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دامپزشک و دامپزشکی عبارتی است کھ برای افرادی کھ از نظرگاه ھای مختلف بدان می نگرند، تداعی کننده فرد و حرفھ ای با تنوعی بسیار
گسترده بوده و بستگی بھ میزان آشنائی اشخاص با این حرفھ دارد.  چھ بسیار کھ بھ فراخور برداشت آنان، ھمچون داستان موالنا (فیل و

تاریکی) تعاریف و استنباط ھای منحصر بھ خود را دارند.  در این مجال مختصر، عالوه بر کنکاش پیرامون یکی از وظایف این حرفھ کھ
بطور مستقیم با بھداشت و سالمت عمومی جامعھ سروکار دارد تالشی در جھت نقدی بسیار کوتاه بر عملکرد داخلی سازمان دامپزشکی

خواھیم داشت.

ھمانگونھ کھ در قانون سازمان دامپزشکی آمده، یکی از مھمترین وظایف حاکمیتی دولت از طریق این سازمان، نظارت بھداشتی بر دامھای
کشتاری، کشتارگاھھا و حمل و نقل فرآورده ھای خام دامی است.  با توجھ بھ واردات گوشت قرمز و سفید (تقریبا در حجم زیاد)، دامپزشکان

جھت نظارت بر سالمت دامھای کشتاری، کشتار، بستھ بندی، بارگیری و ارسال آن از ایران بھ کشور صادر کننده اعزام می شوند.

سئوالی در ذھن برخی مطرح شده کھ آیا اعزام دامپزشکان (بخش دولتی) برای نظارت بھداشتی گوشت ھای وارداتی ضروری است یا خیر ؟

   اینجانب کھ تجربھ مدت کوتاھی در اعزام بھ برزیل را دارم در حد مختصر از چند منظر بھ این پرسش پاسخ می دھم و امیدوارم فضا بھ
سمتی ھدایت شود کھ دیگران نیز بدون غرض ورزی و جانب داری ھای گمراه کننده با یک نگاه کارشناسانھ این پرسش اساسی را پاسخ گویند

تا تصمیم گیران نھایی بتوانند با درایت و دوراندیشی ھرچھ بیشتر و با بھره مندی از این نظرات بھ جمع بندی رسیده و آن کنند کھ باید.

متأسفانھ یکی از عادات ناپسند و رایج در بین ما ایرانیان کھ در تمام امورمان مرسوم گشتھ، نفی دیگران برای اثبات خود تحت ھرشرایط و بھ
ھر قیمتی است کھ فرقی ھم نمی کند این نفی و اثبات در چھ موردی باشد.  ھمین کھ بتوانیم دیگری را تخطئھ نموده و چھره ای مخدوش از آن

بسازیم تصور می کنیم کھ خود را تثبیت و پایدار ساختھ ایم.  آرزوھایمان را با پیش بینی مخلوط می کنیم، پیش بینی ھایی کھ بی گمان بھ بخل و
غرض ھم آلوده اند.  بعضی خواھان خواری دیگری ھستیم تا احساس سر افرازی کنیم.  بلندی خود را در پستی دیگران می بینیم.  می گوئیم تو

نرو تا ایستاده من بر تو پیشی داشتھ باشد.  این آدمھا کھ - در بین ما- کم ھم نیستند از آن رو کھ در نقطھ ای جامد شده و مانده اند چشم ھیچ
رونده و ھیچ راھی را ندارند.  گفتِ اینان ،از بخلشان بر می خیزد گرچھ برخوردار از پاره ای حقایق ھم باشد.  پس در ھمھ حال این کینھ ھست

کھ در دل ھایشان سر          می جنباند.  ھراس دارند، ھراس برای از دست دادن جایگاه خود!

