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صفحه 1/ شامره یازدهم

ــران از جایگزینــی اپلیکیشــن »ســام«  ــرى مســوول مرکــز اطاع رســانی بســیج ای ــد جعف حمی
ــرای  ــی ب ــی و امنیت ــای نظام ــای نهاده ــه تاش ه ــن مســاله در ادام ــر داد. ای ــر خب ــه جــای وایب ب
ــا  ــرد. جعفــری در گفت وگــو ب ــی صــورت می گی ــران ایران کنتــرل هــر چــه بیشــتر ارتباطــات کارب
ــت: »پیام رســان  ــرس( گف ــزرگ )بســیج پ ــران ب ــد رســول اهلل ته ــزاری ســپاه حضــرت محم خبرگ
ــو و اینســتاگرام  ــس آپ، تانگ ــر، وات ــروزه در شــبکه هایی همچــون وایب ــه ام ــه کســانی ک ســام ب
ــی  ــه ســبک زندگ ــرده و ب ــا ک ــن بســتر را ره ــد ای ــد چنانچــه می توانن هســتند، پیشــنهاد می ده
ــه  ــن شــود، ادام ــد و جایگزی ــک پیام رســان اســامی تولی ــی کــه ی ــا زمان ــی خــود ت اســامی ایران
دهنــد. اگــر نگاهــی بــه تاریخچــه و ایجــاد شــبکه های اجتماعــی بیاندازیــم بــه ایــن نتیجــه خواهیــم 
رســید کــه شــبکه های بــه اصطــاح اجتماعــی مبتنــی بــر فلســفه غــرب بــوده و در آنجــا همــواره 
اومانیســم و انســان محــوری، فصل الخطــاب آنهــا اســت. بــه عبارتــی در ایــن شــبکه ها هیــچ یــک 
از اصــول و مبانــی فلســفه اســامی دیــده نمی شــود«. کمپیــن بین المللــی حقــوق بشــر در ایــران 
در ایــن خصــوص نوشــته اســت کــه »تمامــی اطاعــات کاربــران در ســرورهایی کــه تحــت کنتــرل و 
مالکیــت نیروهــای بســیج اســت، ذخیــره خواهــد شــد و تمــام مکالمــات کاربــران بــه راحتــی تحــت 

کنتــرل و دسترســی ایــن ســازمان و نیروهــای امنیتــی قــرار خواهــد گرفــت«.

خبرها

پــس از نامــه یغمــا گلرویــی، شــاعر و ترانه ســرا بــه حســن روحانــی رییــس جمهــوری ایــران، 
مابقــی کتاب هــای وی نیــز از نمایشــگاه کتــاب تهــران جمــع آوری شــد. بــه گــزارش خبرگــزاری 
آنــا، از جملــه ایــن کتاب هــا می تــوان بــه مجموعــه ترانــه »تصــور کــن«، مجموعــه شــعر »بــاران 
ــایر  ــا و س ــد کای ــد« از احم ــخن می گوین ــا س ــاب »دیواره ــه کت ــارد«، ترجم ــو می ب ــرای ت ب

ــگاه اشــاره کــرد. ــی در نشــر ن ترجمه هــای گلروی
یغمــا گلرویــی پــس از ســخنرانی رییس جمهــور در افتتاحیــه  نمایشــگاه کتــاب تهــران و اشــاره ی 
ــه  ــی نوشــته و در آن گفت ــه حســن روحان ــه ای ب ــزی و شــیوه های ســلیقه ای آن، نام ــه ممی او ب
ــود  ــات نمی ش ــِر ارتباط ــرآمده. در عص ــه س ــان ب ــوزی در جه ــت دوران کتاب س ــود: »سال هاس ب
ــن  ــد و ای ــد ش ــر خواه ــی روزی منتش ــاب ممنوع ــر کت ــتاد. ه ــی ایس ــار ادب ــار آث ــل انتش مقاب
ــان  ــدِن فرزندانش ــای بالی ــندگان از تماش ــاعران و نویس ــوند ش ــث می ش ــا باع ــا تنه محدودیت ه
ــا وجــوِد تمــام ســنگ اندازی ها می کوشــیم آینــه ی تمام نمــای  محــروم شــوند. مــا همچنــان و ب
ــه ی خــود  ــدرت را وظیف ــِد ق ــان مشــغول نوشــتنیم و نق ــه و جهــان خــود باشــیم. همچن جامع
ــای  ــم کتاب ه ــازیم و می دانی ــی می س ــاه اجتماع ــت و رف ــدم امنی ــداری و ع ــا ن ــم. ب می دانی
ــده خواهنــد شــد. جهــاِن  ــه دســت مخاطــب خواهنــد رســید و خوان منتشــر نشــده مان روزی ب
ــه چرخــه ی  ــِت شماســت ک ــرای دول ــی ب ــی طای ــن فرصت ــد. ای ــت را برنمی تاب ــدرن محدودی م
ــا  ــه هایش ت ــت و ریش ــرزمین اس ــن س ــِر ای ــه درازای نش ــرش ب ــه عم ــور ک ــوِز سانس فرهنگ س

مشــروطه ادامــه دارد را متوقــف کنیــد. ایــن فرصــت را از دســت ندهیــد«.

نتایــج یــک تحقیــق از کارمنــدان زنــدان »اویــن« نشــان می دهــد کــه میــزان 
ــا ۱۴۴  ــه ب ــه از مصاحب ــن نتیج ــت. ای ــم« اس ــیار ک ــا »بس ــی در آنه ــه زندگان ــد ب امی
کارمنــد اداری و ۱۲۳ کارمنــد شــیفتی زن و مــرد شــاغل در زنــدان »اویــن« بــه دســت 
ــدان »اویــن« در بخــش شــیفتی ۱۰۳ کارمنــد  ــان، زن ــه گــزارش دیگرب آمــده اســت. ب
ــرد دارد.  ــد م ــد زن و ۹۰ کارمن ــش اداری ۵۴ کارمن ــرد و در بخ ــد م زن و ۱۶۳ کارمن
براســاس ایــن تحقیــق میانگیــن امیــد بــه زندگــی و رضایــت شــغلی در کارکنــان اداری 
ــق  ــن تحقی ــه ای ــور ک ــیفتی اســت. آن ط ــان ش ــر از کارکن ــی باالت ــن« کم ــدان »اوی زن
ــای اداری و  ــردان در بخش ه ــغلی م ــت ش ــی و رضای ــه زندگ ــد ب ــد، امی ــان می ده نش
ــای  ــت. یافته ه ــش اس ــن دو بخ ــاغل در ای ــان ش ــر از زن ــن« باالت ــدان »اوی ــیفتی زن ش
ایــن تحقیــق همچنیــن نشــان می دهــد کــه کاهــش امیــد بــه زندگــی در کارکنــان زن 
شــیفتی در مقایســه بــا کارکنــان مــرد شــیفتی بیشــتر اســت ولــی امیــد بــه زندگــی در 
کارکنــان مــرد و زن اداری خیلــی زیــاد نیســت. براســاس ایــن تحقیــق، رضایــت شــغلی 

ــدان مذکــور اســت. در کارکنــان اداری باالتــر از کارکنــان شــیفتی زن

حقوق ما

صفحه 2/ شامره یازدهم

رضــا محبوبــی معــاون مرکــز امــور اجتماعــی وزارت کشــور در گفتگــو بــا 
ــور وارد  ــای کش ــه زندان ه ــر ب ــزار نف ــد ه ــاالنه پانص ــه س ــر داد ک ــا خب ایرن
می شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه بــه گــزارش کمپیــن بین المللــی حقــوق 
ــوده ولــی طبــق آخریــن  بشــر ظرفیــت زندان هــای کشــور ۱۴۰ هــزار نفــر ب
آمارهــا، بیــش از ۲۱۰ هــزار زندانــی در کشــور وجــود دارد. علیرغــم فشــردگی 
و تراکــم زندان هــای کشــور کــه منجــر بــه نقــض حقــوق و آزادی هــای اولیــه 
زندانیــان می شــود، طــی ســال های گذشــته اقــدام جــدی بــرای برخــورداری 

زندانیــان از شــرایط اولیــه نگهــداری در زنــدان صــورت نگرفتــه اســت. 
ــا  ــه زندان ه ــه اســت کــه تعــداد ورود ب ــی همچنیــن گفت رضــا مجبوب
در کشــور »بیــش از مقیــاس جهانــی« اســت. وی گفــت: »خانواده هــای 
زندانیــان بی پناه تریــن قشــر اجتماعــی هســتند. در حــال حاضــر تنهــا 
ــی  ــای حمایت ــش نهاده ــت پوش ــان تح ــواده زندانی ــد از خان ۲۰ درص
ــد  ــزان بای ــن می ــد. ای ــر می برن ــه س ــرایط ب ــن ش ــتند و در بدتری هس
بــا عدالــت قضایــی افزایــش یابــد«. او همچنیــن گفــت: »کم تــر از ۱۰ 
درصــد از زندانیــان را زنــان تشــکیل می دهنــد و ســرانه فضــای زنــدان 

نیــز هشــت متــر مربــع اســت«.
ــران  ــر در ای ــزار نف ــت ه ــش از دویس ــمی، بی ــای رس ــق آماره مطاب
ــران ۲۱۷ هــزار  ــان ای ــی هســتند. در بهمــن ۱۳۹۱ تعــداد زندانی زندان
نفــر اعــام شــده بــود. حــدود چهــارده مــاه بعــد و در فروردیــن  ۱۳۹۳ 
ایــن تعــداد بــه ۲۱۰ هــزار نفــر کاهــش یافــت؛ امــا در آذرمــاه همــان 
ســال تعــداد زندانیــان بیــش از ۲۲۵ هــزار نفــر اعــام شــد. بــر اســاس اخبــار 
ــه جمهــوری اســامی، ظرفیــت رســمی زندان هــای کشــور  ــع وابســته ب مناب

۱۴۰ هــزار نفــر اعــام شــده اســت.
ــای کل کشــور در اواخــر اســفند  ــر، رییــس ســازمان زندان ه ــر جهانگی  اصغ
ــه رشــد تعــداد زندانیــان در ســال ۹۳ خبــر  مــاه ســال گذشــته از آمــار رو ب

ــود. داده ب
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ــگار  ــه آنهــا اطــاع داده شــده کــه ایــن روزنامه ن ــادى می گویــد ب همســر احمــد زیدآب
زندانــی پــس از پایــان دوران حبــس شــش ســاله اش، بــرای گذرانــدان دوران تبعیــد خــود 

مســتقیم از زنــدان بــه گنابــاد فرســتاده خواهــد شــد.
ــن  ــه ای ــت ک ــته اس ــوک نوش ــود در فیس ب ــخصی خ ــه ش ــدی در صفح ــه محم مهدی
خانــواده منتظــر آزادی وی در روز پنجشــنبه ۳۱ اردیبهشــت بودنــد امــا بــه آن هــا اعــام 

ــود. ــتاده می ش ــد فرس ــه تبعی ــدان ب ــتقیماً از زن ــادی مس ــای زیدآب ــده آق ش
ــامی،  ــران اس ــگان ای ــش آموخت ــازمان دان ــرکل س ــگار و دبی ــادی، روزنامه ن ــد زیدآب احم

ــوری در روز ۲۲ خــرداد ۱۳۸۸ بازداشــت شــد. ــات ریاســت جمه ــد از انتخاب بع
ــای  ــه »کودت ــوم ب ــای موس ــرادی، در دادگاه ه ــس انف ــا حب ــس از هفته ه ــا پ وی بعده
مخملــی« بــه طــور دســته جمعی محاکمــه شــد و در آذر مــاه همــان ســال از ســوی دادگاه 
ــت  ــن محرومی ــاد و همچنی ــد در گناب ــال تبعی ــج س ــدان، پن ــال زن ــه شــش س ــاب ب انق

ــد. ــوم ش ــی محک ــی و سیاس ــای اجتماع ــر از فعالیت ه مادام العم
ــزه آزادی  ــده جای ــوان برن ــه عن ــادی را ب ــد زیدآب ــال ۱۳۹۰ احم ــکو در س ــازمان یونس س

ــرد. ــی ک ــو« معرف ــو کان ــات »گیگرم مطبوع
ــان  ــویش اذه ــام، تش ــه نظ ــغ علی ــرم تبلی ــه ج ــز ب ــال ۱۳۷۹ نی ــادی در س ــد زید آب احم

ــود. ــرده ب ــه ســر ب ــدان ب ــاه را در زن ــه نظــام ۱۳ م ــدام علی عمومــی و اق

