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 دهيچک
دات تمه م ح مزه   ي  تم از تهديمتروريک و بيلمژميدات بيتهد. برخمردار اس  ي سشا   بهيت  از اهميط زياتمروزه سالتم  انتا  و تمح :نه و هدفيزم

ک، ي  ملمژيحات بيو اس افاده از تت و   يس از  رهيد، ذخياز تمل يريجومگ برايقدرتمند  يلو  نبمد سازوکاره سفانه در لصر حاضر بأتما .دسالتم  هتان

ک رده و در    ابي  تم بر س التم  انت ا  را ارز  يمتروريم که اثرات بين تمقاله برآنيدر ا. د آسا  و تمانمع آنها فراهم آتمده اس يتمل براي يدياتميانات جد

 .ميار لمم  قرار دهيرا در اخا  ن اثرات اطاللاتياز ا يريجومگ راسااي

 .كده اس  يگردآور  ويو تحو  فيمه تمصيها به ك  ي، تمقاالت و ساها ابخذ، الم از کاأو از تمنابع و تم يا رو، اطاللات به كيل کاابخانه شيدر تمقاله ز :روش

جماتمع به همراه داكاه بوي ه ل الوه ب ر آنه ا      يرا برا  تاند که خطرات فراوانيک نيملمژيو ب  يروبيتم يها تنها سالحه اس  ک يا چند دهه :ها فتهای

. ال دارندزنا  به دنب ويژه بههمسا   ي، برا را در حمزه سالتم  لممتم  ش لماقب خطرناکين  و بهداكا  شيتم آرايمتروريخاه و زروژه بيتمحصمالت ترار

، ب ه   ي  يژنا يس ر دس ايار  يو از طرف د. دهد تم قرار  تأثيرا ندانتاه تممرد هدف و تح  ي  را دانتاه و يک جمعي  شيتم آرايمتروريک طرف بياز 

 .ن گمنه تمحصمالت را رواج داده اس يد اي، تمليجاد صرفه اقاصاديل ايبه دل يو کشاورز  تم تمحصمالت دا يخاه، بر روياصطالح ترار

وضع كده اس  که   تم ک و حفظ سالتم  لمميملمژيحات بيتمقابوه با تتو يگمناگم  برا يدر چارچمب سازوکارها يارين بتيتاکنم  قمان :يريگ جهينت

در   در جه  رف ع بح را  احام ال     الموو نيب يها سازتما   و حقمق    تماليحما  از طرف. طوبد  را تم يقم ي و ضمان  اجرا ها تما  دول  يبنديزا

ن و يو آتم مزش، وض ع ق مان     رس ان  ، اط الع  بهداك   لم متم   يه ا  رساخ ي  زيتقم. ت ين حمزه دور از اناظار نيق در ايمزه سالتم  و نظارت دقح

 .ن تمهم اس يتمقابوه با ا يسر راهيارهاياز د شيتم نيمتروريده بيتمقابوه با زد يبرا يشير برناتمه
 

 نمترکيب  ژنايک،  شيآرا تمماد، تم، زنا يمتروريب ، بهداك  همسان :ها د واژهيکل

 

 مقدمه
ك مد  رسا  گفاه تم زا و آسيببيمتروريتم به هرگمنه اقدا  وحش 

که با اسافاده از آزادسازي يا اناش ار لم دي لماتم ل بيملمژي ک ك ديدا       

ها و يا سمم  بيملمژيک انج ا   زا، كاتمل انمال  از تمييروارگانيتمبيماري

ريت م ب ه تمعن اي سمتاس افاده از لماتم ل      بيمتروهمچنين . (0)زذيردتم 

ه ا، گياه ا  و   هاس  که بالث تمرگ انت ا  هاي آ  تمييروب  يا فرآورده

هاي اتم ، کالهکلالوه بر اتمروزه کشمرهاي قدرتمند . كمدحيمانات تم 

هاي ديسري همچم  زيما، به روشهاي قارههاي كيمياي  و تممكکبمب

ت ر از  ان د ک ه خطرن ا    ا ه هاي بيملمژيک و تمييروب   دس   ياف  سالح

هاي نا  برده اس  و از نظر وسع  و تمحدوده لمل با هيچ سالح   سالح

تماند بالث يک ت راژدي جه ان    قابل تمقايته نيتاند که کاربرد آنها تم 

تمي ا ، س التم  و زن دگ  ك هروندا      و تممين اس  لالوه ب ر نظا  .كمد

ص يات تمه م   از خصم(. 2) دفاع را نيش در تمع ر  تهدي د ق رار دهن د     ب 

تما  به توفات زياد، سهمل  تمليد، اناشار آسا ، زايداري ها تم بيملمژيک

ها، اناقال از طريق فرد به فرد، تمقاوتم  زياد باال، اناقال از طريق آئروسل

. ها اكاره ک رد هاي اسااندارد و لد  زيشسيري با واکتنبيمتيک به آنا 

ه يي   از خطرن اکارين   لمژيک ب  هاي بيمها بالث كده سالحاين ويژگ 

اي هاي اخير ب ه ط مر فشاين ده   در دههاز اينرو . (9) ها تبديل كمد سالح

اگرچ ه اس افاده از   . ه ا ق رار گرفا ه اس        و رسانهاتممرد تمجه تمحقق

اتما اسافاده  ؛ها زيش رواج داكاه اس ا  از تمدتهاي بيمتروريت تاکايک

ياتم دهاي آ ،  ه ا و ز رو به رك د تت ويحات زيچي ده تمس ط تروريت       

لوم  زيتا ، بهداكا ، اجام ال  و سياس   را ب ر آ  داك اه      تمحققا 

ه اي  الخص م  بيمتروريت م و روش  اس  تا كناخ  لول تروريتم لو 

 (. 0)زيشسيري از آ  را در اولمي  قرار دهند 
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 نيا تمنصمر الها  صمدان  و تمهدي كعبا 

 ، كماره دو 0011دوره زنجم، تابتاا   نشريه فرهنگ و ارتقاي سالتم  فرهنستاا  لوم  زشكي  /050

تارش زديده ترور و تروريتم در جها  اتمروز، تغيير تماهي  و ظ اهر آ   گ

همشتما  با زيش رف  لو م و تينمل مژي و ب ه خ دتم       از كيو  به كيل ديسر، 

و  گرفان لماتمل بيملمژيي  در انتا ، حيمانات، گياه ا ، داروه ا، تم ماد ی ذاي     

اي  از تممضملات  اس   ک ه ب ه ط مر فشاين ده      ،(5) تما  بالقمه آ  براي تخريب

زيرا به ط مر همشتم ا  دو تمقمل ه     .تمجه جهانيا  را به خمد تمعطمف داكاه اس 

رک ن   بن ابراين  .ان دازد     و سالتم  لممتم  جماتمع را به تمخاطره تم   اتمني  تمو