در مورد نظارت بھداشتی دامپزشکان دولتی در کشورھای صادر کننده گوشت بھ ایران (بویژه برزیل)، بسیاری افراد کھ شاید کمترین آگاھی
و ھمچنین کوچکترین سنخیت با عملکرد سازمان دامپزشکی و قوانین آن ندارند با چنان حرارتی از عدم اعزام و نظارت این مأمورین اعزامی

سخن می گویند، گویی نھ تنھا رفتن دامپزشکان بھ این ماموریتِ بسیار سخت و طاقت فرسا سودی برای کشور عزیزمان ندارد بلکھ مضر ھم
می باشد، اما غافل از این ھستند کھ عملکرد این ھمکاران را نباید با عملکرد خود مقایسھ کنند کھ قیاسی مع الفارق است و بس.

در قوانین سازمان دامپزشکی نظارت بھداشتی، تنھا در یک مقطع لحاظ نمی گردد؛ بلکھ از ابتدا تا انتھای تولید و تا عرضھ فرآورده ھای خام
دامی می بایست این نظارت صورت پذیرد.  ھزینھ ھای این نظارت در برابر ارمغان کلی آن کھ سالمت نھائی محصول است بسیار ناچیز و

حداقلی از انجام وظیفھ این افراد زحمت کش و کم توقع است.  برای جلوگیری از تکرار داستان جنجالی گوشتھای آلوده (فارغ از علل بزرگ
نمائی آن) کھ چند سال پیش مدتی در صدر اخبار بود و تبعات بسیاری برای سازمان دامپزشکی داشت، نھ تنھا این نظارت ضروری است

بلکھ غیر قابل چشم پوشی تحت ھر شرایط است.

ساختار دامپزشکی در کشور ما در تمام رده ھای آن (دانشکده ھا،سازمان،ادارات کل و...)بھ رغم حجم وسیع دانش و تأثیر بھ سزای آن در
بھداشت عمومی ،تولید، صنعت و...  ،در یک وضعیت ناپایدار، وابستھ و تابعی از دیگر مراکز بسر برده و ھیچگاه نتوانستھ است حسب قانون

،خود تصمیم گیرنده و در بسیاری موارد حتی تصمیم ساز باشد.  اینکھ جایگاه و رتبھ این حرفھ در ھرکشور و منطقھ جغرافیائی در کجا قرار
ٌ در مورد ھر کشور منحصر بھ خود آن است، اما چیزی کھ می توان بی ھیچ شک و تردید بیان کرد این است کھ دامپزشکی در دارد قطعا
کشور ما باید جایگاھی رفیع تر وباالتر از این داشتھ باشد و حداقل مراجع تصمیم گیرنده از نظرات کارشناسی این افراد برای تصمیم سازی

استفاده کنند.  حال با تمام کمی امکانات و بی مھری ھای صورت گرفتھ با این سازمان ؛سعی وافر ھمکاران این بوده است تا در حد بضاعت
بھترین بھره برده شود.

قراردادھای منعقده بین شرکت ھای ایرانی و کشتارگاھھای برزیل کھ عمده واردات را شامل می گردد برخالف دیگر کشورھای خریدار گوشت
بھ نحویست کھ 30% {اکنون 50%} کل مبلغ ابتدای قرارداد و مابقی آن در زمان بارگیری اخذ می شود.  بنابراین، معاملھ در بندر سانتوز-

محل بارگیری کانتینرھا در برزیل- تمام شده وفقط در صورت اتفاقاتی کھ مستوجب پرداخت بیمھ می گردد طرف برزیلی پاسخگو خواھد بود.
در مورد دیگر کشورھا وضع این قرارداد متفاوت است بھ نحوی کھ مبلغ قرارداد بجز مقدار کمی از آن پس از تحویل آن در کشور مقصد و
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پس از رضایت از محمولھ بھ حساب کشتارگاه واریز می شود.  برخی از افراد کھ عنوان می کنند ھمانند اتحادیھ اروپا و دیگر کشورھا نظارت
برکیفیت و کمیت در مقصد صورت پذیرد باید بھ این مورد توجھ بسیاری معطوف دارند کھ در کشتارگاھھای برزیل اخذ مبلغ گوشت فروختھ
شده از دیگر کشورھا حتی پس از 4 ماه ھم صورت می پذیرد و این ،قدرت مانور را برای اعمال نظارتی دامپزشکان تا حد زیادی باال می
برد.  ھمچنین، اعمال ھرگونھ نظارت در مقصد را امکانپذیر می کند.  دلیل این چرائی را بھ عھده شما خواننده گرامی می گذارم کھ اظھر من

الشمس است.