ــه  ــه بودج ــاد از اینک ــا انتق ــهد ب ــه مش ــام جمع ــدى ام ــیداحمد علم اله س
ــا  ــاد تنه ــه ارش ــت: »بودج ــود، گف ــامی نمی ش ــای اس ــرف برنامه ه ــت ص مملک
ــه  ــان اختصــاص دارد و ذره ای از آن در راه خــدا اســتفاده نمی شــود«. ب ــه مطرب ب
گــزارش فــارس، خطیــب جمعــه مشــهد بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرایط و مشــکات 
مملکــت را بایــد احســاس کــرد، گفــت: »امــروز در شــرایطی هســتیم کــه تمــام 
دنیــا بــه ســر مــا ریختــه  و جلــوی انتقــال پــول مــا را گرفته انــد و درآمــد مــا تنهــا 

منحصــر بــه مالیــات شــده اســت«.
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ســامت شــهروندان یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای هــر دولــت و 
حاکمیتــی بایــد باشــد و در ایــن بــاره نهادهــای غیــر دولتــی و خصوصــی 
معمــوال اگــر ورودی هــم داشــته باشــند،  تحــت نظــارت عالیــه و ســفت 

ــد.  ــرار می گیرن ــا ق ــخت دولت ه و س
ــی  ــری از اپیدم ــل پیش گی ــی از قبی ــه شــامل مباحث حــوزه ســامت ک
ــهروندان،  ــاز ش ــورد نی ــای م ــن داروه ــان، تامی ــا، درم ــواع بیماری ه ان
ــه کن  ــردم و ریش ــی م ــمانی و روان ــامت جس ــدات س ــا تهدی ــارزه ب مب
ســاختن علــل و عوامــل تهدیدکننــده ســامت شــهروندان اســت، 
ــه  ــت ک ــی اس ــورد توجه ــاس و م ــیار حس ــای بس ــوزه ه ــع از ح در واق
ــعه یافتگی  ــه توس ــر مقول ــتقیمی ب ــر مس ــه آن تاثی ــوط ب ــاخص مرب ش

ــد داشــت.  ــک کشــور خواه ی
وزیــر بهداشــت در ۱۲ اردیبهشــت ســال جــاری در نشســتی بــا 
اعضــای هیــات علمــی بیمارســتان دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک، گفتــه 
ــود  ــا وج ــر ب ــه اخی ــه ده ــور در س ــان کش ــت و درم ــوزه بهداش ــه ح ک
غوغاســاالری های متعــدد، مظلــوم بــوده و از مشــکات زیربنایــی 
ــکات  ــن مش ــی از ای ــف، یک ــن توصی ــا ای ــرد. ب ــج می ب ــی رن و اساس
ــه عنــوان  ــد ب زیربنایــی، فقــدان قوانیــن موضوعــه ای اســت کــه می توان
ــا را  ــا و دولت ه ــه حکومت ه ــور مداخل ــدود و ثغ ــردی ح ــنادی راهب اس
در تولــی حــوزه ســامت عمومــی مشــخص و شــفاف کننــد. تــا زمانــی 
کــه ســند قانونــی مدونــی بــه صــورت کان در حــوزه ســامت عمومــی 
وجــود نداشــته باشــد، برنامه هــای کوتــاه مدتــی همچــون برنامــه تحــول 
ــار کوتاه مــدت باشــد، امــا  ــد واجــد آث نظــام ســامت هــر چنــد می توان
امــکان طراحــی و اجــرای یــک اســتراتژی تخصصــی در حــوزه ســامت 

ــود.  ــه انتفــای موضــوع خواهــد ب عمومــی، ســالبه ب
متاســفانه در خصــوص عوامــل تهدیدکننــده ســامت جســمانی و روانــی 
شــهروندان همچــون پارازیت هــا و یــا واردات در ســطح گســترده و 
ــد  ــان مانن ــای مضــر و منســوخ شــده در جه ــه روغن ه اســتفاده بی روی
روغــن پالــم، دولــت هیــچ اقــدام جامــع و کانــی را معمــول نداشــته و 
ایــن بی عملــی بــه طــور مشــخص در نبــود قوانیــن روشــن و صریــح در 

ایــن ارتبــاط اســت. 
از دیگــر نتایــج فقــدان چنیــن قوانینــی ایــن اســت کــه دســتگاه قضایــی 
کشــور در مواجهــه بــا تظلم خواهــی متضــرران از تهدیــدات پیــش گفتــه 
ســردرگم بــوده و امــکان شناســایی مســووالن و جبــران خســارات وارده و 
کیفــر اهمــال کاران منتفــی اســت. دکتــر هاشــمی وزیــر بهداشــت دولــت 
ــس  ــت مجل ــیون بهداش ــای کمیس ــترک اعض ــت مش ــم در نشس یازده
ــه حفــظ  ــرد ک ــد ک ــران حــوزه ســامت تاکی ــا مدی شــورای اســامی ب
ــن  ــم اســت. وی همچنی ــت یازده ــای دول ــی از اولویت ه ســامت عموم
ــور  ــی، رییس جمه ــکات مال ــم مش ــته علی رغ ــال گذش ــه س ــت ک گف
دســتورات ویــژه ای را در خصــوص افزایــش خدمــات در حــوزه ســامت 
ــام  ــول نظ ــرح تح ــن ط ــه تدوی ــر ب ــت منج ــه در نهای ــی داد ک عموم

ســامت عمومــی گردیــد. 
ــتای  ــی در راس ــه تنهای ــت ب ــا دول ــه آی ــت ک ــی اینجاس ــوال اساس س
ــدن  ــم آم ــات فراه ــد موجب ــی می توان ــامت عموم ــت س ــای وضعی ارتق
ــا  ــی ب ــتگاه قضای ــس و دس ــا مجل ــود؟ آی ــه ش ــل توج ــاخص های قاب ش

ــه  ــی روی ــود؟ واردات ب ــن مهــم هــم گام خواهنــد ب ــت در تحقــق ای دول
ــا ســامت شــهروندان )ماننــد ســیگار و یــا محصــوالت  اقــام مرتبــط ب
غذایــی فاقــد اســتاندارد( آن هــم بــه صــورت قاچــاق توســط ارگان هایــی 
ــرل  ــل کنت ــی قاب ــک اراده حاکمیت ــق ی ــز از طری ــده، ج ــناخته ش ش
خواهــد بــودک آیــا نهادهــای فرهنگــی ماننــد صــدا و ســیما کــه عمــا 
تحــت نفــوذ و مدیریــت عالیــه هیــچ یــک از قــوای ســه گانــه نیســتند، 
ــی خــود عمــل خواهنــد  ــه وظیفــه مل ــه ب ــوه مجری ــا ق در هماهنگــی ب
کــرد. آیــا حــوزه هــای علمیــه بــه وظایــف ارشــادگرایانه خــود در ایــن 
خصــوص عمــل خواهنــد کــرد یــا اینکــه اساســا حــوزه ســامت مســاله 
ــه  ــردم ب ــا م ــری برایشــان وجــود دارد! آی ــا نیســت و مســایل مهم ت آنه
عنــوان مهم تریــن رکــن و عامــل اثرگــذار بــر اجرایــی شــدن هــر طــرح 
ــول  ــکاری الزم را معم ــی هم ــع در حــوزه ســامت عموم ــه جام و برنام

می دارنــد؟
ــزان  ــت و می ــت و دول ــا حاکمی ــه ب ــهروندان جامع ــاط ش ــطح ارتب س
مقبولیــت و مشــروعیت دولــت و حاکمیــت نــزد مــردم، تاثیــر مســتقیم 
ــر میــزان همــکاری آنهــا در اجــرای درســت و کــم نقــص هــر طــرح  ب
ــی اســت.  ــای ســطح ســامت عموم ــش ارتق ــه ای دارد کــه هدف و برنام
ــا  ــورد ب ــرای برخ ــی ب ــتگاه قضای ــه دس ــت ک ــرح اس ــوال مط ــن س ای
ــه  ــوده و چ ــا ب ــدازه مهی ــه ان ــا چ ــی ت ــامت عموم ــدگان س تهدیدکنن
تمهیــدات ســخت افزاری از قبیــل اختصــاص دادســراها و محاکــم 
تخصصــی بــه ایــن مقولــه را تــدارک دیــده اســت؟ بــی تردیــد برخــورد 
قاطــع و بــدون تعــارف و مصــون مانــده از فســاد قضایــی بــا متخلفیــن 
ــزاری دســتگاه  ــز جــزو تخصیصــات نرم اف ــی نی از ســوی دســتگاه قضای

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــی ب قضای
ــع  ــن جام ــن قوانی ــق تدوی ــت از طری ــز می بایس ــذاری نی ــوه قانون گ ق
ــی  ــامت عموم ــت س ــای وضعی ــوص ارتق ــت در خص ــه دول ــفاف ب و ش
ــی های  ــا بررس ــت ب ــی می بایس ــن جزای ــوزه قوانی ــد. در ح ــک کن کم
کارشناســی، امــکان برخــورد قاطــع از ســوی نظــام قضایــی را بــا 
ــس  ــود. مجل ــم ش ــهروندان فراه ــی ش ــامت عموم ــدگان س تهدیدکنن
می بایســت  دولت هــا  پیشــنهادی  بودجــه  تصویــب  در  همچنیــن 
در  تمرکــز  جهــت  را  ســهل الوصولی  و  معتنابــه  مالــی  امکانــات 
طرح هــای ارتقــای اســتاندارد ســامت عمومــی تخصیــص دهــد. 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــی ب ــامت عموم ــای س ــوع ارتق ــی رود موض ــد م امی
ــی  ــاله مل ــک مس ــوان ی ــه عن ــع ب ــعه یافتگی جوام ــای توس ــاخص ه ش
ــه  ــت و البت ــتور کار حاکمی ــی در دس ــای سیاس ــارغ از جناح بندی ه و ف
دولــت و دیگــر قــوای حکومتــی قــرار بگیــرد تــا در آینــده شــاهد نســل 
ــتند.  ــالم هس ــی س ــمی و روان ــر جس ــه از نظ ــیم ک ــل هایی باش ــا نس ی
ــه کشــور  ــد ســرمایه های انســانی در راســتای توســعه همه جانب بی تردی
ــن  ــت ای ــدر رف ــه ه ــی ک ــا جای ــد ت ــا می نماین ــل ایف ــی بی بدی نقش
ســرمایه ها لطمــات جبران ناپذیــری را بــه کشــور وارد خواهــد آورد. 
بهتــر اســت بــه جــای تمرکــز بــر کمیــت در جمعیــت، در فکــر کیفیــت 
باشــیم و بــه جــای در پیــش گرفتــن سیاســت های افزایــش جمعیــت در 
پــی ارتقــای کیفــی جمعیــت باشــیم؛ هــر چنــد کــه جمعیــت بــه لحــاظ 

ــد. ــد یاب ــی رش ــم منطق ــیب مای ــک ش ــا ی ــت ب ــز می بایس ــی نی کم

کیفیت جمعیت، مهم تر از کمیت
وکیل دادگسترى
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حــق ســامت جــزو حقــوق اساســی بشــر 
اســت کــه نمی تــوان از آن بــه خاطــر 
تامیــن دیگــر حقــوق انســان، چشم پوشــی 
از  کــه  دارد  حــق  انســانی  هــر  کــرد. 
حداکثــر ســطح ســامت و زندگــی بــا 
کرامــت برخــوردار باشــد. حــق برخــورداری 
انســان از ســامت در بســیاری از معاهــدات 
بین المللــی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه 
اســت. بنــد یــک از مــاده ۲۵ اعامیــه 
جهانــی حقــوق بشــر تاکیــد دارد کــه 
ــتی  ــطح معیش ــق دارد از س ــس ح »هرک
ــوراک،  ــل خ ــواده اش از قبی ــود و خان ــاه خ ــامتی و رف ــرای س ــی ب کاف
اجتماعــی  خدمــات  و  پزشــکی  مراقبت هــای  و  مســکن  پوشــاک، 
ــاری،  ــکاری، بیم ــگام بی ــه هن ــق دارد ب ــود و ح ــد ش ــروری بهره من ض
ــرار  ــیله ام ــدان وس ــا فق ــالخورده گی ی ــی و س ــی، بیوه گ از کارافتاده گ
معــاش و گــذران زندگــی کــه خــارج از اختیــار وی اســت، تامین شــود«.
فرهنگــی؛  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  حقــوق  بین المللــی  معاهــده 
گســترده ترین تعریــف را بــرای حــق ســامت ارایــه داده اســت. در بنــد 
ــان  ــق انس ــر »ح ــو ب ــورهای عض ــده، کش ــن معاه ــاده ۱۲ ای ــم از م یک
ــد  ــی« تاکی ــر ســطح ســامت جســمی و عقل ــورداری از حداکث در برخ
ــر شــمرده شــده کــه  کــرده و در مــاده دوم از همیــن بنــد، تدابیــری ب
ــرای تحقــق حــق ســامت  ــا ب ــت آنه ــه رعای ــزم ب کشــورهای عضــو مل