آ  جوب همي اري همك مندانه تم رد     تمهم کنارل بيمتروريتم و زيشسيري از 

آتمي ش ناك   از بيمتروريت م، ض رورت اتخ اذ      اهمي  زياتمدهاي تمخ اطره . اس 

 تدابير و اقداتمات تمبان  بر زدافند یيرلاتمل را در راسااي ک اهش و ب ه ح داقل   

و اي ن تمه م    .سازدهاي احامال  و زيشسيري از آ  را تمطرح تم رساند  آسيب

آتممزش تمؤثر و تمفي د ب ه    و باكد زذير نم هاي تمؤثر و تمفيد اتميا بدو  آتممزش

 . (9-2)اس   ريشي صحيحي خمد نيازتمند برناتمهنمبه

اي اس  که تمماجه ه ب ا لماتم ل    تماهي  حمالت بيمتروريتا  به گمنه

حين ک ار ب ا   . آوردتمشيالت تمنحصر به فردي را به دنبال تم بيمتروريتا  

زاي خطرآفرين، لالوه ب ر وظ ايم تماع دد لوم   از قبي ل      لماتمل بيماري

تمسعه و بيارگيري السمهاي تمناس ب و اطمين ا  از ايمن   زيت ا ، باي د      

ب راي تمح دود ک رد     . تمتائل حقمق  و نظارت  ني ش تم دنظر ق رار گيرن د    

ه اي تماع ددي از طري ق    زا، تمح دودي  يم اري دسارس  به اين لماتم ل ب 

ه اي در تمع ر  حم الت    ك مد ک ه اتم روزه، دول      قانمنسذاري ايجاد تم 

تروريتا  نه تنها بمدجه سنسين  به تمنظمر تمقابوه با اين خط ر تخص ي    

بويه قمانين سف  و سخا  براي زيشسيري و تمقابوه با اين حمالت  ؛اندداده

ان د ک ه   ع و به تممرد اجرا گذاكاهدر جه  حفاظ  از سالتم  لممتم  وض

در تمقابوه با اين حمالت،  ي آتمرييابارزترين نممنه آ  قمانين اياالت تماحده

 (.6)اس  2110سپااتمبر  00زس از 

 95تم  اده  2اله  ه و بن  د  0111تمعاه  ده  20 و 29براس  اس تم  اده 

 و 2، 21هاي بيمتروريتا  و بند قانم  تمنع اسافاده از سالح 0111زروتيل

الموو  ب ا تممض مع تمن ع اس افاده از     اساسناتمه ديما  کيفري بين 0ده تما 0

الموو  و کنمانتيم  تمنع اسافاده از هاي ناتماعارف در تمخاصمات بينسالح

ژن م و کنمانت يم  تمن ع     0125و تممافقاناتم ه   0112هاي بيملمژي ک سالح

 و از تمنظ ر حق مق بش ر    0112هاي زيتا  تمسعه، تمليد و انباك  سالح

الموو  و بهداك  جهان ، جايساه الموو  و قالده حفظ نظم بينبين دوساانه

كمد، اگرچه وضع قانمن  بيمتروريتم در حقمق سالتم  لممتم  بررس  تم 

ه اي  الحالموو   در ح مزه بيمتروريت م از جمو ه س      قمالد و تمقررات بين

ه ا ب ه وي ژه در ط مل     تنظ يم رفا ار دول      ب راي تمييروب ، اقداتم  تمؤثر 

هاي تممجمد در اين زتمين ه  ليين خأل ؛رود توحانه به كمار تم تمخاصمات تم

چنين قمالد و تمقررات   ت ا ح دود     تأثيرتميشا  . تماند از نظر دور بماندنم 

به لبارت ديسر تا زتم ان   . ها بتاس  داردبتياري به كيمه و نمع تدوين آ 

ت ما  اناظ ار   اي حقمق  رلاي  نشمد، نم   که اصمل حاکم بر ايجاد تمقرره

 همچن ين . اجراي  قرار گي رد  داك  تمقرره فمق در باالترين حد از قابوي 

ها، ضمان  اج راي آ  را  بررس  لمويرد دول  برايلد  وجمد رکن ناظر 

 . ده اس کر هاي بتياري تمماجهبا چالش

زذيري جمهمري اسالتم  ايرا  در س طح تمو   تمانن د تمرزه ا و     آسيب

ه اي همت ايه در     برخ   دول    تمناطق قمتم  و در اين چارچمب ناتماناي

المال حاکمي  بر تما  کشمر، تروريت م را ب ه ي ک دیدی ه تمه م ب راي       

به لو  اتميا  زيمند تميا  تينمل مژي  . تبديل کرده اس  تم جمهمري اسال

زيشرفاه و تروريتم، تروريتم از يک زديده سطح زايين اتمنيا   ب ه ي ک    

با تمجه به تممارد اكاره  بنابراين. زديده اساراتژيک اتمنيا  تبديل كده اس 

كده خطر ناك  از اقدا  حمو ه بيمتروريت ا  ب ر لوي ه اه داف تمان مع و       

گمناگم  در کشمرتما  دور از ذهن نبمده و کاهش اثرات فمق تميتر نخماهد 

بخش   رسان  و آگاه كد تمسر با زژوهش در اين خصم  همچنين اطالع

سازي و خنث  برايب به تمرد  و ايجاد ساخاارهاي دفال  و زدافندي تمناس

اتمنيا  ف مق ک ه آگ اه  لم متم  تم رد        -کاهش اثر تهديدات بهداكا  

ت رين  خ رج نتب  به اصمل اوليه بهداكا ، تمؤثرترين و در لين ح ال ک م  

هاي بيملمژيک اس  و کشم س ريع و  وسيوه تمحافظ  لممتم  لويه سالح

ه ا   به تممقع حموه بيملمژيک و بيمتروريت م و کيفي   آگ اه  از وق مع آ    

 (.2)اهمي  بحران  داكاه و در تمقابوه با اين ح ماد  نق ش حي ات  دارد    

 :االت زاسخ دهيمؤبر آنيم تا در تمقاله زيش رو به اين س بنابراين

  دول    و نهاده  اي واردکنن  ده تمحص  مالت آرايش    و بهداك  ا  چ  ه

 تعهدات  در قبال سالتم  لممتم  افراد دارند؟

 التم  لممتم  چيت ؟چالش فراروي بيمتروريتم در حقمق س 

     راهيار قانم  در قبال تمخاطرات تمحصمالت آرايش  و بهداكا  تقوب

 چيت ؟

يتم رات سمت بيمتروتأثيربا تمجه به اهمي  تممضمع سالتم  لممتم  و 

رو در خص م  تم ماد ترايخا ه     بر سالتم  افراد جاتمعه، تممضمع تمقاله زيش

سالتم  لم متم    ات آ  برتأثيرتممجمد در حمزه تمماد آرايش  و بهداكا  و 

آتممزش در لد  اناخاب اين گمن ه تم ماد و نح مه زيش سيري از      تأثيرافراد، 

 .آلمدگ  در برابر آنها اس 

تر از  تماند خطرنا  در صنع  لماز  آرايش، تمماد تقوب  و ناتمریمب تم 

تقوب  در  و بهداكا  لماز  آرايش . کردتصمر  تما  تم آ  چيشي باكد که 

یيربهداك ا  و یيرق انمن  تملي د     ،ي یيراس ااندارد ها و تميا  ها آزتمايشساه

ها  ، تمانند تمييروبها آلمدگ بخش ديسري از كمند که بالث اضافه كد   تم 

ل ماز  بهداك ا     آل مدگ  ك يمياي  اولي ه   ب ه   ي تمضرها و تمييروارگانيتم

تمحص مالت و تم ماد    ،خطر ،در لماز  آرايش تقوب . كمد تم تقوب  وآرايش  

 ،بندي ب ا اص ل آ    بتاه ظاهر و که در حال  اس  در آ  و طرز تهيه اوليه

 .كمد دان  ديده نم نتفاوت چ

 
 روش
در  لم متم   ، حقمق سالتم جايساه قانمن  بيمتروريتمحاضر،  تحقيقدر 
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 بيمتروريتم در لماز  آرايش  و بهداكا حقمق سالتم  از تمنظر 

 051/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالتم  فرهنستاا  لوم  زشكي  ، كماره دو 0011دوره زنجم، تابتاا  

 ي سازتما  بهداك  جهان ها الموو  و اسناد تمو  و برناتمهاسناد و تممازين بين

WHO  دآوري اطالل ات در  روش گ ر . تممرد تحويل و بررس  قرار گرفاه اس

 آوريروش جم ع  همچن ين ك يمه و  . تحويو   اس     -تمصيف   تحقيقاين 

، تمق االت  ه ا  بااي و با اسافاده از تمنابع و تمآخذ، الم از کااطاللات، کاابخانه

که اين تحقيق در چارچمب يک اص ل   آنجااتما از  .اس هاي اينارنا  وساي 

ت صادره از سازتما  تمول تماحد، باكد، تييه اصو  بر اسناد و تميامبا و حق تم 

 . و سازتما  بهداك  جهان  اس  سالتم  لممتم به ويژه حقمق 

اين زژوهش هم با رلاي  اصل صح  و دق ، در بخش تمبان  نظري با 

بررس  تمنابع و تمام  تخصص  حق مق  تم مرد رج مع در داخ ل کش مر از      

 . برداري اسنادي تممردي تهيه و تنظيم كده اس طريق تمطالعه و فيش

 
 ها یافته

تممضمع سالتم  جاتمعه تمحققا  را بر آ  داك  تا در زتمينه اسافاده از 

از طرف  اهمي    . کنندي تمافاوت  را لرضه ها تمحصمالت تراريخاه ديدگاه

ويژه در حمزه کش ، واردات، صادرات، و تمصرف لم متم    هسالتم  جاتمعه ب

را در اين  ارا ذگ تمحصمالت تراريخاه نيش تممجبات ورود دولامردا  و قانم 

به تصميب اليحه برناتمه زنج ساله كش م   حمزه فراهم آورده اس  که نهاياا 

ه اي   لذا در اين تمقاله به تفصيل به بي ا  دي دگاه  . كد تمناجتمسعه دول  

لماتم ل ورود دول   در اي ن     تممافقا  و تمخالفا  تمحصمالت تراريخاه و نيش

 .زردازيم حمزه تم 

 