فارغ از اینکھ مصرف سرانھ یا میزان واردات گوشت در کشور ما چقدر است، ایران دررتبھ اول یا دوم خرید گوشت از برزیل می باشد.
ذائقھ ،سلیقھ ،اعتقادات دینی ،سختگیری ھا و وسواس ما ایرانیان در مورد غذاھایمان در نوع خود اگرنگوئیم بی مانند، الاقل کم نظیر است.

این ھمھ موارد، بھ خودی خود ضرورت حضور ناظر بھداشتی را بیش از پیش برای نظارت بر مراحل تولید گوشت، ملموس می کند.

ماھیت حرفھ ای و روح حاکم بر کشتارگاھھای برزیل کھ مھمترین چیز برای آنان سودآوری و سرعت باالست باعث می گردد تا در صورت
عدم نظارت ناظرین بھ سھولت کیفیت فدای سرعت و کاھش ھزینھ ھا شود.  مروری بر آرشیو گزارشات ارسالی از اقدامات انجام شده

ناظرین بھداشتی این مدعا را اثبات می کند کھ از چھ میزان کشتار انجام شده ؛ چقدر مورد پذیرش و تأیید قرار گرفتھ است.  ارقام بسیار باالی
موارد حذف شده توسط ناظرین و وسواس آنان در جھت انجام وظائف محولھ کھ در صورت عدم نظارت ھمچون کشورھای دیگر کھ ناظر

ندارند، بستھ بندی و بارگیری می گردید را آشکار می نماید.

از دیگر موارد می توان بھ عدم پایبندی کامل کشتارگاھھا بھ پروتکل امضاء شده بین شرکتھای ایرانی و کشتارگاھھا کھ در آن تمام موارد ذکر
گردیده اشاره کرد.  از مھمترین آنھا بھ  سن دامھای کشتاری، درصد چربی و ھمچنین تعداد بستھ بندی زیر سھ کیلو اشاره کرد کھ انجام

ٌ ضروری بسیاری از آنان برای کشتارگاه وقت گیر، ھزینھ بر و دست و پاگیر است کھ مداومت نظارت ناظرین برای حسن انجام آن قطعا
می باشد.

صرفنظر از تمام دست آوردھا می توان اذعان نمود، ارتقاء سطح آگاھی ھای علمی و عملی درتمام زمینھ ھا از نوع مدیریت بر سیستم گرفتھ تا
اقدامات بھداشتی و دیگر مکانیسم ھای مرتبط با امور کشتارگاھھا در کشورھای صاحب جایگاھی ھمچون برزیل برای دامپزشکان اعزامی

فرصتی مغتنم است تا با انتقال این تجربیات و بکاربستن آن در کشور عزیزمان گامھای بلندی درجھت بھینھ سازی و بھبود این امور برداشتھ
شود.  دست آوردی کھ خود شاید بھ تنھایی خواھد توانست سود سرشاری را در صورت بکار بستن آنھا در کشور عاید نماید.

از مھمترین مخالفین اعزام، شرکتھائی ھستند کھ از راه واردات گوشت بھ سودھای سرشاری رسیده و می رسند.  اگر بھ این باور برسیم کھ ھر
شرکت وارد کننده گوشت، قسمت اندکی از سود خود را در راه ارتقاء بھداشت وسالمت گوشت ھزینھ کند، سھم ھزینھ ناظر بھداشتی از کل

ھزینھ ھا بھ 05% ھم نمیرسد.اگر کل ھزینھ رفت و برگشت، اقامت، حقوق و دیگر موارد محاسبھ گردد، ھرکیلو گوشت چیزی در حدود
30ریـال را شامل می شود کھ این مبلغ جزئی در قیمت تمام شده گوشت گوسالھ کھ نزدیک بھ 70000 لایر است بھ ھیچ عنوان قابل توجھ

نخواھد بود.  دست آوردی کھ با این مبلغ بھ ارمغان می آید بسیار بھتر از نبودش است.