بشــر هســتند. 
ــری  ــی جلوگی ــه جهان ــج توافقنام ــاده پن ــن در م حــق ســامت همچنی
از هرگونــه تبعیــض نــژادی )مصــوب ۱۹۶۵(، ماده هــای ۱۱ و ۱۲ 
توافقنامــه منــع تبعیــض علیــه زنــان )مصــوب ۱۹۷۹( و مــاده ۲۴ 
توافقنامــه حقــوق کــودکان )مصــوب ۱۹۸۹( مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه 
ــوق  ــدات حق ــی، در معاه ــای جهان ــن توافقنامه ه ــر ای ــاوه ب ــت. ع اس

ــاده ۱۱  ــژه ای دارد. م ــگاه وی ــز حــق ســامت جای ــه ای نی بشــری منطق
میثــاق اجتماعــی اروپــا )مصــوب ۱۹۶۱(، مــاده ۱۶ میثــاق حقــوق بشــر 
آفریقــا )مصــوب ۱۹۸۱( و پروتــکل الحاقــی توافقنامــه حقــوق اقتصــادی، 
ــر  ــیاری از دیگ ــوب ۱۹۸۸( و بس ــکا )مص ــی آمری ــی و فرهنگ اجتماع

ــد.  ــر پرداخته ان ــامت بش ــق س ــه ح ــه ای ب ــدات منطق معاه
در جریــان تصویــب مــاده ۱۲ از حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
بشــر، کمیتــه ســوم مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــه تعریــف 
ــا  ــی اکتف ــت جهان ــازمان بهداش ــون س ــه قان ــدرج در مقدم ــامت من س
ــی و  ــف را تنهــا شــامل احــراز ســامت بدن ــن تعری نکــرد؛ چــرا کــه ای
عقلــی اجتماعــی دانســت کــه اشــاره ای بــه تــاش بــرای از بیــن بــردن 
ــن  ــاده ۱۲ ای ــه در م ــت. در نتیج ــرده اس ــا نک ــا و ناتوانی ه بیماری ه
طــرح بــر دســتیابی بــه »حداکثــر« ســامت ممکــن بــرای انســان تاکیــد 
شــده اســت. ایــن تعریــف عمــا اشــاره دارد کــه بــرای تامیــن حداکثــر 
حــق ســامت انســان ها عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و مقومــات اصلــی 
ســامت ماننــد تغذیــه، مســکن، آب آشــامیدنی ســالم، امنیــت شــغلی و 

زیربناهــای مربــوط بــه ســامت دخیــل هســتند.
حــق ســامت در واقــع تنهــا حــق برخــورداری از ســامت بدنــی کافــی 
نیســت؛ بلکــه آزادی هــا و حقوقــی را بــه شــکل کلــی در بــر می گیــرد. 
آزادی انســان در کنتــرل ســامت بدنــش از جملــه آزادی جنســی، حــق 
عــدم دخالــت در زندگــی فــردی شــخص، حــق دسترســی بــه امکانــات 
ــای  ــه فرصت ه ــح ک ــتی صحی ــام بهداش ــتفاده از نظ ــق اس ــکی، ح پزش
فعــال  قــرار می دهــد، مشــارکت  انســان ها  اختیــار  در  را  برابــری 
ــه ســامت و ...  ــوط ب ــور مرب ــا در ام ــری دولت ه انســان ها در تصمیم گی

نیــز جــزو ابــزار الزم بــرای تحقــق حــق ســامت هســتند. 
بــا ایــن کــه در منشــورهای بین المللــی بــر حــق برخــورداری انســان از 
ــر ســر راه تامیــن  ــی نیــز ب ســامت تاکیــد شــده، امــا مشــکات فراوان
ــرل و  ــارج از کنت ــا خ ــیاری از آنه ــه بس ــود دارد ک ــان وج ــامت انس س
اراده دولت هــا و ســازمان های دســت اندرکار اســت. دفتــر حقــوق 

ــر  ــوق بش ــی حق ــه جهان ــاده 25 اعالمی ــک از م ــد ی بن
تاکیــد دارد کــه »هرکــس حــق دارد از ســطح معیشــتی 
ــواده اش  ــود و خان ــاه خ ــالمتی و رف ــراى س ــی ب کاف
ــاى  ــكن و مراقبت ه ــاک، مس ــوراک، پوش ــل خ از قبی
پزشــكی و خدمــات اجتماعــی ضــرورى بهره منــد 
ــارى، از  ــكارى، بیم ــگام بی ــه هن ــق دارد ب ــود و ح ش
ــدان  ــا فق ــالخورده گی ی ــی و س ــی، بیوه گ کارافتاده گ
ــارج از  ــه خ ــی ک ــذران زندگ ــاش و گ ــرار مع ــیله ام وس

ــود«. ــن ش ــت، تامی ــار وى اس اختی
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بشــر دانشــگاه مینســوتا در گزارشــی اشــاره کــرده 
ــی،  ــی و ژنتیک ــکات وراثت ــل مش ــی مث ــه عوامل ک
مشــکاتی کــه باعــث می شــوند فــرد ســامتش را 
بــه خطــر بیانــدازد، روش هــای زندگــی ناســالم و ... 
ــرای  ــن شــده ب ــداف تعیی ــق اه ــدم تحق ــز در ع نی
ــامت در  ــق س ــد. ح ــش دارن ــامت نق ــاد س ایج
واقــع برخــورداری انســان از مجموعــه ای متنــوع از 
ــرای  ــرایط الزم ب ــی و ش ــات، بســته های غذای خدم

ــه بلــوغ فکــری اســت. رســیدن ب
ــوط  ــی مرب ــدات بین الملل ــب معاه ــان تصوی از زم
بــه حــق ســامت در ســال های آخــر دهــه شــصت 
جهــان  در  ســامت  کلــی  وضعیــت  میــادی، 
ــوم  ــع آن، مفه ــه تب ــرده و ب ــه ای ک ــی ریش تغییرات
»ســامت« نیــز دچــار تغییــر شــده اســت. در 
ــه  ــده ک ــش آم ــادی پی ــایل زی ــال ها مس ــن س ای
معیارهــای ســامت را تحــت تاثیــر قــرار و دایــره آن 
ــع  ــل توزی ــرده اســت. مســایلی مث را گســترده تر ک
ثــروت، تفــاوت جنســیتی، تغییــر تعریف هــای 
جنگ هــای  و  خشــونت ها  اجتماعــی،  زندگــی 
ــدز  ــل ای ــد مث ــای جدی ــرر، گســترش بیماری ه مک
و افزایــش ســریع جمعیــت انســان در کــره زمیــن 
ــه موانعــی  از جملــه عوامــل مهمــی هســتند کــه ب
ــل  ــن حــق ســامت تبدی ــر راه تامی ــر س ــد ب جدی

شــده اند. 
ــی در  ــات بین الملل ــی مصوب ــی در تمام ــکل کل ــه ش ــامت ب ــق س ح
ــی مرتبطــی دارد.  ــل اصل ــف، چارچــوب مشــخص و عوام ســطوح مختل
ــرای حفــظ حــق ســامت  ســازمان بهداشــت جهانــی نیازهــای اولیــه ب

ــب برشــمرده اســت: ــن ترتی بشــر را بدی
ــا مراکــز فعــال  ــات: دولت هــا موظــف هســتند ت ــودن امکان ۱ـ فراهــم ب
در زمینــه بهداشــت و تغذیــه را بــه انــدازه کافــی ایجــاد کننــد. دولت هــا 
همچنیــن بایــد امکانــات اولیــه ای ماننــد آب شــرب، بیمارســتان و 
ــگاه، مراکــز بهداشــتی، زیربناهــای الزم و تربیــت نیــروی انســانی  درمان

فعــال در ایــن زمینــه را فراهــم کننــد.
۲ـ امــکان دسترســی بــه امکانــات: تمــام مــردم بــدون هیچ گونــه 
ــت و  ــه بهداش ــوط ب ــز مرب ــات مراک ــد از خدم ــد بتوانن ــی بای تبعیض
ســامت اســتفاده کننــد. ایــن امــکان دسترســی امــا، عواملــی را شــامل 

ــی شــود: م
ـ عــدم تبعیــض؛ هیــچ تفاوتــی نبایــد میــان مــردم در اســتفاده از مراکــز 
بهداشــتی و تغذیــه وجــود داشــته باشــد. افــراد فقیــر و در حاشــیه بایــد 

بــه همــان انــدازه دیگــر افــراد از ایــن امکانــات بهره منــد شــوند. 
ــوط  ــات مرب ــد خدم ــه بای ــتی و تغذی ــز بهداش ــادی؛ مراک ــات م ـ امکان
ــا هــر ســطحی از درآمــد قــرار  بــه ســامت را در اختیــار تمــام افــراد ب
ــیه  ــای در حاش ــرای گروه ه ــانی ب ــی آس ــوص دسترس ــه خص داده و ب
مثــل اقلیت هــای مذهبــی و اتنیکــی، زنــان، کــودکان، نوجوانــان، افــراد 
مســن، معلــوالن و بیمــاران فراهــم کننــد. ایــن دسترســی آســان شــامل 
مســایل و نیازهــای اولیــه زندگــی مثــل آب شــرب ســالم و مســکن نیــز 

می شــود. 
ــای  ــدرت پرداخــت هزینه ه ــد ق ــردم بای ــه م ــات اقتصــادی؛ هم ـ امکان
ــن ترتیــب دولت هــا  ــه ســامت را داشــته باشــند. بدی ــوط ب مراکــز مرب
موظــف هســتند خدمــات تامیــن اجتماعــی را فراهــم کــرده و در عیــن 
حــال هزینه هــای ایــن مراکــز هــم بــه شــکلی باشــد کــه بــرای تمامــی 

ــل اســتفاده باشــد.  اقشــار جامعــه حتــی طبقه هــای محــروم قاب
ــات  ــه اطاع ــد ب ــق دارن ــان ها ح ــام انس ــات؛ تم ــه اطاع ــی ب ـ دسترس
ــه ســامت دسترســی داشــته باشــند. ــوط ب ــورد مســایل مرب الزم در م

ــه  ــوط ب ۳ـ مقبولیــت عمومــی: تمامــی مراکــز مرب
ــه  ــدی را ب ــر پایبن ــد حداکث ــان ها بای ــامت انس س
ــی،  ــگ عموم ــا فرهن ــب ب ــی متناس ــول اخاق اص
اقلیت هــا و گروه هــای مختلــف داشــته باشــند 
ــوند و  ــل نش ــا قای ــن آنه ــی بی ــه تبعیض و هیچگون
در عیــن رعایــت محرمانــه بــودن اطاعــات فــردی 
ــراد  ــا ســطح ســامت اف انســان ها، تــاش کننــد ت

ــرود.  ــر ب باالت
۴ـ حرفه ای گــری: مراکــز مربــوط بــه ســامت 
ــد  ــی بای ــول اخاق ــه اص ــدی ب ــر پایبن ــاوه ب ع
ــود در  ــت خ ــه فعالی ــه ای در زمین ــای حرف نیروه
ــا موظــف هســتند  ــار داشــته باشــند. دولت ه اختی
ــد.  ــم کنن ــراد را فراه ــن اف ــت ای ــکان تربی ــا ام ت

ــوق  ــه حق ــاد توافقنام ــری اجــرای مف ــه پیگی کمیت
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کــه در عیــن 
حــال از نهادهــای مســوول پیگیــری موضــوع حــق 
ــزارش ســوم  ــود در ســال ۱۹۷۸ گ ــز ب ســامت نی
ــن گــزارش از تمامــی  خــود را منتشــر کــرد. در ای
ــکل  ــه ش ــا ب ــا ی ــود ت ــده ب ــته ش ــا خواس دولت ه
مفــرد یــا بــا کمــک دیگــر کشــورها تــاش کننــد 
تــا ســطح اقتصــادی و فنــی خــود را بــاال بــرده تــا 
ــامت  ــق س ــت ح ــرای رعای ــتر الزم ب ــد بس بتوانن