 ي نوپدیدها و بيماري بيوتروریسم
 آ  ب ا  الموو سطح بين در لممتم  سالتم  و بهداك  که تمخاطرات  ديسر از

را در تم مرد   (Emerging) واژه نمزدي دي . اس    نمزدي د  هايروس ، بيماري هروب

هاي لفمن  که براي اولين ب ار در س طح جه ا ، تمنطق ه ي ا جمعي         بيماري

اك اه  وج مد د  در گذك اه زاي  که كمند و يا لماتمل لفمن جديدي لار  تم 

ده و ي ا دس اخمش تمقاوتم      ك  بيش اري برخ مردار    گتارشاز  تازگ  بهول  

هاي لفمن  که ب ر وس ع  جغرافي اي     اند و همچنين بيماريداروي  واقع كده

برند و براساس اين تعريم در ح ال حاض ر ب ا    آنها افشوده كده اس ، به کار تم 

ها با تمج ه ب ه   آ  بيمار لفمن  نمزديد، تمماجه هتايم که هر يک از 01بيش از 

نمع، وسع  و كدت تهديدي که ايجاد کرده اس  و نيش بر اين زايه ک ه جاتمع ه   

ده اس    ک ر ها، حيمانات، نباتات و يا هر سه اناخاب هدف خمد را از بين انتا 

و بر اين واقعي  اكاره دارد که اگ ر تغيي رات و    اس اي برخمدار از اهمي  ويژه

ه ا هت اند، ب دو  ك ک،     اري از اي ن بيم اري  ساز بتيلماتمل تمحيط ، زتمينه

ها نيش تمتاوش  تمداخالت تماناسب  در لماتمل تمحيط   اس   ک ه در    کنارل آ 

 (.1)اس تخص  بهداك  تمحيط و سالتم  لممتم  

 اناظار که ايمرسيده از زندگ  اينقطه به 20 قر  آیاز از تما که حال  در

 لفمن  جدي هايبيماري بدو  تهديد اباال به صنعا  دنياي اين در تا داريم

 تمي شا   ب رد   ب اال  در گير چشم هايزيشرف  اجامال  براساس زندگ  در

در  بد  سازيايمن برناتمه در تممفقي  تنها نه. کنيم زندگ  بهداك  لممتم 

 وضعي  اقاصادي بهبمد آ  دنبال به گذكاه، بويه قر  در ها بيماري تمقابل

 در لفمن  جديد هايبيماري ظهمراواخر،  اين تا. اس  يافاه افشايش جاتمعه

 روب رو  اهميا ب  بادر حال تمسعه  و زيشرفاه از الم جها  کشمرهاي همه

 . كد تم 

 خي ش  و اف  و تمداو  هايالموو ، تمهاجرتبين هايتمتافرت و جمعي  ركد

 از ب يش  حاضر حال در جها  تمرد  سرنمك  اس  که تمفهم  اين به زناهندگا 

 ن شد  ه م  به تمخاوم هايتمو  و خمرده گره هم به اريخت طمل ديسري در زتما  هر

 اناش ار س ريع   بال ث  ک ه  اس  یالب  ها، راهانتا  جاي  جابه لذا و انديک كده

ه ما،   طري ق  ديسر، از به قاره ايقاره از بويه ديسر فرد به فردي از فقط نه هابيماري

 (. 1.)كمد تم  تماس تمتاقيم يا و جنت  اي، تماسقطره ذرات

هاي تمخاوف  براي حذف يک فرد ي ا ايج اد    از روشحا  روريتم بيمت

بيمتروريت م از لماتم ل    .کن د  نااتمن  و ترس در يک جاتمع ه اس افاده تم     

ه دف   ب ا قارچ، ويروس، باکاري انسل يا حي ما    نظيربيملمژيک و زيتا  

تمماد یذاي ،  آلمده کرد  آب، و هترور يک كخ  يا ايجاد وحش  در جاتمع

اسناد بت ياري  . دهند ايش  و بهداكا  اين اقدا  را انجا  تم هما و لماز  آر

در رابطه با بيمتروريتم و حذف اكخا  در کشمر وجمد دارد ک ه ه ر روز   

 (0) .كمد ابعاد جديدتري از اين تممضمع کشم تم 

 

 اي در قبال بيوتروریسم المللی مقابله قوانين و مقررات بين

در سراسر جه ا ،  لمژيک هاي بيمسالحآسيب تمجه به  0121از دهه 

آیاز و از هما  دهه نيش راهبردهاي  حقمق  براي تمقابو ه ب ا آ  انديش يده    

که هر يک اس  در اين راساا تاکنم  سه سند تمهم به تصميب رسيده . كد

در جه  تيميل و رفع نقاي  سند زيشين با تمجه به زيشرف  اي ن ن مع   

 0125ناد زروتيل نختاين اين اس. جديد سالح و حمالت وضع كده اس 

اين سند آكيارا بي ا  داك اه   . اس  0111ژنم الحاق  به کنمانتيم  الهه 

هاي باکارولمژيک براي جنگ تممن مع  زذيرند اسافاده از كيمهکه الضا تم 

اين سند در ز  تصميب کنمانتيم  الهه تصميب كد که در آ  تنها . اس 

واق ع اي ن س ند    در . هاي سم  تممن مع ك ده ب مد   اسافاده از سم و سالح

با اين حال، اين . هاي باکارياي  تتري دادتممنملي  کنمانتيم  را به سالح

اس افاده از اي ن    تنهانيه اياول . سند از تمنظرهاي تمخاوم داراي نق  بمد

دو ، تممنملي  تمذکمر . ها و نه تمليد و انباك  آنها را تممنمع کرده بمدسالح

بنابراين، تممنملي    . گش از تم ها و آ  هم به زتما  جنگ بتنها به دول 

ن بمد که اين س ند تنه ا   ايسمتمين ايراد . كدتمذکمر كاتمل زتما  صوح نم 

هاي بيملمژيي  یيرباکاري اي   گرف  و كيمهاي باکارياي  را در بر تم كيمه

 (.1)كدها را كاتمل نم تمانند اسافاده از ويروس

 

 محصوالت تراریخته

 نت انام در آتمريي ا ب ا ه دف    سال زيش كرکا  ب ه ن ا  تمم   91حدود 
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 نيا تمنصمر الها  صمدان  و تمهدي كعبا 

 ، كماره دو 0011دوره زنجم، تابتاا   نشريه فرهنگ و ارتقاي سالتم  فرهنستاا  لوم  زشكي  /061

 تمقاوتم  تمحصمالت کشاورزي در براب ر آف ات و اف شايش تملي دات     افشايش

رو تمحص مالت  کشاورزي، اقدا  ب ه دس اياري ژنايي   گياه ا  و از اي ن      

 .دتراريخاه را ايجاد کر

 اس  ،  در کشمر تما براساس قانمن  که در تمجوس به تص ميب رس يده  

ز ذير   به جش با کتب تمجمز اتميا  حق کش  و واردات تمحصمالت تراريخاه

ذرت، سميا، : كاتمل كمد به کشمر وارد تم  اي که تمحصمالت تراريخاه .نيت 

درص د   11حاض ر   ح ال در. اس   ه اي نب ات  و زنب ه     کوشا، کانمال، روی ن 

تمحصمالت تراريخاه در  و اين اي نبات  داخل کشمر تراريخاه اس ه روین

 .كمند ايرا  بدو  برچتب تمزيع تم 

در . کش  و واردات تمحصمالت تراريخاه تفاوت اس تميا  بين ين در ا

واردات، تمحصمل تراريخاه وارد زروسه کارخانه دا  كده و یذاي دا  ساخاه 

اتم ا   ؛كمد و گمك   آ  س الم اس      كمد که در بد  حيما  تجشيه تم  تم 

 .خمرد  خمد تمماد تراريخاه خطرنا  اس 

يابد ک ه ب ا تمناش ر     ر تم در کش ، بذر وارد خا  كده و ركد و تيثي

ها در فضا تما  کشمر تراريخاه كده و ذخاير ژناي ک ب ه ط مر     كد  گرده

ك مد، بن ابراين کش   تمحص مالت تراريخا ه ب ه ط مر         جا تم    کاتمل جابه

 .برد صددرصد ذخيره ژن  يک کشمر را از بين تم 

کشمر دنيا کش  تمحصمالت تراريخاه را ب ا وج مد    91در حال حاضر 

اند و در ايرا  حا   ي ک تما ر ه م تراريخا ه کش          کردهواردات تممنمع 

دانن د و تص مر    كمد، اتما برخ  فرق اص الح ك ده و تراريخا ه را نم       نم 

 .كمد کنند که در کشمر تمحصمالت تراريخاه کش  تم  تم 

تماأسفانه در کشمر تم ا ب رخالف س اير کش مرهاي دني ا ب ه تم رد  در        

، همچنين اين كمد  رسان  نم خصم  تراريخاه بمد  يک تمحصمل اطالع

تمحصمالت با وجمد اينيه در تمجوس تصميب و ابالغ كده اس  ، برچت ب   

 (0) .گيرد ندارند و هيچ نظارت  درخصم  اين تخوم صمرت نم 

 

