر ما بود!
بین الملل

30

سرانج��ام پ��س از  6س��ال امتن��اع از پذیرش مسوولیت،
بانکیمون ،مدیرکل پیشین سازمان ملل متحد ،اعتراف
کرد که شیوع مرگبار وبا در هائیتی که منجر به مرگ بیش
از30ه��زار نف��ر ش��د ،لک��ه ننگینی بر آبروی این سازمان
است .این در حالی است که سازمان ملل برای اولین بار
و پس از یک تاخیر  6ساله در برعهده گرفتن مسوولیت
این فاجعه این حقیقت را پذیرفته که نیروهای حافظ صلح
این سازمان عامل اصلی آوردن وبا به هائیتی هستند.
دبیرکل سازمان ملل متحد ،بانکیمون ،در یک گزارش
کارشناسی  16صفحهای که اول دسامبر منتشر شد به
موضوع بررسی علت شیوع وبا در هائیتی و راهکارهای
جدید برای مقابله با آن اشاره میکند .این گزارش نشان
میدهدبیشترشواهدموجودحاکیازآناستکهکارکنان
حاف��ظ صل��ح سازم��ان ملل محتملترین منبع شیوع وبا
در هائیتی بودهاند و در واقع ،این فاجعه زمانی رخ داده
که حافظان صلح در سپتامبر سال  ۲۰۱۰میالدی برای

کمک به زلزلهزدگان هائیتی از نپال به این کشور منتقل
شدند و باکتری کشنده وبا را با خود به هائیتی آوردند.
بانکیمون گزارش خود را به جلسه ویژه مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه کرد .او به  3زبان
کریول ،فرانسوی و انگلیسی با مردم هائیتی صحبت کرد
و گفت« :ما از مردم هائیتی عذرخواهی میکنیم .شکی
نیست که ما اقدامات کافی برای مقابله با شیوع وبا در
هائیتی انجام ندادیم و عمیقا از این بابت نیز متاسفیم».
اواف��زود«:نح��وهمدیری��تاپیدم��یوب��اآبرویسازمان
مل��لمتح��دومحافظ��انصل��حاینسازمانرادرسراسر
جهان خدشهدار کرده است ».با اینحال و با وجود این
عذرخواهی تاریخی  6سال بعد از شیوع وبا در هائیتی،
سازمان ملل همچنان بر این مساله پافشاری میکند که
از هرگونه ادعا برای جبران خسارت و پرداخت غرامت به
بیماران و خانواده فوتشدگان مصون است .آمار رسمی
کشتهشدگ��اندرح��الحاض��ررقم��یبالغبر۹۲۰۰نفر

است ،اما مطالعات نشان میدهد آمار واقعی تلفشدگان
به رقمی بیش از  3برابر این تعداد میرسد.
در حالیکه سمت شغلی بانکیمون و گروه همکاران
ارشدش پایان سال جاری میالدی به اتمام خواهد رسید،
آنه��اتالشه��ایخ��ودراب��رایپاکسازیزخممتعفنی
ک��ه آب��روی سازم��ان مل��ل را در سراسر جهان خدشهدار
کرد ،مضاعف کردهاند .اولین پذیرش آشکار این خطا و
اظه��ارپشیمان��یسازم��انمل��لدرماهاوتاعالمشد،اما
بعدا این پذیرش از سوی الستون ،گزارشگر ویژه حقوق
بشر سازمان ملل به منزله یک «رسوایی» محکوم شد
چراکه به عقیده او ،این پذیرش برابر بود با شانه خالی
کردن از زیر بار مسوولیتهای قانونی.
الست��ون،سخنران��یبانکیم��ونرابرایمجمععمومی
سازمان ملل یک «نیمه عذرخواهی» مینامد .او گفته:
«اعتراف به عدم قبول مسوولیت قانونی از طرف سازمان
مل��لی��کشگ��ردقانون��یرسواستکهبرایطفرهرفتن
یش��دهاست.درواقع،
ازتعه��داتای��نسازم��انطراح�� 
ای��ن حرک��ت ،عذرخواه��ی واقعی و معنادار را غیرممکن
ک��ردهوهمانط��ورک��هازای��ننیمهعذرخواهیدبیرکل
نی��زمشخ��صاس��ت،ویازاینک��هسازمانمللاقدامات
بیشتری در جهت ریشهکن کردن وبا در هائیتی انجام
نداده ،اظهار پشیمانی نمیکند و فقط به صحبت درباره
چگونگی شیوع وبا در هائیتی بسنده کرده است».
کشورهای منطقه کارائیب که تحتتاثیر اپیدمی وبا قرار
گرفتند،درپاسخبهعذرخواهیبانکیمونابرازاحساسات
کردند .ژان کازو ،نماینده هائیتی در سازمان ملل گفت:
«سازمان ملل نشان داد میتواند به اشتباه خود اعتراف
کند ».به عقیده وی« ،عقبنشینی بانکیمون از انکار
ای��ن فاجع��ه نشاندهن��ده ی��ک تغییر اساسی در نگرش
سازمان ملل درباره رویکرد غیراخالقی و غیرقابلتوجیه
این سازمان تاکنون است».
کورتین��ی رات��رای ،نماین��ده جامائیک��ا در سازمان ملل،
میگوید« :سخنان بانکیمون بیانگر بیعدالتی بزرگی
اس��تک��هب��رم��ردمهائیت��یرواداشتهشدهوهمچنین
مسوولی��تاخالق��یسازم��انمل��لرادربراب��رآننشان
میدهد ».بهعنوان بخشی از تعهدات جدید سازمان ملل
برای جبران قسمتی از آسیبی که به یکی از فقیرترین
کشورهای دنیا وارد شد ،این نهاد جهانی در تالش است
 ۴۰۰میلیون دالر طی  3سال آینده برای مقابله با اپیدمی
وب��ا هزین��ه کن��د .ب��ا اینحال ،کمبود تامین منابع مالی
ممک��ن اس��ت رون��د ای��ن تصمیم را مهار کند .گزارشها
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه بودج��ه ناکافی به تالشها برای
مقابل��هب��اشی��وعوب��اصدمهزدهاس��ت.بریانکنکانون،
مدیر اجرایی موسسه عدالت و دموکراسی در هائیتی با
مشارکت طرفداران حقوق بشر هائیتی و آمریکا گفت:
«مردم هائیتی فقط دنبال یک عذرخواهی ساده نیستند.
آنه��ا خواه��ان رسیدگ��ی کام��ل به کنترل وبا در هائیتی
وپاسخگوی��یشف��افمس��ووالنب��هانک��ار6سالهآنهااز
پذیرفتن مسوولیت هستند که توهینی به کرامت مردم
هائیتی محسوب میشود».
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