ــد.  ــاد کنن ــان ها را ایج انس
ایــن کمیتــه همچنیــن از کشــورها خواســت تــا بــه حــق ســامت مــردم 
ــض  ــوم در نق ــرف س ــت ط ــته و از دخال ــرام گذاش ــورها احت ــر کش دیگ
ــاس  ــر اس ــب و ب ــن ترتی ــد. بدی ــری کنن ــردم جلوگی ــامت م ــق س ح
ــه  ــز ب ــمی نی ــات رس ــر در جلس ــه بعدت ــه ک ــن کمیت ــای ای توصیه ه
ــی  ــتند کمک های ــف هس ــر موظ ــورهای ثروتمندت ــید، کش ــب رس تصوی
ــر  ــه دیگــر کشــورهای فقیرت در راســتای حفــظ حــق ســامت مــردم ب

ــد.  ــه کنن ارای
ــی  ــی جهان ــات مال ــود از موسس ــدی خ ــزارش بع ــور در گ ــه مزب کمیت
و در راس آنهــا صنــدوق بین المللــی پــول، بانــک جهانــی و بانــک 
ــر سیاســت های وام دهــی و  ــه ب ــا تکی ــا ب ــه ای خواســت ت توســعه منطق
توافقنامه هــای توســعه ای، اهتمــام ویــژه ای بــه حمایــت از حــق ســامت 

داشــته باشــند.
ســازمان بهداشــت جهانــی و ســازمان خــوار و بــار و کشــاورزی )فائــو( از 
مهم تریــن ســازمان های جهانــی فعــال در زمینــه تامیــن حــق ســامت 
ــده و  ــال ۱۹۴۸ تاســیس ش ــی در س ــازمان بهداشــت جهان هســتند. س
ــازمان  ــو س ــد، عض ــل متح ــازمان مل ــو س ــی ۱۹۳ عض ــون تمام هم اکن
بهداشــت جهانــی نیــز هســتند. تصمیمــات در ایــن ســازمان در مجمــع 
ــی  ــاه م ــه م ــاد آن اتخــاذ می شــود ک ــن نه ــوان باالتری ــه عن ــی ب عموم
هــر ســال در مقــر آن در ژنــو تشــکیل جلســه می دهــد. اعضــای شــورای 
ــاله انتخــاب  ــه س ــک دوره س ــرای ی ــه ب ــرای ۳۴ کشــور هســتند ک اج
ــات شــورا و سیاســت های  ــه پیگیــری و اجــرای مصوب شــده و موظــف ب

آن اســت.
ســازمان بهداشــت جهانــی از ســال ۱۹۹۵ هــر ســاله گــزارش ســامت 
ــت  ــازمان بهداش ــالیانه س ــای س ــد. گزارش ه ــر می کن ــی را منتش جهان
جهانــی شــامل بررســی های جزیــی و کارشناســانه وضعیــت کلــی 
ــدف از  ــف اســت و ه ــه و ســامت در کشــورهای مختل بهداشــت، تغذی
ــرآورد  ــرای ب ــف ب ــازمان های مختل ــورها و س ــه کش ــک ب ــه آن، کم تهی

ــت.  ــده اس ــوان ش ــر عن ــری صحیح ت ــرایط و تصمیم گی ــر از ش بهت
ایــن ســازمان در آخریــن خــود، ایــران را از نظــر ســطح سیســتم 
بهداشــت در رتبــه ۵۸ و از نظــر عملکــرد کلــی سیســتم ســامت در رده 

ــرار داد. ــان ق ۹۳ جه

حق سالمت در واقع
 تنها حق برخوردارى از 

سالمت بدنی کافی نیست؛ 
بلكه آزادى ها و حقوقی را 

به شكل کلی در بر می گیرد. 
آزادى انسان در کنترل سالمت 
بدنش از جمله آزادى جنسی، 
حق عدم دخالت در زندگی 

فردى شخص، حق دسترسی به 
امكانات پزشكی، حق استفاده 
از نظام بهداشتی صحیح که 

فرصت هاى برابرى را در اختیار 
انسان ها قرار می دهد، مشارکت 
فعال انسان ها در تصمیم گیرى 

دولت ها در امور مربوط به 
سالمت و ... نیز جزو ابزار 

الزم براى تحقق حق سالمت 
هستند. 
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هــوای پــاک بــه عنــوان یکــی از عناصــر زیرمجموعــه »ســالمت« کــه 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــهروندان ب ــوق ش از حق
همــواره مــورد تاکیــد قــرار می گیــرد. 
شــهروندان،  ســالمت  تامیــن  بــرای 
ناظــر  دســتگاه های  و  حکومت هــا 
موظف انــد کــه پاکیزگــی عناصــر هــوا، 
ــه  ــرده و ب ــرل ک ــاک را کنت ــذا و خ آب، غ
ایــن شــکل ســالمت شــهروندان را تضمیــن 
ــیون های  ــه در کنوانس ــاله ای ک ــد؛ مس کنن
مختلــف بین المللــی نیــز بــه آن اشــاره 
شــده و جمهــوری اســالمی نیــز از امضاکننــدگان آن اســت. مســاله ی 
ــن  ــر در قوانی ــن عناص ــاس ای ــر اس ــهروندان ب ــالمت ش ــت و س بهداش
ــون مجــازات اســالمی  ــون اساســی و چــه قان ــران، چــه قان ــف ای مختل

ــت.  ــده اس ــز آم نی
ــط  ــد شــده کــه »حفاظــت محی ــون اساســی تاکی در اصــل پنجــاه قان
زیســت کــه نســل امــروز و نســل های بعــد بایــد در آن حیــات اجتماعــی 
رو بــه رشــدی داشــته باشــند، وظیفــه  عمومــی تلقــی می شــود و از ایــن 
ــا آلودگــی محیــط زیســت  ــر آن کــه ب رو فعالیت هــای اقتصــادی و غی
یــا تخریــب غیرقابــل جبــران آن مالزمــه پیــدا کنــد، ممنــوع اســت«. 
در اصــل ۲۹ همیــن قانــون »نیــاز بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و 
مراقبت هــای پزشــکی بــه شــکل بیمــه و غیــره« حــق همــگان دانســته 

و وظیفــه ی تامیــن آن نیــز برعهــده ی دولــت گذاشــته شــده اســت.
در مــاده ۶۸۸ قانــون مجــازات اســالمی نیــز آمــده: »هــر اقدامــی کــه 
تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی شــناخته شــود از قبیــل: آلــوده کــردن 
ــتی  ــع غیربهداش ــوده، دف ــامیدنی آل ــع آب آش ــا توزی ــامیدنی ی آب آش
فضــوالت انســانی و دامــی و مــواد زایــد، ریختــن مــواد مســموم کننده 
ــتفاده  ــاز دام، اس ــتار غیرمج ــا و کش ــه در خیابان ه ــا، زبال در رودخانه ه
ــالب  ــای فاض ــه خانه ه ــس آب تصفی ــا پ ــام ی ــالب خ ــاز فاض غیرمج
ــرای مصــارف کشــاورزی ممنــوع اســت و مرتکبیــن چنان چــه طبــق  ب
ــا  ــه حبــس ت قوانیــن خــاص مشــمول مجــازات شــدیدتری نباشــند، ب

ــن  ــای ای ــه تبصره ه ــه ب ــا توج ــد«. ب ــد ش ــوم خواهن ــال محک ــک س ی
قانــون، تشــخیص این کــه اقــدام صــورت گرفتــه علیــه بهداشــت 
ــده ی  ــز برعه ــر نی ــا خی ــت ی ــت اس ــط زیس ــی محی ــی و  آلودگ عموم
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت و ســازمان دامپزشــکی خواهــد بــود. از ســوی دیگــر در تبصره ی 
۲ همیــن قانــون در تعریــف »آلودگــی محیــط زیســت« آمــده: »پخــش 
ــه  ــا زمیــن ب ــا خــاک ی ــا هــوا ی ــه آب ی ــواد خارجــی ب ــا آمیختــن م ی
میزانــی کــه کیفیــت فیزیکــی، شــیمیایی یــا بیولوژیــک آن را بطــوری 
کــه بــه حــال انســان یــا ســایر موجــودات زنــده یــا گیاهــان یــا آثــار یــا 

ابنیــه مضــر باشــد، تغییــر دهــد«. 
جــدای از قوانیــن ملــی، ایــران از جملــه امضاکننــدگان میثــاق 
بین المللــی حقــوق اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی بــوده و در نتیجــه 
موظــف اســت کــه بــه مــواد آن متعهــد باشــد. مــاده ۱۲ ایــن میثــاق 
ــه  تاکیــد دارد کــه »کشــورهای طــرف ایــن میثــاق حــق هرکــس را ب
تمتــع از بهتریــن حــال ســالمت جســمی  و روحــی  ممکن الحصــول  بــه  
رســمیت  می شناســند«. در مــورد »ب« ایــن مــاده، از جملــه تدابیــری 
کــه کشــورهای طــرف ایــن میثــاق می تواننــد اتخــاذ کننــد بــه »بهبــود 
بهداشــت محیــط و بهداشــت صنعتــی از جمعیــع جهــات« اشــاره شــده 

اســت.
ــوا در  ــی ه ــی، آلودگ ــی و بین الملل ــی مل ــای قانون ــود تضمین ه ــا وج ب
ــی و  ــی، قلب ــای تنفس ــث رواج بیماری ه ــران باع ــف ای ــهرهای مختل ش
ــاال رفتــن میــزان ابتــال بــه ســرطان شــده اســت. کارشناســان  البتــه ب
ــه  ــد ک ــدار داده ان ــرده و هش ــر ک ــوص اظهارنظ ــن خص ــیاری در ای بس
یکــی از مهم تریــن عوامــل افزایــش بیماری هایــی ماننــد ســرطان 
یــا ازدیــاد مشــکالت تنفســی در شــهروندان بــه آلودگــی هــوا مربــوط 

اســت.
ــر روز  ــه ه ــت ک ــن اخباری س ــی از مهم تری ــوا یک ــی ه ــزان آلودگ می
ــری می شــود.  ــزرگ پی گی توســط شــهروندان خصوصــا در شــهرهای ب
ــل  ــزان تعطی ــن می ــودن ای ــاال ب ــل ب ــه دلی ــی ب ــر از گاه ــدارس ه م
ــال  ــراد مبت ــه اف ــود ک ــالم می ش ــی اع ــانه های مل ــا از رس ــوند ی می ش

حق برخوردارى از هواى پاک
 زیر سایه سیاست هاى دولتی

با وجود تضمین هاى قانونی ملی و بین المللی، آلودگی هوا در شهرهاى مختلف ایران باعث رواج بیمارى هاى تنفسی٬ قلبی و 
البته باال رفتن  میزان ابتال به سرطان شده است. کارشناسان بسیارى در این خصوص اظهارنظر کرده و هشدار داده اند که یكی 

از مهم ترین عوامل افزایش بیمارى هایی مانند سرطان  یا ازدیاد مشكالت تنفسی در شهروندان به آلودگی هوا مربوط است.