 بيوتروریسم و محصوالت آرایشی

هاي خمراک   هاي بدنتازي و همرتمم  لماز  آرايش  و بهداكا ، تميمل

تماأسفانه ايرا  . كمد آ  اسافاده تم  نيش تمماردي اس  که در بيمتروريتم از

در  01هداك ا  و رتب ه   در خاورتميانه رتبه يک تمصرف وسايل آرايش   و ب 

 .دجها  را دار

قرار  تأثيريک جمعي  را تح   هدف بيمتروريتم آرايش  اين اس  که

ق رار  ه اي ج ما  جمعي   تمخاط ب      خ انم  لممتم ا  در اين نمع ترور . دهد

کيفي  و  فروش تمحصمالت آرايش  ب  لمدتا  هدف به بيا  ديسر .گيرند تم 

ي گمن اگم   ه ا  تمخرب به بهاي گاها گشاف و در برخ  تممارد ايجاد بيماري

ن ه   در اين تميا  لماز  آرايش   تقوب    . تمانند سرطا  زمس  و نازاي  اس 

نيش  بيملمژيک را تمخاطرات بويه ؛كمد تم  تمتممتمي  كيمياي  تممجب تنها

درصد لماز  آرايش   ب ه    51تماأسفانه در ايرا   طبق آتمارها .به همراه دارد

 (.0) تقوب  هتاند ياو كمد  صمرت قاچاق وارد کشمر تم 

 آغشته به مواد تراریخته و بهداشتی محصوالت آرایشی

در برخ  تمحصمالت آرايش  و بهداك ا  از تم ماد تراريخا ه اس افاده     

ث ال در  لنما  تمه ب. آنهاس هاي اسافاده كده در  روینكاتمل كمد که  تم 

زنبه کرد و بذر جدا و وارد  كرک  تممنتانام ژن  را از تمييروب 0911سال 

زس از آ   .ارسال کرد، چهارتمين کشمر تمليدکننده زنبه، آ  را به زاکتاا 

در حال  .تمليد زنبه تراريخاه و صادرات آ  تمسط زاکتاا  گتارش ياف 

 زاکتاا  اس  تمليدتما، تراريخاه و  هاي وارد كده به کشمر تما  زنبه حاضر

طرف دارا  تمحص مالت تراريخا ه در اي را  ال ال          اس  کهحال و اين در

 .دک ر خماهن د  در کش مر ك روع    را اند به زودي کش  زنبه تراريخاه کرده

باتمجه به اثرات تمخرب زيت  تمحيط  کاك  تمحصمالت تراريخاه  بنابراين

ت ا اق داتمات الز      ايجاد كمد شيزمالز  اس  د، كکه زيشار به آ  اكاره 

 (.0) براي جومگيري از کاك  زنبه تراريخاه صمرت گيرد

 

 عوارض متعدد مصرف محصوالت آرایشی و بهداشتی

لماز  تمصرف ها و تحقيقات زيادي روي تمماد سم  و تمشيالت  بررس 

يک تحقي ق نش ا  داده اس   ب يش از     . كمد تم   بهداكا  وآرايش  انجا 

اي ش و لطره اي ص نعا  وج مد دارد و     تماده كيمياي  در ل ماز  آر  011

ه اي تمضرك ا     كمد به تم رور ترکي ب   اسافاده دائم  از اين تمماد بالث تم 

ه اي تماع ددي    تماند در درازتمدت لارض ه  اين تممضمع تم . جذب بد  كمد

تمدت از اي ن ل ماز  بهداك ا      ترين لارضه اسافاده طمالن  تمهم. کند ايجاد 

ي زمس  و تم م و برخ   از   ها يماريهاي سم  اباال به ب وآرايش  با ترکيب

در کنار سرطا ، احامال اباال به زيري زودرس زمس ، . انماع سرطا  اس 

 .هاي لفمن  تمانند هپاتي  وجمد دارد ريشش تمم و برخ  از بيماري ،آکنه

ک  ش حق  مق تماليي    و اي تمخاو  م زو  يس، تمره  ا ب  ر طب  ق گ  شارش

ايش   و لطره اي   لماز  آر اترداهاي قضاي  کشمرهاي تمخاوم، و دساساه

اي در اياالت تماحده  ب  طبق گشارش اف. تقوب  تمرتب در حال افشايش اس 

ها وافراد دخيل در اين صنع  بالث ركد فروش لماز  آرايش تقوب   كرک 

تمي انسين رك د ه ر س اله      2101ت ا   2101بر طبق آتمار از س ال  . هتاند

رايش تقوب  اين لماز  آ 2101در سال . بمده اس  2/0صنع  لماز  آرايش 

. ه اي گذك اه تمماج ه ك ده اس        نتب  به فروش در سال 15/1با ركد 

  بديه  اس  که روند ركد تمحصمالت تقوب  در ايرا  هم بتيار كديد اس

بر س التما   آنها خطر که  ترين آنهاس  لماز  آرايش  تمهم که در اين تميا 

 .اندازه زياد اس  ب 

ل ماز     کنن دگا  فبت ياري از تمص ر   ،با گتارش تج ارت الياروني ک  

اين ك يمه  . هتاند برخطآرايش  در حال خريد اين تمحصمالت به صمرت 

تمانند جمعي  تمخاوم تمشاريا   فروش کاالهاي بهداكا  و آرايش  نيش تم 

آرايش   در كيمه فروش اينارنا  لماز  بهداكا  و. را تممرد هدف قرار دهند

هاي    نيش زيچيدگ آ كناساي  آنها از اصل بتيار دكمار اس  و كياي  از

 (.01) خمدش را دارد
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 بيمتروريتم در لماز  آرايش  و بهداكا حقمق سالتم  از تمنظر 

 060/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالتم  فرهنستاا  لوم  زشكي  ، كماره دو 0011دوره زنجم، تابتاا  

 رایشیآمواد اوليه خطرناک در لوازم 

 رايش تقوب   ياف     آترين تممادي اس  که در لماز   سرب يي  از رايج

لروق     ي حت   و قوب    ها اندا  - کبد –ها  كمد که بر روي کويه تم 

 .گذارد که براي سالتم  انتا  بتيار خطرنا  اس  تم  تأثير

 رايش تقوب  ياف  آيسر ازتمماد خطرناک  اس  که در لماز  آرسنيک يي  د

بالث به وج مد آتم د  س رطا  در تمرات ب ب اال       اين فوش تمتاقيما . كمد تم 

 .اس اثرگذار بر جنين  كمد و براي زنا  حاتموه نيش بتيار خطرنا  و تم 

   جيمه يي  ديسر از تممارد خطرناک  اس  که در لماز  آرايش اس افاده

ند بر روي سيتام لصب  و همچنين سيتام ايمن    تما كمد و تم  تم 

 .سذاردبنازذيري  ات جبرا تأثيربد  

    ك مد  برليم يک تماده سم  اس  که در لماز  آرايش تقوب  ياف  تم .