مورد دیگری کھ شاید بیشتر نقد خودمانی – داخل سازمانی - باشد نوع برخورد و نگرش ھمکاران بھ یکدیگر است.  رده  ھای مختلف این
حرفھ در بخش خصوصی و دولتی دیدگاھھایی نسبت بھ دیگری دارند کھ بھ ھیچ عنوان زیبنده افراد در یک جامعھ کاری نیست.  در سازمان
دامپزشکی نیز ھمکارانی کھ کار ستادی می کنند برخالف دیگر افرادی کھ بھ نحوی در مقولھ واردات گوشت کاری را بھ عھده دارند، نسبت
بھ ھمکار خود چنان با بی مھری و از سر کم لطفی برخورد میکنند کھ انسان را بسیار می آزارد و زمانی کھ ما با خود این چنین ھستیم وای

بھ برخورد دیگران.  زمانی کھ ما با خود بھ گونھ ای برخورد میکنیم کھ کھ ارج و احترامی در آن بھ چشم نمی خورد ، دیگران ھم فکر میکنند
ارزش کار دامپزشکان قدر و قیمتی ندارد و بھ خود اجازه ھر گونھ برخوردی می دھند و کار را بھ جائی می رسانند کھ وظیفھ حاکمیتی و

قانونی را از دامپزشکان سلب و خود را تنھا متولیان امر می دانند.  پس قسمت اعظم اتفاقاتی از این قِسم مصداق بارز "از ماست کھ برماست"
می باشد.

ایده ای در فوتبال با قابلیت تعمیم بھ زندگی روزمره است کھ می گوید:  بھترین دفاع حملھ است.حملھ ای کھ طرف مقابل را بھ دفاع وا دارد و
ھرگونھ حرکتی را از او سلب نماید.  حال گروھی برای دفاع از خود حملھ را برگزیده اند، حملھ ای تمام عیار و نامتوازن ، حملھ ای نابرابر،
خصمانھ و ماکیاولیسم مأبانھ.  البتھ ادلھ بھ ظاھر منطقی ومحکمھ پسند را چاشنی کار می کنند.  چنان مشغول دفاع وا داشتھ شده ایم کھ فرصت

کمترین عکس العمل از تشکیالت دامپزشکی انتظار نمی رود.  {باید مراقب بود کھ بھ آنجا نرسیم کھ} ھیچ اقدامی از دامپزشکی بجز انجام
کارھای دیکتھ شده از خارج سازمان سرنزند.  کار بدانجا {نرسد} کھ حتی کوچکترین عزل و نصب ھا از بیرون سازمان دامپزشکی تصمیم

گرفتھ شود.

مطلب جالبی از زبان یکی از مسئولین شنیدم کھ فالن تصمیم با رودربایستی مسؤولین ارشد دامپزشکی اخذ شده، تصمیمی کھ بی نھایت
دامپزشکی از آن متضرر گردید و جبران آن خسارت تقریبا محال است.  آیا در دیگر نھادھا و ارگانھا چنین راحت از حق مسلم خود میگذرند؟

آیا اگر از چیزی بگذرند،وجھ المصالحھ در نظر نمی گیرند؟ ما کھ در سازمان بطور مرتب و ھمیشھ عقب نشینی می کنیم از پشت سر بھ
پرتگاھی کھ الجرم بھ آن خواھیم رسید، نمی رسیم؟
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واما در پایان با یک کالم این مطلب را بھ پایان می برم:

نظارت بھداشتی بر محمولھ ھای فرآورده ھای خام دامی تنھا و تنھا بھ عھده سازمان دامپزشکی است و در کمال احترام و سلسلھ مراتب اداری
و قانونی نوع و نحوه آن را خود تشخیص و انجام خواھد داد و بر دیگر نھادھا ھست تا حامی اجرای قانون توسط این سازمان باشند و از

دست آورد آن صیانت نمایند.

                        بھ امید آن روز و اقتدار دامپزشکی در امور نظارتی خود

*  اداره کل دامپزشکی استان فارس
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