آیدا قجر

گزارشگزارش

حق 
سالمت

هوای 
سالم

در گفت وگو با علی اکبر موسوى)خوئینی( و مصطفی ترک همدانی
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بــه بیماری هــای ریویــوی و قلبــی بهتــر اســت در روز ایکــس از خانــه ی 
خــود خــارج نشــوند. یکــی از عوامــل ازدیــاد آلودگــی هــوا امــا تولیــد و 
ــی  ــر از گاه ــه ه ــت ک ــران اس ــل ای ــودرو در داخ ــه ی خ واردات بی روی
ــازمان  ــس س ــکار، ریی ــه ابت ــورد. معصوم ــم می خ ــه چش ــار ب در اخب
حافظــت از محیــط زیســت نیــز چندیــن بــار در اظهــار نظرهــای خــود 
تاکیــد کــرده کــه »ازدحــام جمعیــت و خــودرو در تهــران آلودگــی هــوا 
را تشــدید کــرده اســت«. ایــن مســاله را می تــوان بــا نگاهــی گــذرا بــه 

ــرد. ــاهده ک ــران مش ــای ته ــی  در خیابان ه ــای طوالن ترافیک ه
افزایــش  دنبــال  بــه  ازدیــاد خــودرو،  کنــار  در  دیگــر  از ســوی 
تحریم هــای بین المللــی طــرح ضربتــی افزایــش تولیــد بنزیــن مطــرح 
ــیاری  ــای بس ــوا، اعتراض ه ــی ه ــزان آلودگ ــن می ــر رفت ــا باالت ــد. ب ش
حــول ایــن تصمیــم شــکل گرفــت تــا بــه آن جــا کــه عســکر جاللیــان، 
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس نیــز در ایــن خصــوص هشــدار 
ــد  ــتاندارد تولی ــر اس ــکل غی ــه ش ــگاه ها ب ــه در پاالیش ــی ک داد: »بنزین
ــار  ــرطان زا در اختی ــن س ــن بنزی ــر ای ــت واگ ــرطان زا اس ــود، س می ش

مــردم قــرار بگیــرد مــردم را بــه صــورت 
حادتــری درگیــر می کنــد و هزینــه تمــام 
شــده آن بــرای کشــور نیــز باالتــر اســت. 
اگــر بــا کمبــود بنزیــن مواجــه شــویم به 
ــی  ــا نارضایت ــد و ب ــار می آی ــردم فش م
آنهــا مواجــه خواهیــم شــد؛ امــا بحــران 
و  مدیریــت  قابــل  مــردم  نارضایتــی 
ــت  ــا عصبانی ــاً ب ــت و نهایت ــرل اس کنت
ــرش  ــه خط ــتیم ک ــه رو هس ــا رو ب آن ه
ــردم را در  ــه م ــت ک ــن اس ــر از ای کم ت
ــرار  ــرگ ق ــرطان و م ــر س ــرض خط مع

ــم«. دهی
در ایــن خصــوص ســه وکیل دادگســتری 
بــه نام هــای مصطفــی ترک همدانــی، 
پیمــان حاج محمــود عطــار و دقیقــی 

ــه  ــژاد ب ــت احمدی ن ــت دول ــر نف ــه وزی علی
دادســرا شــکایت و مســعود میرکاظمــی، 
فعلــی  رییــس  و  پیشــین  نفــت  وزیــر 
ــدام  ــه اق ــس را ب ــرژی مجل ــیون ان کمیس
ــردم  ــی و ســالمت م ــه بهداشــت عموم علی

ــد. ــم کردن ــران مته ای
از دیگــر تصمیمــات جمهــوری اســالمی کــه 
یکــی از مهم تریــن نتایــج آن آلودگــی هــوا 
ــهروندان  ــالمت ش ــادن س ــر افت ــه خط و ب
ــا  ــاله ی پارازیت ه ــه مس ــوان ب ــت، می ت اس
ــال های  ــدازی از س ــرد. پارازیت ان ــاره ک اش
اول اســتقرار جمهــوری اســالمی بــه منظــور 
ــران  ــهروندان ای ــی ش ــری از دسترس جلوگی
بــه رســانه های خارجــی  رایــج شــد. از 
ــی  ــی مبن ــز گمانه زنی های ــان نی ــان زم هم

بــر بــه خطــر افتــادن ســالمت شــهروندان مطــرح شــد کــه بارهــا حتــی 
ــع حکومتــی و فعــاالن حقــوق بشــری و پیگیــری  مــورد اشــاره ی مناب
مجلــس ششــم مختلــف قــرار گرفــت. ســرانجام ســازمان محیط زیســت 
ســال گذشــته از تشــکیل کمیتــه ای ویــژه بــرای بررســی تاثیــر پارازیــت  
ــر ســالمت انســان خبــر داد. معصومــه ابتــکار، رییــس ایــن ســازمان  ب
ــف  ــتار توق ــا سرطان زاســت« و خواس ــه »پارازیت ه ــرد ک ــد ک ــز تایی نی

ارســال آن شــد.
ــه دو صــورت  ــا پیــش از قطع نامــه ی ســازمان ملــل ب ــدازی ت پارازیت ان
ــرز  ــک م ــری از نزدی ــهرها و دیگ ــل ش ــی از داخ ــد؛ یک ــام می ش انج
ایــران در کشــور ســوریه. پــس از فشــارهای بین المللــی، پارازیت هایــی 
کــه از خــارج ایــران بــه ســوی منبــع ماهواره هــا ارســال می شــد، قطــع 
شــد. اگرچــه ســال گذشــته ســازمان بین المللــی مخابــرات وابســته بــه 

ــو( در قطع نامــه ی آخــر خــود مســاله ی »حــق  ســازمان ملــل )آی تی ی
ــورد توجــه  ــه م ــن زمین ــوا« و موضــوع ســالمت شــهروندان را در ای ه
ــان ادامــه  ــران همچن ــت از داخــل ای ــا ارســال پارازی ــرار داد ام خــود ق

دارد. 
ــس  ــرات مجل ــه مخاب ــب رییــس کمیت ــر موســوی )خوئینی ( نای علی اکب
ششــم و پژوهشــگر دانشــگاه ویرجینیــا تــک آمریــکا از زمــان نمایندگــی 
خــود، مســاله ی پارازیت هــا را پیگیــری کــرده و فعالیت هایــش در 
ســال های اخیــر باعــث رفــع تحریم هــای آمریــکا در بخــش دسترســی 
ــری از  ــای کامپیوت ــرویس ه ــخت افزار و س ــزار و س ــد نرم اف آزاد وخری
ــو  ــه ی آی تی ی ــن قطع نام ــاره ی آخری ــد. او درب ــی ش ــهروندان ایران ش
ــی  ــل( گفــت: »موضــوع اصل ــه ســازمان مل ــوط ب ــی مرب )نهــاد مخابرات
ایــن قطع نامــه ابــراز نگرانــی در بــه خطــر افتــادن ســالمت شــهروندان 
ــود کــه پارازیــت را نیــز شــامل اســت  ــه وســیله ی امــواج رادیویــی ب ب
و غیرمســتقیم موضــوع »هــوا« را هــم در بــر می گیــرد. در ایــن 
ــرای رعایــت ســالمت شــهروندان تاکیــد شــده کــه دولــت  قطع نامــه ب
ــت  ــت محدودی ــرای رعای ــا ب ــا ونهاده ه
تاییــد  مــورد  اســتانداردهای  و  هــا 
ســازمان بهداشــت جهانــی اقدامــات 
جملــه  از  دهنــد  انجــام  مشــخصی 
ــورد تاثیرگــذاری  ــزوم آگاه ســازی درم ل
ــن  ــای تعیی ــت ه ــواج ومحدودی ــن ام ای
تــوان  مــداوم  گیــری  انــدازه  شــده، 
ــی  ــعات رادیوی ــای تشعش ــخصه ه ومش
بــه  درون شــهرها، گــزارش دهــی و 
ــورها.  ــات کش ــذاردن تجربی ــتراک گ اش
ایــن مســاله در تحقیــق علمــی ســازمان 
بهداشــت جهانــی کــه پیش تــر امــواج را 
ــده  ــد ش ــرار داده، تایی ــی ق ــورد بررس م
ــای  ــور از محدوده ه ــورت عب ــه در ص ک
اســتاندارد، امــواج در بــدن انســان تولیــد 
ــادل را  ــرده و تع ــد ک ــش از ح ــای بی گرم
ــات  ــایر تحقیق ــا در س ــد. ی ــم می زنن ــر ه ب
ــودن  ــارج ب ــد خ ــی آن )در موع ــر منف تاثی
روی  شــده  تعییــن  هــای  محــدوده  از 
ــز  ــد نی ــردان و ایجــاد آب  مرواری ــاروری م ب
ــات  ــه تحقیق ــت. البت ــده اس ــرح گردی مط
امــواج  بــودن  ســرطان زا  روی  مختلفــی 
صــورت  اســتاندارد  از  خــارج  رادیویــی 
ــته  ــی داش ــد ونقیض ــج ض ــه نتای ــه ک گرفت
ــان  ــز اســت و محقق ــان بحث برانگی و همچن
نیــز بــه نظریــه ی واحــدی نرســیده اند. 
ــت از  ــازمان حفاظ ــی س ــبختانه بتازگ خوش
ــدازه  ــه ان ــه برنام ــت در زمین ــط زیس محی
ــات  ــا اقدام ــت ه ــخصات پارازی ــری مش گی
خوبــی راآغــاز کــرده انــد کــه امیــدوارم بــه 
رفــع مشــکل پارازیــت هماننــد دوران اصالحــات شــود کــه الزمــه آن 

ــود«.  ــد ب ــط خواه ــای مرتب ــه نهاده ــکاری هم هم
ــس  ــد. ریی ــر دارن ــز تاثی ــی نی ــخیص هواشناس ــا در تش ــا ام پارازیت ه
»رادار هواشناســی  بــود:  این بــاره گفتــه  در  ســازمان هواشناســی 
ــت و  ــز اس ــت دارای نوی ــواج پارازی ــل ام ــه دلی ــاال ب ــت احتم پایتخ
ــوم  ــهر را نامفه ــن ش ــی ای ــر هواشناس ــوم تصاوی ــوع یک س ــن موض ای
کــرده«. خــرداد مــاه ســال گذشــته توفانــی شــدید در تهــران منجــر بــه 
مــرگ ۶ نفــر شــد کــه بــه گفتــه رییــس ســازمان هواشناســی  »عــدم 
پیش بینــی طوفــان تهــران در خــرداد مــاه می توانــد بــه دلیــل همیــن 

ــد«. ــر باش ــی تصاوی ــا و نامفهوم نویزه
ــوا را در  ــز ه ــت نی ــردش طبیع ــا گ ــووالن ام ــات مس ــار تصمیم در کن
معــرض آلودگــی و ســالمت شــهروندان را در معــرض خطــر قــرار 
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در  خصوصــا  »ریزگرد«هــا  توفــان  اخیــر  ماه هــای  در  می دهــد. 
شــهرهای جنوبــی جــان تعــدادی را گرفــت. تغییــرات زیســت محیطی 
نیــز یکــی از عوامــل ایجــاد آلودگــی هواســت کــه اگرچــه مســوولیت 
ــر  ــارت ب ــی و نظ ــا پیش بین ــت؛ ام ــی نیس ــده ی کس ــر عه ــوع آن ب وق
ــت  ــف دول ــه وظای ــوع، از جمل ــس از وق ــهروندان پ ــه ش ــیدگی ب رس
ــان  ــا توف ــادن ســالمت شــهروندان ب ــه خطــر افت شــناخته می شــود. ب
ریزگردهــا امــا واکنش هــای بســیاری در پــی داشــت تــا آن که دادســتان 
ــا  عمومــی و انقــالب اهــواز اعــالم کــرد »مــردم می تواننــد در رابطــه ب
تخریــب محیــط زیســت بــه یکــی از مجتمع هــای دادگســتری مراجعــه 

ــد«.  ــم کنن ــود را تقدی ــکایت خ و ش
ــی ا ســت کــه در خصــوص  ــی یکــی از حقوق دانان مصطفــی ترک همدان
خطــرزا بــودن بنزیــن پتروشــیمی بــه دادســرا شــکایت کــرد. در 
ادامــه گفت وگــوی »حقــوق مــا« را بــا ایــن حقــوق دان پیرامــون 
بررســی حقوقــی »حــق هــوا« و نحــوه ی شــکایت شــهروندان از 
ــرد  ــد ک ــتری تاکی ــل دادگس ــن وکی ــد. ای ــدگان می خوانی تخریب کنن

می توانــد  تخریب کننــده  »ایــن  کــه 
مســوول دولتــی باشــد یــا شــهروندی 

ــر«. دیگ
ــورى  ــه در جمه ــی ک ــا قوانین • آی
ــهروندان  ــالمت ش ــه س ــالمی ب اس
پرداختــه، ضمانــت اجرایــی دارنــد؟ 
ســالمت تک تــک مــردم و حــق اســتفاده 
از هــوای پــاک، آب پــاک و منابــع طبیعــی 
اساســی جمهــوری  قانــون  در  پاکیــزه 
اســالمی تبییــن شــده و از حقــوق اساســی 
کشــور اســت. قوانیــن فــردی دیگــری نیــز 
ــده  ــب ش ــالب تصوی ــس از انق ــش و پ پی
آب،  منابــع طبیعــی،  بــه حفــظ  کــه 
ــه  ــاره دارد. از آن جمل ــالمت اش ــوا و س ه

ــه کنوانســیون رامســر اشــاره  می تــوان ب
کــرد کــه در ســال ۱۳۵۴ تصویــب شــد 
ــوی  ــت. از س ــز آن را پذیرف ــران نی و ای
ــون مجــازات اســالمی نیــز  دیگــر در قان
پیش بینــی شــده کــه آلــوده کــردن 
منابــع آبــی، هــوا و زیســت گون ممنــوع 
عنــوان  بــه  می خواهــم  امــا  اســت. 
نمونــه بــه وجــود پارازیت هــا و آلودگــی 
ــه در  ــم ک ــاره کن ــی اش الکترومغناطیس
فضــای فرکانســی کشــور ممکــن اســت 