 ت أثير اين فوش روي سيتام لصب  و همچنين سيتام ايمن  بد  نيش 

 .كمد و بالث تمتممتمي  تم  گذارد تم 

 ات تمخاوف  كاتمل کمبمد تأثيرث کادتميم  در دوزهاي سم  آ  که بال

 .كمد کوتيم آهن زينک در انتا  تم 

    آلمتمينيم  با تمماد سم  بتيار زيادي ترکيب كده اس  ک ه بعض   از

 .كمند نها بالث به وجمد آتمد  تمتممتمي  و همچنين سرطا  تم آ

 آنه ا بال ث   . ك مد  در لماز  آراي ش تقوب   ياف   تم       ها انماع باکاري

يي   از  .كمد زا تم  ي آلرژيها العمل ليس تمتممتمي ، الاهاب زمس  و

بالث اسهال كديد، تمشيل کويه   انماع باکاري تممجمد در لماز  آرايش

 .كمد و کم خمن  تم 

 ه اي تمض ر تممج مد در ل ماز  آراي ش، يي   از        ها از تميا  ترکيب زارابن

بع د  . ك مند  درصد تمحصمالت اسافاده تم  29ها هتاند که در  ترين رايج

درص  د و در نهاي     05، سييومزنااسيومکت  ا  در ه  ا از اي  ن ترکي  ب

ه ا   گاه  اين ترکيب. درصد تمحصمالت تممجمد اس  9/0ترييومسا  در 

تمنف     تأثيرهمس  در يک تمحصمل جمع هتاند و اين تممضمع احامال 

ه اي   تم مرد، ترکي ب   0یير از اي ن  . برد اين تمماد روي سالتم  را باال تم 

 تم ثال  . ب ه خ مد را دارن د   ديسري هم وج مد دارد ک ه ل مار  تمرب م      

ه  اي كتاش  م و  ه  ا، ژل ه  ا ک  ه در ال  ن  اخن، دئمدوران    بنشوفن  مل

ها تممجمد اس ، بمتيل زارابن ک ه در ك اتمپمها، ک ر  ض دآفااب،      صابم 

سر، رژ لب و در نهاي  تمايل زارابن و اتيل ز ارابن   كاتمپم تمخصم  كمره

 .زا هتاند  كمند، سرطا هاي بد  و صمرت به وفمر ياف  تم  که در کر 

       ك مند   ديسر تمماد تمضر و سم  که در لماز  آراي ش تقوب   ياف   تم

تم مادي ک ه در   )لبارتند از تمدفمع حيمانات، ادرار، سيانيد، نمار نقاك  

باك د ک ه ب راي س التم       تم   ( ريمل و يا زمدرهاي تمخصم  صمرت

 .زمس  بتيار خطرنا  اس 

 ت وج مد  ستات و تمرجع  براي بررس  اين تمحص مال ؤدر هر کشمر تم

ل اين کار ئمسته تمو  اسااندارد تمتؤدر ايرا  وزارت بهداك  و تم. دارد

کنا رل   FDAدر آتمرييا هم لماز  آرايش  و هم داروه ا تمس ط   . اس 

تمحصمالت جديد را در جه  اتمن  FDAبراي داروها سازتما  . كمند تم 

گذاري آ  قبل از اين که اج ازه ف روش ب ه آنه ا بده د،      تأثيربمد  و 

 FDAاگر چ ه  . کند در تممرد لماز  آرايش  اين چنين نيت  کنارل تم 

ده د اتم ا آنه ا ق درت آ  را      بر بمد  لماز  آرايش  اطمينا  تم بر تمعا

 .ندارند که با آزتم ايش، اي ن تمحص مالت آرايش   را وارد ب ازار کنن د      

 WHO لند، و سازتما  بهداك   جه ان    همچنين سازتما  اتمنيا  هم 

 .(00) اين زتمينه دارنددر ي  ها فعالي  و ها نظارت

 
 یلباالي استفاده از لوازم بهداشتی وآرایشی جع خطر

اتمروزه با تمجه به تمشيالت اقاصادي، بايد تمراقب  بنابر آنچه گفاه كد

با خريدهاي لماز  بهداكا  و آرايش  تقوب  خطرن ا  خمدتم ا  را   باكيم، 

 خريد لماز  و وسايل تقوب  و. درتمعر  خطرات تمخاوم جان  قرار ندهيم

اس افاده از ل ماز     خط ر یيراصل ديسر تمثل لباس هم خطرزا هت  ، اتم ا   

گرد  که دسافروكا  دورهزتمان  .   خيو  باال اس وآرايش  جع بهداكا  و

ي ل ماز  آرايش     ه ا  ه و خيابا  قصد دارند كما را با برن د چمتمارو و کدر 

تقوب  و با قيم  کم وسمسه کنند، دق  کنيد که سالتما  و زيباي  ذات    

  آرايش    زاز تمخف   ک رد  ل ما   . ک رد  را ن دارد   خطركما هرگش ارزش 

خمدداري کنيد و آنها را در  ،تا  داريد تمشيم  و تقوب  که در کمد وکيم

 (.02) ندازيدزباله دا  بي

 
 قوانين ممنوعيت محصوالت آرایشی و بهداشتی غيرمجاز

 وض ع  خص م   در اس التم   ك مراي  تمجو س  که اقداتمات  به تمجه با

 داك اه  تقوب    و یيرتمج از  بهداكا  و آرايش  تمحصمالت تممرد در قمانين

 و یيرتمج از  خدتمات و تمحصمالت تمعرف  و تبويغات تممنملي  قانم  اس ،

 :کنيم تم  لنما  تماده دو در را لممتم  سالتم  به رسا  آسيب

ارائه هرگمنه اطاللات نادرس  و تبويغ خالف واقع که نملا  تممجب  .7 ماده

ه اي داخو   و    گمراه  و فريب تمخاطب كمد به هر طريق از جموه رسانه

هاي داروي  ،   خارج  و يا فضاي تمجازي درباره آثار تمصرف تمماد و فرآورده

گياه ، طبيع ، تميمل و همچنين تجهيشات  خمراک ، آكاتميدن ، آرايش ،

دندانپشكي  و آزتمايشساه  و هرگمنه خدتمات سالتم   ،و تموشوتمات زشكي 

به حبس يا جشاي نقدي درجه كش و تمحروتمي     ،تممنمع اس  و تمرتيب

. ك مد  از فعالي  كغو  و اجامال  تمرتبط براي دو تا زنج سال تمحيم  تم 

د ك مد ل الوه ب ر جب را  آ      کننده خت ارت  وار  در صمرت  که به تمصرف

تمعادل دو تا زنج برابر ختارت وارده به لنما  ج شاي نق دي ب ه تمج ازات     

 .كمد تمذکمر اضافه تم 

گ ذاري تم ماد و    سازتما  یذا و دارو تممظم اس  نتب  به برچتب .۲ ماده

هاي تمحصمالت تممضمع اين قانم  از طريق بخش خصمص  صاحب  فرآورده

 تم اتم  کن د ب ر روي    ين و ال ال  تم    صالحي  که صالحي  آنها را تعي  

هاي داروي ، خمراک ، آكاتميدن ، آرايش ، بهداك ا ،   تمحصمالت و فرآورده
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 نيا تمنصمر الها  صمدان  و تمهدي كعبا 

 ، كماره دو 0011دوره زنجم، تابتاا   نشريه فرهنگ و ارتقاي سالتم  فرهنستاا  لوم  زشكي  /062

تجهي  شات و تموشوتم  ات تمص  رف  و یيرتمص  رف  زشك  ي  و دندانپشك  ي  و 

کنا رل،   ب راي هاي تمنحصر به ف رد   آزتمايشساه  در حدود اتميانات كناسه

 (.09) اصال  و زيسيري تمحصمالت اقدا  کند

 

 دگاه مخالفان درباره استفاده از محصوالت تراریختهدی

 ؛ارتبا  تمصرف تمحصمالت تراريخاه با سرطا  و ناباروري 

  ارتبا  تمحصمالت تراريخاه با انماع سقط جنين و تملد نمزادا  نارس و

 ؛ناق 

 ويژه  تمحصمالت تراريخاه تمطئه و نفمذ دكمن براي کاهش جمعي  به

 ؛در کشمرهاي تمتوما 

 ؛اندازند اريخاه سالتم  جماتمع را به خطر تم تمحصمالت تر 

  هاي تمعيمب و خطرن ا  ب ه انت ا  از طري ق اي ن       احامال اناقال ژ

 ؛تمحصمالت

 بر اسافاده تمحدود از اين تمحصمالت زس از تمطالعه و تحقيق در  تأکيد

 ؛خصم  اثرات ناكناخاه اين تمحصمالت بر سالتم 

 ؛ح کشمر نيت تمليد انبمه اين تمحصمالت در كرايط کنمن  به صال 

 سازي يک نت ل، ي ا    تمحصمالت تراريخاه به لنما  سالح تممجب لقيم

 ؛كمد تم تغيير حاالت روح  و روان  آ  نتل 

   وارد كد  سمم  در کش  تمحصمالت تراريخاه به خم  زنا  ب اردار و

 ؛جنين تممجمد در رحم آنها

  تمنف  داكاه و سبب بروز اخاالالت ژنايي   تأثيراين سمم  بر جنين

 .كمد تم  و تمغشي  م کمد  و تملد نمزادان  با اخاالالت جت در

 

 دیدگاه موافقان درباره استفاده از محصوالت تراریخته

 ؛در انتا  ها بين ناباروري و تراريخاه م لد  ارتبا  لو 

  ؛تجربه کشمرهاي ديسر تمميد سالتم  تمحصمالت اس 

  ؛لمار  تمشاهده كده صرفاَ در تممرد حيمانات بمده اس 

   ؛نظارت و کنارل تمحصمالت در تمبادي ورودي و گمرکاتلشو 

 ؛سازي تمليد و تحقيق در باره تمحصمالت تراريخاه تم بر بم تأکيد 

 ؛لشو  تعميق واردات تا تمشخ  كد  ناايج تحقيقات 

 و نهاده اي ذي ربط در خص م  تحقي ق و       م لشو  اجماع تمجاتمع لو

 .تمليد و نظارت بر واردات تمحصمالت تراريخاه

 

 باروري از نگاه متخصصانعلل نا 

  ؛درصد اس  0/0نرخ باروري در کشمر 

  به نصم کاهش  سال اخير تقريبا  51تميشا  باروري در سطح جها  در

 ؛طمر تمرتب در حال افشايش اس  يافاه و تميشا  ناباروري به

 21سال گذكاه به باالي  91ي ايران  از زنج درصد در ها ناباروري زوج 

 ؛ه اس درصد در زتما  حاضر رسيد

   آلمدگ  هما، اسارس كغو  و یذاهاي تمصرف  از داليل تمهم ناب اروري

 ؛اس 

    بت شاي  داك اه    ت أثير لماتمل تمحيط  در ايجاد نازاي  تمردا  و زن ا

 ؛اس 

 ي ه ا  اي تمانند اسافاده از تمماد یذاي  کنترو كده زتمين ه  لماتمل تغذيه

 ؛دهد بروز نازاي  را افشايش تم 

  اتم ا ب ه تم رز     ؛تمتير تندي به خمد گرفاه اگرچه درصد نازاي  در ايرا

 .اي نرسيده اس  کننده نسرا 

 11دهد بت ياري از تمحص مالت از جمو ه ب يش از      تمطالعات نشا  تم 

درصد از روین خمراک ، بخش قابل تمجه  از برنج و ذرت تممجمد در بازار 

همچنين آزادسازي کش ، واردات و . ايرا ، دساياري كده ژنايي  هتاند

س اله كش م    اين تمحصمالت در اليحه برناتمه زنج  تم تمصرف لممصادرات و 

در تازگ   بهو اهاما  دول  قرار گرفاه اس  تحقيق  که  تأکيدتمسعه تممرد 

تمجوه یذا و تمتممتمي  كيمياي  تمناشر كده، ارتبا  ی ذاها و تمحص مالت   

تراريخاه با افشايش خطر اباال به سرطا  را در حيمانات آزتمايشساه  نشا  

ه اي  ک ه در آزتمايش ساه از ی الت      تمطابق با اين تحقيق، تممش. س داده ا

 .اند تراريخاه تغذيه کرده اند، زيش از بومغ تمرده

تميشا  اسافاده باال از سمم  سبب وارد آتمد  آسيب جدي و ناب اروري  

ا زشك ي  زيت   تمحيط   آتمريي       تم آک اد . ك مد  کنندگا  تم  در تمصرف

(AAEM) ه اي   اي تما  بيمارا  خمد رژيمبه زشكيا  هشدار داده اس ، بر

 .یذاي  فاقد تمماد دساياري كده ژنايي  تجميش کنند

ه اي   ات تمصرف تمحصمالت تراريخاه را كاتمل ارگ ا  تأثير  تم اين آکاد

داخو  صدتمه ديده، اخاالالت دس اساه گ مارش و دس اساه ايمن   ب د ،      

تمطالع ات نش ا     .افشايش سرل  زير كد  و ناباروري لنما  ک رده اس    

تماند تممادي در درو  بد   دهد چسمنه اصالحات ژنايي  تمماد یذاي  تم   تم

ها  انتا  باق  بسذارد که بالث تمشيالت طمالن  تمدت همچم  بروز سرطا 

آتميش کشمرهاي زيش رفاه در   به ریم اقداتمات احايا . خماهد كدو تمتممرها 

ه ا و تمب ادي    تمحصمالت تراريخاه، در هيچ ي ک از گم ر     تم تمصرف لمم

ود کاال در ايرا ، آزتمايشساه  تمخ ا  تش خي  تمي شا  تراريخاس   و     ور

ارزياب  خطر تمحصمالت یذاي  واردات  از حيث تراريخاس  وجمد ن دارد و  

 !سازي اس  الال  کشمر صادرکننده تمحصمالت تمبناي تصميم صرفا 

دکار لو  کرتم ، تماخص  بيمتينمل مژي زشك ي ، و ف مق تخص       

گميد  تم ل جها  با ابشار تراريخاس  سخن تمهندس  ژنايک از تمطئه کنار

داند کمه یذا  تم هنري کيتينجر  NSSM 200 و آ  را در راسااي طرح كم 

ها و در نهاي   کنا رل    را يک ابشار و سالح براي کنارل کشمرها و جمعي 

داند و هدفش کاهش جمعي  جه ا  ب ه تميوي ارد نف ر و س اير       تم جها  

 .س ها هاي نابمدي نتل روش

گروه تحقيق ات  تمت اقل    511تحقيق  که تمحصمل تمشارک  گشارش 

تميوي م  ي مرو اس   و در     911سال ب ا هشين ه    25زژوهش ط   091در 
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 بيمتروريتم در لماز  آرايش  و بهداكا حقمق سالتم  از تمنظر 

 069/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالتم  فرهنستاا  لوم  زشكي  ، كماره دو 0011دوره زنجم، تابتاا  