ــد. ــته باش ــود داش وج
ــووالن  ــوری و مس ــووالن کش ــه مس البت
بــه  نیــز  زیســت  محیــط  ســازمان 
از وجــود  تناســب اوضــاع و شــرایط 
موجــب  کــه  پارازیت هایــی  چنیــن 
ــردم  ــرای م ــان ب ــرر و زی ــاری و ض بیم

می شــود ســخن گفته انــد. ایــن حــق تک تــک مــردم اســت کــه 
ــاک  ــه آب، خ ــوا و چ ــورد ه ــه در م ــوند. چ ــاله وارد ش ــن مس ــه ای ب
ــه ســالمتی آن هــا  ــا امــواج الکترومغناطیســی و هــر مســاله ای کــه ب ی
ممکــن اســت ضــرر بزنــد. امــروز هــر کجــای تهــران برویــد امــواج تلفــن 
همــراه ســامانی نــدارد امــا امــواج پارازیــت  همه جــا آنتن دهــی خیلــی 

ــد. ــی دارن خوب
• شــما بــه وارد شــدن مــردم بــه ایــن مســاله اشــاره کردیــد. 
ــورد  ــا م ــد؟ آی ــكایت کنن ــد ش ــور می توانن ــهروندان چط ش

ــرد؟  ــرار می گی ــیدگی ق رس
ــوده  ــت گون را آل ــی زیس ــر کس ــالمی اگ ــازات اس ــون مج ــق قان طب
کــرده و موجــب خســارت شــود می توانــد بــه ســازمان محیــط زیســت، 
دامپزشــکی یــا وزارت بهداشــت گــزارش دهــد. تک تــک مــردم 

می تواننــد مطالبات شــان را بــه ســازمان محیــط زیســت گــزارش دهنــد 
ــا وزارت بهداشــت و  ــازمان دامپزشــکی ی ــه س ــال ب ــه فراخــور ح ــا ب ی
درمــان. ایــن ســازمان ها و وزارت خانــه بایســتی بــرای پیگیــری شــکایت 
را در دادســرای مربوطــه یــا تخصصــی مربوطــه مطــرح کننــد. در غیــر 
ایــن صــورت مــردم می تواننــد شــکایت خــود را علیــه فــرد یــا افــرادی 
ــع  ــن مناب ــدگان ای ــا آلوده کنن ــد، ب ــوده می کنن ــع را آل ــن مناب ــه ای ک
ــا در  ــد ی ــه نمی دهن ــه  را ارای ــای مربوط ــد، گزارش ه ــکاری می کنن هم
آن  معاونــت دارنــد، تنظیــم کــرده و در دادســرای مربوطــه مطــرح کننــد 

ــم باشــد. ــت ه ــان دول ــت دادســرای کارکن ــد در صالحی ــه می توان ک
• در مورد ریزگردها و عوامل طبیعی چطور؟ 

ــام  ــود تم ــرح می ش ــت بوم مط ــظ زیس ــث حف ــن بح ــی در قوانی وقت
ــت، در  ــی از آن اس ــم جزی ــاک ه ــه خ ــتی را ک ــط زیس ــع محی مناب
بــر می گیــرد. اگــر کســی در داخــل کشــور ایــن زیســت بوم یــا 
ــه نحــوی تخریــب کــرده باشــد کــه تثبیــت خــاک  منابــع خاکــی را ب
ــراه  ــه هم ــازات ب ــرد، مج ــت ک ــاک را تثبی ــوان خ ــه و نت ــن رفت از بی
ــا  ــا مســاله ی ریزگرده خواهــد داشــت، ام
ــه  ــدارد، بلک ــری ن ــور مقص ــل کش در داخ
ــه از  ــوا ک ــردش آب و ه ــطه ی گ ــه واس ب
ــن  ــد، ای ــت می کن ــرق حرک ــه ش ــرب ب غ
ــت بوم  ــت. زیس ــده اس ــش آم ــاله پی مس
ــا و  ــطه ی جنگ ه ــه واس ــراق ب ــور ع کش
ــیم  ــر نس ــه و ه ــن رفت ــوب ها از از بی آش
مالیمــی خاک هــا را بــه هــوا می بــرد و بــا 
ــا می شــود.  ورزش نســیمی وارد کشــور م
در نتیجــه  موجــب آلودگــی هــوا و بیماری 
ــن  ــوان ای ــن نمی ت ــردم می شــود. بنابرای م
مســاله را بــه عنــوان عملــی مجرمانــه 
بدانیــم کــه فــرد خاصــی مقصــر آن اســت؛ 
ــور  ــل کش ــت بوم را در داخ ــر زیس ــا اگ ام
کســی از بیــن ببــرد، چــه مســوول باشــد 
ــود.  ــری می ش ــوول پیگی ــه غیرمس و چ
• تــا بــه حــال بــا پرونــده اى 
ــهروندى  ــه ش ــدید ک ــه ش مواج
زیســت بوم  تخریــب  از  عــادى 

شــكایت کنــد؟ 
ــخصه  ــه ش ــا ب ــد ام ــت باش ــن اس ممک
ممکــن  طرفــی  از  نــدارم.  اطالعــی 
شــکایت ها  ایــن  حــول  کــه  اســت 
افــکار  نگیــرد.  اطالع رســانی صــورت 
عمومــی زمانــی دربــاره ی پرونــده ی 
شــکایت مــا از پتروشــیمی آگاه شــد کــه 

ــم. ــل کردی ــانه ای عم ــکل رس ــه ش ب
• شــما شــكایت خودتــان را چطــور 
مطــرح کردیــد؟ چــه قوانینــی بــه 

شــما کمــک کــرد؟ 
ــم.  ــرح کردی ــت مط ــون دول ــرای کان ــود را در دادس ــکایت  خ ــا ش م
ــه  ــود ک ــناخته می ش ــی ش ــع تظلمات ــوان مرج ــه عن ــرا ب ــن دادس ای
ــوط اســت. دادســرا وارد رســیدگی شــد و  ــف مرب ــدان متخل ــه کارمن ب
ــرد  ــی انجــام داد. دســتور بعضــی از کارشناســی ها را صــادر ک تحقیقات
ــاله ی  ــی داد مس ــان م ــه نش ــد ک ــل ش ــی واص ــت گزارش های و در نهای
بنزیــن پتروشــیمی می توانــد بــرای ســالمت شــهروندان مضــر و 
ــا  ــاله ی داوری پارازیت ه ــه مس ــر البت ــال حاض ــد. در ح ــرطان زا باش س
ــره ی  ــا از تبص ــم. م ــرح کرده ای ــز مط ــی را نی ــواج الکترومغناطیس و ام
ــاله ی  ــم و مس ــتفاده کردی ــالمی اس ــازات اس ــون مج ــاده ۶۸۸ قان ۲ م
ــم  ــم و ایــن موضــوع را مطــرح کردی ــا آن تطبیــق دادی پارازیت هــا را ب
ــر  ــی منتش ــواج الکترومغناطیس ــو، ام ــا و ج ــما در فض ــی ش ــه وقت ک

ــد. ــه زده ای ــت صدم ــط زیس ــه محی ــت ب ــد؛ در نهای می کنی

علی اکبر موسوى )خوئینی (:

تحقیقات مختلفی روى سرطان زا بودن 
امواج رادیویی خارج از استاندارد صورت 

گرفته که نتایج ضد ونقیضی داشته و 
همچنان بحث برانگیز است و محققان نیز 

به نظریه ى واحدى نرسیده اند. خوشبختانه 
بتازگی سازمان حفاظت از محیط زیست 
در زمینه برنامه اندازه گیرى مشخصات 

پارازیت ها اقدامات خوبی راآغاز کرده اند 
که امیدوارم به رفع مشكل پارازیت همانند 
دوران اصالحات شود که الزمه آن همكارى 

همه نهادهاى مرتبط خواهد بود.

گزارشگزارش

هوای 
هوای سالم

سالم

مصطفی ترک همدانی:
طبق قانون مجازات اسالمی اگر کسی

 زیست گون را آلوده کرده و موجب خسارت شود 
می تواند به سازمان محیط زیست٬ دامپزشكی 
یا وزارت بهداشت گزارش دهد. تک تک مردم 
می توانند مطالبات شان را به سازمان محیط 

زیست گزارش دهند یا به فراخور حال به
 سازمان دامپزشكی یا وزارت بهداشت و 

درمان. این سازمان ها و وزارت خانه بایستی 
براى پیگیرى شكایت را در دادسراى مربوطه یا 

تخصصی مربوطه مطرح کنند.



حقوق ما

صفحه 9/ شامره یازدهم

مــاده 250 اعالمیــه جهانــی حقــوق 
بشــر بــر ایــن امــر تاکیــد دارد کــه 
ــطح  ــق دارد از س ــانی ح ــر انس ه
ــظ  ــراى حف ــبی ب ــتی مناس معیش
ــوردار  ــود برخ ــاه خ ــالمت و رف س
باشــد و تحقــق ایــن امــر بــر 
مــاده  اســت.  دولت هــا  عهــده 
حقــوق  بین المللــی  میثــاق   12
ــی  ــی و فرهنگ ــادى، اجتماع اقتص
باالتریــن  بــه  دســتیابی  نیــز 
ــی و  ــالمت فیزیك ــتانداردهاى س اس
روانــی را حــق هــر انســانی دانســته 
و درســت بــه ماننــد اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر، تحقــق 

ایــن امــر را وظیفــه دولت هــا می دانــد. 
حــق ســالمت شــاخص هاى مختلفــی دارد کــه یكــی از آن ها 
داشــتن »فكــر ســالم« اســت. بــراى تشــریح عبــارت فكــر 
ســالم می توانیــم از مفاهیــم رضایــت و آســودگی خاطــر نــام 
ــراى  ببریــم کــه البتــه داراى مفاهیمــی ذهنــی هســتند و ب
همــه گان یكســان نیســتند. ســطح توقــع افــراد از زندگــی 
ــس  ــیارى در ح ــر بس ــد تاثی ــود می توان ــاى خ و توانایی ه
رضایــت و آســودگی خاطــر آن هــا داشــته باشــد؛ امــا آن چه 
کــه واضــح اســت؛ دولت هــا موظــف هســتند تــا شــرایطی 

ــه  ــد ک ــود آورن ــه وج ــه ب ــراد جامع ــک اف ــک ت ــراى ت را ب
شــهروندان از فكــر ســالم و احســاس خوشــبختی و رضایــت 

خاطــر برخــوردار شــوند.
گســترش مــواد مخــدر، وقــوع قتــل و جرائــم مالــی، طــالق 
بــه صورتــی کــه در هــر ســاعت 19 مــورد طــالق در ایــران 
ــاال رفتــن مصــرف  ــی، ب ــه ثبــت می رســد؛ اختــالالت روان ب
مشــروبات الكــی و ... از جملــه عالیــم کمبــود حــس رضایــت 
ــت  ــت و در نهای ــه اس ــراد جامع ــرى در اف ــالمت فك و س
ــود.  ــی می ش ــراب اجتماع ــردگی و اضط ــده ى افس پدیدآورن
ــالم؛  ــذاى س ــوا و غ ــتن آب، ه ــار نداش ــل در کن ــن عوام ای
ــروم  ــالمت« مح ــق س ــتن »ح ــران را از داش ــهروندان ای ش

می کنــد.
صــدا و ســیما، وزارت ارشــاد و بســیارى از نهادهــاى دولتــی 
ــراى  ــی ب ــود آوردن زمینه ی ــه وج ــا ب ــد ب ــران می توانن در ای
ــی در  ــک بزرگ ــی کم ــراب اجتماع ــترس و اضط ــع اس رف
راســتاى ســالمت فكــرى و روحــی شــهروندان انجــام دهند.