ي ه ا  نهاي  نايجه گرفاه كده ک ه تمحص مالت تراريخا ه تمانن د ف رآورده     

 .کشاورزي سنا ، سالم هتاند

کن د در   لن ما  تم     رييس انجم ن ايمن   زيت ا     ،ياض  دکار بهشاد قره

 لوم  آتمرييا براي تمحصمالت تراريخاه، با تمشارک   تم از سمي آکاد اي که تمقاله

تمناشر ك ده،   2106سال که در سال  21صدها دانشمند از سراسر جها ، ط  

 (.01) تمحصمالت تمشاهده نشده اس  هيچ گشارك  درباره تمضرات اين

هاي تمهم  تمحصمالت دساياري كده ژنايک يا تراريخاه، يي  از چالش

دهن دگا    اي ن اس   ک ه تمس عه     مج ه نيا ه قاب ل ت  . ري اس فناو زيت 

فناوري را تمعادل تراريخا ه   زده تمحصمالت تراريخاه در کشمر، زيت  كااب

اي ب ا   فن اوري دان ش و فن اوري گت ارده     ک ه زيت     درح ال  . دانن د  تم 

هاي بهداك  و درتما ، صنايع تمخاوم،  کاربردهاي بتيار تمخاوم در لرصه

زيت  اس  و فقط بخش بتيار کمچي  از  تمحيطداتمپروري و کشاورزي و 

تأتمين ی ذا ب راي    .كمد آ  كاتمل حمزه تمحصمالت تراريخاه کشاورزي تم 

جمعي  جها  و جومگيري از فقر یذاي  در کشمرهاي تمخاو م، از جمو ه   

اتما با بررس  بيشار اين  ؛كمد داليل اصو  ايجاد چنين تمحصمالت  بيا  تم 

ت تراريخا ه در اي را  و جه ا  ب ه     داليل و رصد وضعي  تمليد تمحص مال 

که نيازتمند تمجه و زيسيري از سمي تمتئمال   كميم هاي  تمماجه تم   واقعي

براس اس تمن ابع    به لنما  نممنه .خصم  نهادهاي اتمنيا  اس  و به کشمر

 كمد تميويارد نفر یذا در جها  تمليد تم  00حاضر براي حدود  تمعابر درحال

در واقع . تميويارد نفر اس  1/0شديک به در حال  که جمعي  جها  اکنم  ن

بويه تمزيع نالادالنه و  ؛تمشيل یذاي  دنيا در حال حاضر کمبمد یذا نيت 

تمندي بتياري از کشمرها از اتميانات کشاورزي لوم  و تمشيالت  لد  بهره

در تممرد کاهش تمص رف  . اس اقاصادي سياس  حاکم بر کشمرها و جها  

دهد که آفات، تمرتب ب ه س مم  تمق او      سم نيش تمطالعات طمالن  نشا  تم 

كمند و تمصرف سمم  در تمشارع تمحصمالت تراريخاه نيش افشايش داك اه   تم 

تمحص مالت تراريخا ه    ز س تمش يل کجاس   و دلي ل تملي د     . نه ک اهش 

كمد اکثر طرفدارا  اين تمحصمالت  تر تمشخ  تم  با بررس  دقيق !چيت ؟

هاي چندتمويا  ب ا   رک نه تمرد  لادي و نه بتياري از دانشمندا ، بويه ك

نممنه بتيار واضح . اس  سابقه نه چندا  تمناسب از جموه كرک  تممنتانام

اين كرک ، تمليد ب ذرهاي لق يم و ف روش آ  ب ه     بيمتروريتا  لمويرد 

ط مري ک ه ه ر س ال باي د      . کشمر تمصر و فوج کرد  کشاورزي تمصر ب مد 

امانند کشاورزي تا ب کنندها تهيه  کشاورزا  تمقدار زيادي بذر از اين كرک 

سخن  که کيتينجر   اين يعن  وابتاس  کشمرها به بذر و یذا؛ هما . کنند

تما براي کنارل کشمرهاي خاورتميانه از نف  و ب راي   :گف  که 01در دهه 

اين بذرها تمسط دانشمندا  وابت اه   .کنيم کنارل تمرد  از یذا اسافاده تم 

لعمل اخاصاص  كرک  ها تمليد كده و فقط براساس دسامرا به اين كرک 

خاص     آزتم م  حا  سازتما  یذا و داروي آتمرييا نيش هيچ . كمند تت  تم 

برهمين اساس بتياري از کشمرهاي . براي آنها نداكاه و انجا  نداده اس 

 90حاض ر   درح ال . اروزاي  اين روش را تأييد نيرده و تمخالم آ  هت اند 

گذاري آ   رچتبکشمر ب 60کشمر جها  تمحصمالت تراريخاه را تممنمع و 

در نظر دارند تا از طريق بيمتروريتم بامانند ها  ابرقدرت .ندا را اجباري کرده

هم سمدهاي کال  و بتياري را نصيب خمد کنند و هم به راحا  بامانن د  

تماند از  هاي آنها تم  يي  از اساراتژي. جها  را در کنارل خمد داكاه باكند

 در حال تمسعهخصم  کشمرهاي بين برد  اتمني  یذاي  در کشمرها به 

بنابراين با تمجه به اينيه یذا تنها چيشي اس   ک ه تم ا  تم رد  در     . باكد

تماند بتار تمناسب  ب راي تهدي د    کنند زس تم  روز از آ  اسافاده تم  كبانه

از طرف  وابتاه کرد  کش مرها ب ه ب ذرهاي تملي دي اي ن      . سالتم  باكد

تمان د در ايج اد    ش مر ني ش تم     ها و از بين برد  حاکمي  بذر هر ک كرک 

لالوه بر جموه تمعروف . گذار باكدتأثيرقحط  و تهديد تمنابع یذاي  بتيار 

وزير کش اورزي دوره نييت م  گفا ه بت يار قاب ل      « ارل بمتش»کيتينجر، 

خماهيد  یذا يک سالح اس  در بتاه تمذاکرات  تما و اگر تم »: تمجه  دارد

اتم ا دالي ل   « .یذا اسافاده کنيد کشمري در تمقابل كما تعظيم کند از ابشار

 کنند اول اينيه ابراز تم . طرفدارا  اين تمحصمالت نيش خال  از اكيال نيت 

ايم ب راي   تميويارد دالر از اين تمحصمالت وارد کرده 5/5چم  در دول  نهم 

جومگيري از واردات بايد كروع به تملي د تمحص مالت تراريخا ه در کش مر     

ها هيچ نمع تمجمزي از هيچ دس اساه  زي دا    اتما تماأسفانه در بررس  ؛کنيم

نشده و هيچ تمبدأ رسم  کشمر ورود اين تمحص مالت ب ه کش مر را تأيي د     

 کنن د  ثانيا  تممافقا  تمليد اكاره به تمجمزي دارند که ادل ا تم    . نيرده اس 

اتما باز هم ه يچ دس اساه  ص ح  آ  را     ؛اند درياف  کرده 09يا  02سال 

اي از  ه يچ كخص   نيت   و در جوت ه    تأييد نيرده اس  و در دس ارس  

اي ن  ! تممافقا  زرسيده كد که تمجمز را نشا  دهيد گفان د اتمنيا   اس     

الموو  رص د تمس عه    براساس اسناد تمعابر تمراکش بينکه اس  تمضيح الز  

ه شار   911تميوي م  و   يکدر ايرا   2116تا  0116هاي  تراريخاه در سال

اس   ک ه در برناتم ه     اي ن درح ال   . هياار تراريخا ه کش   ك ده اس      

ه ا، برناتم ه تمس عه     زيشنهادي دول  درباره برناتمه كشم در بخش فناوري

تميويم  هيا ار ب دو  ه يچ     يک يخاه تمحصمالت برنج و زنبه در سطحترار

در صمرت  که اين برناتمه بايد تمحدود به لرص ه  . قيدي گنجانده كده اس 

ه اي   و زتم ين  تحقيق و تمسعه باك د و از اناق ال اي ن فرآين د ب ه تمشرل ه      

و در ضمن براي رهاسازي ز س از انج ا  تم ا     . کشاورزي جومگيري كمد

ق انم  ايمن      0هاي آناليش خطر تمندرج در قانم  و براساس بن د   آزتمايش

زيتا  بايد از سه تمرجع وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداك  و سازتما  

ا  ي ک  تماند به لنم حمزه یذا تم  .تمحيط زيت  تمجمز رهاسازي اخذ كمد

تهديد بيمتروريتا  قومداد كده و بيمتروريتم ی ذاي  ه م اقاص اد، ه م     

بر اي ن اس اس تم ا     . کند سالتم  و هم اكاغال کشمر را دچار اخاالل تم 

تمليدکنندگا  و واردکنندگا  بايد تممظم به رلاي  قانم  بمده و براس اس  

ده  کننده اي ن اس   ک ه در    نياه نسرا  .کنندتممازين قانمن  تمجمز کتب 

سال گذكاه تمحصمالت تراريخاه تمخاوم در سفره یذاي  تمرد  وارد ك ده  

اس  بدو  اينيه به تمرد  اطالع داده كمد و هيچ برچتب  ب ر تمحص مالت   
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 نيا تمنصمر الها  صمدان  و تمهدي كعبا 

 ، كماره دو 0011دوره زنجم، تابتاا   نشريه فرهنگ و ارتقاي سالتم  فرهنستاا  لوم  زشكي  /060

تر تمراجع  نبمده تا تمرد  تمطوع و حق اناخاب داكاه باكند و از همه دردنا 

تمايش نظارت  تمثل تمرکش یذا و داروي کشمر فاقد آزتمايشساه و تمانمندي آز

و تشخي  تمحصمالت تراريخاه بمده و در گمرکات تما که حجم لظيم  از 

كمد آزتمايشساه تراريخا ه وج مد ن دارد و ب ا      تمحصمالت تراريخاه وارد تم 

ها و نقدهاي تمطرح كده در ي ک س ال گذك اه     ها، تمقاالت، تمصاحبه بحث

هاي  براي بررس  آزتمايش ساه  و   تمسط دانشمندا  تمتاقل، اخيرا فعالي 

سال  21با . )جاد آزتمايشساه آناليش تمقدتمات  در گمرکات كروع كده اس اي

اي از طرفدارا  واردات  دهد بخش قابل تمالحظه ها نشا  تم  بررس  (تأخير

هاي تماعدد خصمص  دارند و  و تمليد تمحصمالت تراريخاه در کشمر كرک 

رسد تمنافع كخص  کال  در اين لرصه، تمنافع تمو   و س التم     به نظر تم 

سفانه برخ  أتما. قرار داده اس  تأثير  و تمنابع و ذخاير ژنايي  را تح  تمرد

اطالل  يا تح  نفمذ افرادي ک ه     نيش در اين چرخه يا براساس ب تمتئمال

اين درحال  . کنند اند از اين تممضمع حماي  تم  هاي قدرت رسيده به کرس 

طق    اس  که بتياري از دلتمزا  و تماخصصا ، اين لجوه و ك ااب را تمن 

در زروتي ل   (Precautionary Principle) دانند و براساس اص ل احاي ا    نم 

ايمن  زيتا ، كر  لقل اين اس   ک ه ه م واردات تراريخا ه کنا رل و      

 (.0) تمحدود كمد و هم در برد  آ  به تمشرله احايا  كمد

زيشنهاد لمو  براي به سرانجا  رساند  و خ ام اي ن    9اتما در خاتمه 

اندازند ارائه  و سالتم  تمرد  را به خطر تم  فع، اتمني  تمو اخاالفات که تمنا

  :دهيم که بارها تمطرح كده اس  تم 

اي تممسم  به تممراتمريم  تراريخاه ايرا  را بررس  و  تماده  ناتمه ده تفاهم .0

 .تمافق کنيم

وجمد تمحصمالت تراريخاه تمثل برنج اتميا  هاي بتياري در تممرد  بحث .2

تحقيق ذک ر ك ده درص د ب االي  از      براساس يک .در بازار وجمد دارد

کنيم دول   حل اين اخاالف زيشنهاد تم  براي .ها تراريخاه اس  برنج

 بررس  ج دي اي ن تممض مع ب ه دانش مندا  تمت اقل       براي اي بمدجه

 .و نايجه به طمر كفاف به تمرد  گشارش كمددهد تخصي  

درتممرد اثرات تمحصمالت تراريخاه بر س التم  انت ا  و تمح يط     .9

برخ  تمقاالت لوم  در ارزي اب    .خاالف بتيار اس زيت  نيش ا

طمالن  تمدت اين تمحص مالت در حيمان ات آزتمايش ساه  اث رات     

اند ول  تمدافعا  تراريخاه آنها را  بتيار ناتمطومب  را گشارش کرده

اي را در  ك مد دول   بمدج ه    زيشنهاد تم  . دانند یير تمرتبط تم 

قرار دهد تا ب ا   اخايار يک تيم تمتاقل و با نظارت دقيق ناظرا 

ه اي   تحقيق لوم  و دقيق نايجه براي همه تمشخ  و نسران   

ناتم ه   در خاتمه اتميد اس  ب ا ز ذيرش تف اهم    .تمرد  تمرتفع كمد

ساله تعويق همه اين تمطالعات لوم   ب ا    5ارائه كده در فرص  

آراتمش و دق  انجا  كمد تا زس از کتب ناايج و تمطالعات الز  

مر، تمرد  و تمنابع و ذخاير ژنايي  تصميم  تمنطق  و به نفع کش

 (.00) كمداتخاذ 

 گيري نتيجهبحث و 
هر فناوري در کنار تمشاياي فراوان   ک ه تممي ن اس   داك اه باك د،       

هاي تمخاوف  نيش با  جريا  ها و در اين بين گروه. خطرات  را نيش با خمد دارد

تمه م  آنچ ه   ه ا  و تممافق  ها در هياهمي اين تمخالف  .آ  تممافق يا تمخالفند

ک ه   اس  تمجه به سالتم  زيتا  و تمخاطرات احامال  اين فناوري اس   

و در فض اي    ه ا  ي جناح  و حب و بغضها بهار اس  به دور از فضاسازي

اطمينا  کاتمل از اين تمه م حاص ل    بررس  كمد و تا زتمان  که م کاتمال لو

نشده نظارت دقيق ب ر کيفي   تمحص مالت چ ه واردات   و چ ه تملي د و        

ب ديه  اس     . نهادهاي ذي ربط ص مرت گي رد   دول  و  ز سميتحقيقات ا

و از  ها ي روز و تمجهش كد  به لوم و فن در همه حمزهها اسافاده از فناوري

تمه  م و ارزك  مند و كايت  اه حماي    و  جمو  ه ح  مزه فن  اوري زيت  ا 

 .گذاري در سطح تمو  اس  سرتمايه

ساز  مبچارچ در هاي زياديقمانين و کنمانتيم  از آنجاي  که تاکنم 

و حفظ  بيملمژيک هايسالح با تمقابوه جه  در ویيررسم  رسم  کارهاي و

 اس افاده  و تملي د  تمن ع  ق مانين  ول    اس    گرفاه سالتم  لممتم  صمرت

 زايبندي نيازتمند هاحمزه ديسر در قمانين ساير تمانند نيش كيمياي  هاي ازسالح

 در د ق مانين كملذا زيشنهاد تم  ؛اس ا ضمان  اجر وجمد و ها دول  تماتم 

 اجراي  كمد تا از اين حيث سالتم  لممتم  تمرد  و وضع الموو بين سطح

از . بيش از زيش تثبي  كمد تمخرب يها سالح اين تمقابل در دنيا سراسر در

 :تما  به تممارد زير اكاره کرد ا تم هجموه اين زيشنهاد

 ه اي  الموو  در جه   خو ع س الح   قمانين، تمقررات و کنمانتيم  بين

ه اي اجراي  ،   ناتمهد  جاتمعه جهان  با ضمان کر يي  و زايبندبيملمژ

 ؛تصميب كمد

  الموو  ذيربط در جه  هاي بينهاي تمال  و حقمق  از سازتما حماي

 ؛احامال  انجا  كمد هاي تمقابوه با بحرا 

        تقمي  کنارل و نظارت ب راي تقمي   کنمانت يم  تت ويحات بيمل مژيي

(BWC )کار تمقابوه با بيمتروريت م الز  اس   ت ا     ترين ساز و به لنما  تمهم

 ؛يک لاتمل کنارل، همراه با تقمي  روندهاي نظارت  تممجمد ايجاد كمد

 ي تمرتبط ها حماي  تمال  از دانشمندا  فعال در اين حمزه که در طرح

ي بيملمژيي  تمشارک  دارند، تميشان  از حماي  تمال  را ها با تمليد سالح

 ؛ي در حمالت بيمتروريتا  نباكندبه لمل آورده تا حاضر به هميار

  کشمرها بايد در راسااي تمقابوه و تقبيح بيمتروريتم افيار لممتم  خمد

تا ص دتمات   کنندرا با تتويحات بيملمژيي  و لماقب ناك  از آ  آكنا 

 ؛ي بيملمژيي  تا حد اتميا  کاهش يابدها ناك  از بيارگيري سالح

  ي لف من  ب ا ايج اد    ه ا  ي بهداك  لممتم  و بيم اري ها تقمي  زيرساخ

 ؛تمناسب در همه کشمرها اتمري ضروريت  فمق تخصص  هاي آزتمايشساه

 وي ژه   ريشي ب راي تملي د و تمزي ع اورژانت   تم ماد داروي  ، ب ه        برناتمه

که در حال حاضر ذخاير آ  در بت ياري از   ها و واکتن ها بيمتيک آنا 

ا  اگر يک رويداد تمشيم  به حموه بيمتروريت. کشمرها تمحدود اس 
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 بيمتروريتم در لماز  آرايش  و بهداكا حقمق سالتم  از تمنظر 

 065/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالتم  فرهنستاا  لوم  زشكي  ، كماره دو 0011دوره زنجم، تابتاا  

هاي تخصص ، تمقاتمات  ها، ازتمايشساه باكد، بايد بين کارکنا  بيمارساا 

ارتباطات هماهنگ وجمد ... تمرکشي و تمنطقه، خدتمات اتمداد و نجات و

 .داكاه باكد

ك مد ب ا وض ع ق مانين جدي د بيمتروريت م،       همچنين زيش نهاد تم    

ه اي کاركناس انه   هاي تخصص  سازتما  زدافند یيرلاتم ل سرفص ل   بخش

گا  کميتيم  اتمني  تمو   و سياس   خ ارج     کنندبا آ  را براي تمرتبط 

ريشي براي تري به وضع قمانين و برناتمهگا  با نساه دقيقکنندتشريح کند تا 

 .تمقابوه با زديده بيمتروريتم اقدا  کنند
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Abstract 
Background: Today, health and welfare are important issues. Biological issues and bioterrorism are major health threats. 

Unfortunately, in the present era, new facilities for convenient and diverse production of biological weapons have been 

developed due to the lack of a powerful mechanism to prevent their production, storage, and use of these weapons. In the 

present article, the effects of bioterrorism on health and environmental welfare were evaluated . 

Methods: In the present article, data collection was performed through library investigation of books, articles, and 

websites and references. All data were descriptively analyzed. 

Results: Not only do microbial and biological weapons impose danger on communities, but also transgenic products 

and bioterrorism in cosmetics mayhave dangerous consequences on public health, especially in women who use 

them. Bioterrorism in cosmetics targets and affects a population intentionally or unintentionally.  

Conclusion: Although there have been  legislation to combat biological weapons and maintain public health, this issue 

requires serious government commitment and WHO enforcement. Activities in the public health infrastructure, 

information, education, legislation, and planning to combat bioterrorism are the other majorissues to deal with. 
 
Keywords: Bioterrorism, Cosmetics, Genetic Recombination, Public Health, Women 
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