ــناس  ــور جامعه ش ــرداد درویش پ ــا مه ــتا ب ــن راس در همی
ســاکن ســوئد گفت وگــو کرده ایــم. درویــش پــور در 
ــاى  ــه جنبش ه ــی از جمل ــرى و سیاس ــاى نظ ــر حوزه ه دیگ
ــر  ــوق بش ــجویی و حق ــح، دانش ــتی، صل ــان، ضدنژادپرس زن
ــب متعــددى  ــون از وى مطال ــوده اســت و تاکن ــال ب ــز فع نی

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــا ب ــن زمینه ه در ای

شیدا جهان بین

حقوق ماگفت وگو
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گفت وگو

• چــه زمانــی می توانیــم بگوییــم کــه شــهروندان از رضایــت 
و آســودگی خاطــر برخــوردار هســتند؟

ــه  ــن ک ــک ای ــرد؛ ی ــگاه ک ــه ن ــوان از دو جنب ــوع می ت ــن موض ــه ای ب
رضایــت و آســودگی خاطــر معنایــی ســوبژکتیو )ذهنــی( دارد، یعنــی 
ممکــن اســت بــرای هــر فــرد متناســب بــا توقعــش از زندگــی و خــود، 
ــت  ــن اس ــردی ممک ــرای ف ــال ب ــد. مث ــاوت باش ــت متف ــوم رضای مفه
ــت  ــس رضای ــن ح ــدی در تامی ــش کلی ــادی، نق ــای م ــن نیازه تامی
ــت  ــب هوی ــا و کس ــری، نیازه ــرای دیگ ــاید ب ــا ش ــد ؛ ام ــته باش داش
معنــوی، مبنــای حــس رضایــت خاطــر باشــد. او ممکــن اســت حتــی 
ــد،  ــادی بســنده کن ــر و ســاده تر م ــه زندگــی محدودت حاضــر باشــد ب
امــا اگــر احســاس کنــد کــه توســط محیــط پیرامونــی تاییــد می شــود 

ــت  ــودن  هوی ــد ب ــس مفی ــا ح ــا ب ی
معنــوی اش تضمیــن شــده و از امنیت 
روحــی و روانــی برخــوردار شــود، 
احســاس رضایــت و آســودگی خاطــر 

می کنــد.
بــا ایــن همــه بــه رغــم آن کــه 
ــن  ــرد در تعیی ــر ف ــع ه ــطح توق س
آســودگی  و  رضایــت  میــزان 
ــم  ــع ه ــش دارد؛ جوام ــر او نق خاط
می کننــد  تعییــن   را  معیارهایــی 
کــه دربرگیرنــده ی اســتانداردهایی 
ــت خاطــر  ــرای تامیــن حــس رضای ب
ــتانداردها  ــا و اس ــن معیاره ــت. ای اس
ــادی  ــی م ــتند. بخش ــته هس دو دس
روانــی  و  و بخشــی هــم معنــوی 
اســت. داشــتن مســکن، اشــتغال، 
ــاس  ــد لب ــوان خری ــی، ت ــد مکف درآم
ــورداری از  ــوراک؛ برخ ــورد و خ و خ
امکانــات تفریحــات ســالم و مســافرت 
اســت  مــادی  معیارهــا  جملــه  از 
کــه جامعــه اســتاندارد مشــخصی 
ــل  ــن حداق ــد تامی ــه قص ــرای آن ب ب
ــر  ــت خاط ــودگی و رضای ــس آس ج
تعییــن مــی کنــد. اگــر موقعیــت 
ــد؛  ــتانداردها باش ــن اس ــر ای ــرد زی ف
ــادر  ــه ق ــه جامع ــود ک ــه می ش گفت

ــر  ــی نظی ــا پدیده های ــت و ب ــراد نیس ــادی اف ــای م ــن نیازه ــه تامی ب
ــالمت  ــد س ــه می توان ــه رو هســتیم ک ــامانی روب ــر و نابس ــی کاری، فق ب

و رضایــت و آســودگی خاطــر  افــراد را خدشــه دار کنــد.
ــت، آزادی و  ــس امنی ــن ح ــامل تامی ــوی ش ــای معن ــا و نیازه معیاره
حــق انتخــاب و نشــاط و ســالمت روانــی اســت. امنیــت بــه ایــن معنــا 
کــه در مملکــت قانــون حکم فرمــا باشــد، حریــم شــخص مــورد تجــاوز 
ــکل و  ــدر و ال ــواد مخ ــه م ــاد ب ــکاری؛ اعتی ــرد، دزدی و بزه ــرار نگی ق
خشــونت بزهــکاری در جامعــه فراگیــر نباشــد و فــرد بتوانــد احســاس 
ــدت کار؛  ــت. ش ــوردار اس ــت برخ ــود از امنی ــه خ ــه در جامع ــد ک کن
ترافیــک ســنگین و خطرنــاک؛ آلودگــی محیــط زیســت و ... مــی توانــد 
ــد. حــق انتخــاب پوشــش و  ــش  کن ــه را مضطــرب و پرتن ــراد جامع اف
لبــاس، حــق فعالیــت و بیــان سیاســی، معاشــرت فــردی و اجتماعــی 
اگــر ســلب شــود مــی توانــد از لحــاظ معنــوی بــر روی حــس رضایــت 
تاثیــر منفــی داشــته باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه حــق انتخــاب در 

ــرای  ــت را ب ــس رضای ــر و ح ــودگی خاط ــد آس ــت، می توان ــار امنی کن
فــرد بــه دنبــال داشــته باشــد.

ــک  ــردم ی ــودن م ــاد ب ــان گر ش ــاخص هایی نش ــه ش • چ
ــت؟ ــور اس کش

بــه عنــوان یــک امــر اجتماعــی، رضایــت افــراد بــا ایجــاد ایمنــی و رفــع 
نیازهــای مــادی و معنــوی انســان ها تامیــن می شــود. در صــورت 
تامیــن نیازهــای مــادی و معنــوی انســان ها؛ افــراد جامعــه می تواننــد 
شــاد و دچــار شــکفتگی بشــوند. یکــی از معیارهــای شــادی و نشــاط، 
نــه فقــط تحــرک و پویایــی اجتماعــی، بلکــه امیــد بــه آینــده ی بهتــر 
اســت. هنگامــی کــه امیــد بــه آینــده ی بهتــر نــزد افــراد جامعــه در حد 
پایینــی باشــد و از ایــن رو گــروه گــروه بــه فکــر فــرار از کشــور بیافتنــد 
یــا زمانــی  کــه افــراد در کشــور خــود 
احســاس خفگــی و بیهودگــی بکننــد، 
یــاس و بدبینــی و افســردگی فراگیــر 
ــرای  ــراد راه  را ب ــر اف ــود. اگ ــی ش م
ــد؛  ــته ببینن ــود بس ــردی خ ــد ف رش
ــدد و  ــت می بن ــه رخ ــاط از جامع نش
ــده را  ــه آین ــد ب ــاط و امی ــای نش ج
ــدی  ــری؛ ناامی ــردگی؛ پرخاش گ افس
ــی،  ــد. خودکش ــر می کن ــال پ و انفع
روحــی؛  بیماری هــای  اعتیــاد، 
ناهنجاری هــای  و  خشــونت ها 
اجتماعــی از نشــانه های ایــن امــر 
تفریحــات  بــه  رســیدگی  اســت. 
در  کلیــدی  نقــش  کار،  کنــار  در 
هویت یابــی و رضایــت و شــادی افــراد 
ــدی  ــن ها و عالقمن ــزان جش دارد. می
ــح،  ــده و تفری ــزان خن ــه ورزش، می ب
روابــط  از  لذت جویــی  میــزان 
جنســی و معاشــرت، نشــان دهنــده ی 
ــراد جامعــه اســت. ــزان شــادی اف می

احســاس  شــما  نظــر  از   •
خوشــبختی و ارتبــاط آن بــا 
و آســودگی خاطــر  رضایــت 

؟ چیســت
خوشــبختی نیــز مفهومــی نســبی 
ــه  ــن هم ــا ای ــت. ب ــوبژکتیو اس و س
انســان های فقیــر بــه نــدرت می تواننــد بگوینــد کــه خوشــبخت 
هســتند. ممکــن اســت کــه خودشــان را قانــع کننــد کــه خوشــبخت 
بــوده یــا سرنوشــتی بهتــر از ایــن نخواهنــد داشــت؛ یــا حتــا شــاید بــه 
ــم  ــی ه ــدید روح ــای ش ــار اضطراب ه ــان دچ ــع پایین ش ــر توق خاط
نشــوند. بــا ایــن همــه، طبــق اســتانداردهای اجتماعــی؛ افــرادی کــه از 
امکانــات مــادی و امنیــت روانــی و امنیــت شــخصی برخــوردار نیســتند؛ 

ــد. ــبختی کنن ــاس خوش ــدان احس ــد چن نمی توانن
مــن خوشــبختی و احســاس رضایــت را بــه یــک معنــا یکســان 
احســاس  کــه  دارد  خاطــر  آســودگی  فــردی  یعنــی  می بینــم. 
ــادی و  ــتانداردهای م ــه ای از اس ــر از درج ــا اگ ــد. ی خوشــبختی می کن
معنــوی هــم برخــوردار نیســت؛ حداقــل توقــع خــودش از ظرفیــت اش 
ــه ۶0  ــران ک ــه ی ای ــال در جامع ــت. مث ــان اس ــروازی اش یکس و بلندپ
درصــد دانشــجویان  آن زن هســتند؛ فقــط ۱۴ درصــد از اشــتغال 
ــرای  ــود ب ــه ی خ ــه نوب ــن ب ــد. ای ــی دهن ــکیل م ــان تش ــه را زن جامع

مهرداد درویش پور:
اگر افراد جامعه شغل نداشته باشند؛ 

حس هویت اجتماعی فرد از بین می رود و نه تنها از 
لحاظ مادى به خطر می افتند، که از لحاظ روحی و 

روانی هم در شرایط نامناسبی قرار می گیرند.
 اضطراب دایمی یكی از مضرات نداشتن

 امنیت شغلی است....حال در جامعه ى ایران 
که در آن  نه امنیت شغلی و نه امنیت مالی بدون شغل

 وجود دارد، عدم وجود چنین شاخص هایی،
 تاثیرى به شدت منفی بر روى احساس

 رضایت خاطر و سالمت زندگی می گذارد. 

افسردگی و اضطراب اجتماعی 
نتیجه ی نداشتن رضایت و آسودگی خاطر

در گفت وگو با مهرداد درویش پور

فکر 
سالم

فکر 
سالم
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زنــان دانشــجویی کــه مــی داننــد بــه دلیــل تبعیــض جنســیتی حتــی 
بــا وجــود تحصیــل؛ جــذب کار نمی تواننــد بشــوند، آفریننــده ی 
ــد؛  ــا حــس خوشــبختی نمی آفرین ــه تنه ــر ن ــن ام اضطــراب اســت. ای
ــر و حــس  ــودگی خاط ــن آس ــر ای ــا ب ــن اســت. بن ــه اضطراب آفری بلک
ــی  ــی و هارمون ــت روان ــادی و امنی ــن م ــروی تامی ــبختی در گ خوش
ــرد  ــت. ف ــود اس ــته های  خ ــت و خواس ــا ظرفی ــرد ب ــات ف ــطح توقع س
ــا محیــط پیرامــون  ــی ب ممکــن اســت خــود را نیازمنــد حــس هارمون
ــی نداشــته باشــد، دچــار اســترس و  ــا خــود هارمون ــا اگــر ب ــد، ام نیاب

ناخرســندی و نارضایتــی می شــود.
• دیــن چــه تاثیــر مثبــت یــا منفــی بــر احســاس رضایــت و 

ســالمت مــردم دارد؟ 
ــت.  ــون اس ــف، گوناگ ــای مختل ــروه ه ــر گ ــاوت ب ــان متف ــر ادی تاثی
ــت  ــن امنی ــکان تامی ــه ام ــه ک ــروم جامع ــای مح ــی از گروه ه بخش
روانــی و امنیــت مــادی را ندارنــد و فقــر از ســر و چهــره ی زندگی شــان 
بــاال مــی رود، معمــوال بــه ادیــان متوســل می شــوند تــا درد و اضطــراب 
و حــس بدبختــی و ناتوانــی و بــی هویتــی  خــود را تســکین دهنــد. بنــا 
ــی حــس »رضایــت«  ــرای چنیــن گروه های ــد ب ــان می توان ــن ادی ــر ای ب
ــر  ــرای پ ــد ب ایجــاد کنــد. حتــی در جامعــه مــدرن هــم دیــن می توان
کــردن حــس خــال ناشــی از بیهودگــی، امنیــت روانــی بیافرینــد. امــا در 
عیــن حــال ادیــان بــرای گروه هــای ســکوالر و افــرادی کــه بــه زندگــی 
ــری برخــوردار هســتند  دنیــوی می اندیشــند و از ســطح آمــوزش باالت
ــی در  ــیار منف ــش بس ــد نق ــندند، می توان ــدرن را می پس ــی م و زندگ
ــالمی  ــای اس ــیاری از باوره ــژه بس ــه وی ــان و ب ــد. ادی ــته باش ــر داش ب
ــی  ــی، اجتماع ــی، خانوادگ ــه ی جنس ــکان رابط ــردن ام ــدود ک ــا مح ب
ــن  ــن دی ــر ای ــا ب ــد. بن ــب می ران ــه عق ــان را ب ــر؛ زن ــغلی براب ــا ش ی
ــرای  ــر ب ــای بهت ــس و فرصت ه ــه نف ــاد ب ــی و اعتم ــالمت روان در س
زندگــی، مــی توانــد نقــش بســیار منفــی ایفــا  کنــد. در میــان طبقــات 
بــاالی جامعــه، بســیاری از دیــن بــه عنــوان وســیله ای بــرای تحمیــق 
مــردم و مشــروعیت بخشــیدن بــه قــدرت سیاســی خودشــان اســتفاده 
ــدر و  ــاده ی مخ ــروم، م ــای مح ــرای گروه ه ــن ب ــر دی ــد. اگ می کنن
تســکین دهنده و افیــون اســت؛ بــرای گروه هــای صاحــب قــدرت 
ــاز مشــروعیت و  ــران، زمینه س ــوری اســالمی ای ــه خصــوص در جمه ب

گســترش قــدرت اســت.
ــت و  ــه نیس ــردم یگان ــی م ــر زندگ ــن ب ــر دی ــل، تاثی ــن دلی ــه همی ب
بســته بــه این کــه راجــع بــه چــه گــروه و طبقــه ای ســخن می گوییــم، 
می توانــد متفــاوت باشــد. بــه طــور عمومــی، ادیــان بــا ایجــاد اســتبداد 
اخالقــی و سیاســی و محدودیت هایــی کــه بــر زندگــی دنیــوی 
ــی مازوخیســم  ــه نوع ــی از جامع ــرای بخــش بزرگ ــد، ب ایجــاد می کنن
ــراد  ــان، اف ــیاری از ادی ــه بس ــن ک ــد. ای ــی دارن ــودآزاری را در پ و خ
ــی  ــوت م ــان دع ــره و از آن ــروم  ک ــی مح ــردی و طبیع ــوق ف را از حق
کنــد تــا بــا ریاضت کشــی امــور دنیــوی را فــدای امــور اخــروی کننــد، 
نشــان دهنده ی گرایــش مازوخیســتی در ادیــان اســت. باورهــای 
ــی،  ــه ریاضت جوی ــی ک ــت. آن جای ــتثنا نیس ــم از آن مس ــالمی ه اس
ــن دار شــود، جامعــه از حرکــت اقتصــادی  ــی مــردم دی دغدغــه ی اصل
ــد  ــه مانن ــی جامع ــد و زندگ ــاز می مان ــی ب ــی و پویای و نشــاط اجتماع
ــن رو  ــه شــدت مضــر اســت. از ای ــه ب ــی اشــباح« می شــود ک »مهمان
حکومــت دینــی در ایــران بــا تبلیــغ و تحمیــل فرهنــگ ریاضت کشــی 
ــذت  ــر و ل ــودگی خاط ــت و آس ــس رضای ــاط و ح ــر نش ــدت ب ــه ش ب
ــه  ــان آن چ ــه در ادی ــرا ک ــت؛ چ ــته اس ــی گذاش ــر منف ــردن، تاثی ب

موجــب ســتایش اســت، رنــج طلبــی و آن چــه کــه موجــب نکوهــش 
ــت.  ــی اس ــادی و لذت جوی ــت، ش اس

• آزادى هــاى اجتماعــی تــا چــه حــد بــر روى افــراد و زندگــی 
ــذارد؟ ــر می گ ــا تاثی ــالم تر آن ه ــر و س بهت

اگــر در یــک معنــای کلــی؛ امنیــت و آزادی، دو رکــن اصلی خوشــبختی 
ــه  ــه ب ــه جامع ــدر ک ــاه باشــد، همانق ــر و ســنجش رف ــت خاط و رضای
ــن آزادی،  ــاز دارد. ای ــز نی ــه آزادی نی ــاج دارد؛ ب ــادی احتی ــت م امنی
هــم آزادی فــردی اســت و هــم سیاســی و اجتماعــی. جامعــه ای پویــا 
اســت کــه در آن افــراد احســاس زندانــی بــودن نکننــد یــا زمینه هــای 
حــس بیهودگــی و فرســودگی کم رنــگ شــود. بنــا بــر ایــن آزادی هــای 
اجتماعــی، هــم بــرای ســالمت روحــی و روانــی انســان ها و هــم بــرای 
ــد.  ــا می کن ــی را ایف ــیار مهم ــش بس ــا، نق ــی آن ه ــکفتگی و پویای ش
ــی شــرایط  ــه لحــاظ اجتماع ــار اســتبداد  باشــد، ب ــه دچ ــه ای ک جامع
ــر،  ــد و از آن بدت ــدا نمی کن ــری را پی ــی و فک ــب فرهنگ ــد مناس رش
افــراد آن جامعــه، شانســی بــرای زندگــی چنــد بعــدی و کیفــی پیــدا 
ــان یــک  ــا زندانی ــادگان و ی ــه ســربازان یــک پ ــر ب نمی کننــد و بیش ت
ــد. ــماری می کنن ــی از آن لحظه ش ــرای خالص ــه ب ــد ک ــدان می مانن زن

• امنیــت شــغلی تــا چــه حــد بــر روى افــراد و زندگــی بهتــر 
ــذارد؟ ــر می گ ــا تاثی ــالم تر آن ه و س

ــغل  ــه ش ــراد جامع ــر اف ــت. اگ ــدی اس ــاله ای کلی ــغلی مس ــت ش امنی
ــه  ــرد از بیــن مــی رود و ن ــت اجتماعــی ف نداشــته باشــند؛ حــس هوی
ــی و  ــاظ روح ــه از لح ــد، ک ــر می افتن ــه خط ــادی ب ــاظ م ــا از لح تنه
ــد. اضطــراب دایمــی  ــرار می گیرن ــی هــم در شــرایط نامناســبی ق روان
یکــی از مضــرات نداشــتن امنیــت شــغلی اســت. در کشــورهایی نظیــر 
ســوئد هــم کــه فــرد بــی کار از کمک هــای اجتماعــی برخــوردار اســت؛ 
ــت،  ــردی اس ــر ف ــت ه ــی از هوی ــش مهم ــه کار، بخ ــی ک از آن جای
ــی و  ــزان خودکش ــوند. می ــی می ش ــی روح ــار ناامن ــی کار دچ ــراد ب اف
بزهــکاری در جوامعــی کــه افــراد از امنیــت شــغلی برخــوردار نیســتند، 
بــاال مــی رود. حــال در جامعــه ی ایــران کــه در آن نــه امنیــت شــغلی 
ــن  ــود چنی ــدم وج ــود دارد، ع ــغل وج ــدون ش ــی ب ــت مال ــه امنی و ن
ــت  ــر روی احســاس رضای ــی ب ــه شــدت منف ــری ب شــاخص هایی، تاثی

ــذارد.  ــی می گ ــالمت زندگ ــر و س خاط
• عــدم اعتمــاد مــردم بــه همدیگــر و بــه دولــت آیــا تاثیــرى 

بــر آســودگی خاطــر و حــس رضایــت مــردم دارد؟
در جامعــه ای کــه دولــت و ملــت بــه همدیگــر اعتمــاد نداشــته باشــند؛ 
ریــاکاری، دروغ، فســاد، رشــوه، خشــونت ورزی، اقتــدار و ســرکوب بــه 
ــن  ــود. در ای ــدل می ش ــی ب ــط اجتماع ــم رواب ــی تنظی ــای اصل ابزاره
ــکاران  ــتان و هم ــا دوس ــه تنه ــت، ن ــه مل ــت ب ــا دول ــه تنه ــه ن جامع
ــه یکدیگــر اعتمــاد  ــواده هــم ب ــه یکدیگــر، بلکــه حتــی اعضــای خان ب
نخواهنــد داشــت. امــروز در مقایســه بــا گذشــته؛ میــزان بی اعتمــادی 
در جامعــه ی ایــران بــه شــدت افزایــش پیــدا کــرده اســت. در جامعه ای 
ــوان حقیقــت،  ــه عن ــدل و داد ب ــد گســترش ع ــه دروغ بزرگــی مانن ک
ــه  ــد ک ــردم در می یابن ــا م ــود ام ــت اش عرضــه می ش از ســوی حاکمی
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــه می ت ــت؛ چگون ــی اس ــط عوام فریب ــا فق این ه
ــراد آن  ــه اف ــه ای ک ــد؟ جامع ــاد کنن ــر اعتم ــه یکدیگ ــراد آن ب ــه اف ک
ــی  ــتانداردی و فروپاشــی اخالق ــی، ســوءظن و دواس ــی بدگمان ــا نوع ب
روبــه رو هســتند، بــه راســتی جامعــه ای ســخت ناهنجــار خواهــد بــود 
ــت خاطــر و  ــه حــس رضای ــد ب ــه ســختی می توانن ــراد در آن ب ــه اف ک

خرســندی دســت یابنــد.

حقوق ماگفت وگو

صفحه 12/ شامره یازدهم

حقــوق مــا- غــذای ســالم و امنیــت غذایی از جملــه  حقــوق زیرمجموعه ی 

ــه تامیــن آن هســتند.  حــق ســالمت اســت کــه حکومت هــا موظــف ب
ــی و  ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــی حق ــاق بین الملل ــاله در میث ــن مس ای
ــا  ــا بن ــت ام ــه ی جهانی س ــد جامع ــورد تاکی ــده و م ــز آم ــی نی فرهنگ
ــوز  ــل، هن ــازمان مل ــوق در س ــن حق ــری ای ــه ی پیگی ــار کمیت ــه اظه ب
فاصلــه ی زیــادی میــان واقعیــت و آن چــه در ایــن میثــاق تاکیــد شــده، 
وجــود دارد. ایــران نیــز بــه عنــوان یکــی از کشــورهای در حــال توســعه 
از امضاکننــدگان ایــن میثــاق اســت و مســاله ی غــذا و تامیــن امنیــت 
آن در قانــون اساســی، حقــوق شــهروندی و قانــون کار نیــز آمــده اســت. 
ــه  ــده ک ــث ش ــدات باع ــن تعه ــه ای ــدی ب ــدم پایبن ــال، ع ــن ح ــا ای ب
ــران  ــهروندان را در ای ــی ش ــای بســیاری ســالمت غذای ــواره خطره هم

تهدیــد کنــد.
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  بین المللــی حقــوق  در مــاده ۱۱ میثــاق 
فرهنگــی آمــده کــه کشــورهای طــرف ایــن میثــاق »حــق  هــر کــس  
را بــه  داشــتن  ســطح  زندگــی  کافــی  بــرای  خــود و خانــواده اش  شــامل  
خــوراک  ـ پوشــاک  و مســکن  کافــی  همچنیــن  بهبــود مــداوم  شــرایط  
ــه  رســمیت  می شناســند«. در بخــش دوم همیــن مــاده نیــز  زندگــی  ب
ــر  ــی  ه ــق  اساس ــه  ح ــان  ب ــا اذع ــورها »ب ــن کش ــه ای ــده ک ــد ش تاکی
کــس  بــه  اینکــه  از گرســنگی  فــارغ  باشــد منفــرداً و از طریــق  همــکاری  
بین المللــی  تدابیــر الزم  از جملــه  برنامه هــای  مشــخصی  بــه  قــرار 

ــظ   ــد و حف ــهای  تولی ــود روش ــف  ـ بهب ــرد: ال ــد ک ــاذ خواهن ــل  اتخ ذی
ــا  ــی  ب ــی  و علم ــات  فن ــل  از معلوم ــتفاده  کام ــا اس ــار ب ــع  خوارب و توزی
ــا اصــالح  نظــام  زراعــی   ــا توســعه  ی ــه  و ب اشــاعه اصــول  آمــوزش  تغذی
ــی  را  ــع  طبیع ــتفاده  از مناب ــر و اس ــعة  مؤث ــر توس ــه  حداکث ــوی  ک بنح
تأمیــن  نماینــد. ب  ـ تأمیــن  توزیــع  منصفانــة  ذخایــر )منابــع ( خواربــار 
جهــان  بــر حســب  حوائــج  بــا توجــه  بــه  مســائل  )مبتــال بــه ( کشــورهای  

ــذا(«. ــار )غ ــده خوارب ــده  و وارد کنن صــادر کنن
ــی  ــت غذای ــال ۱۹۸۶ اصــول امنی ــل در س ــازمان مل ــف س ــق تعری طب
بایــد بــر اســاس ســه عنصــر »موجــود بــودن غــذا«، »دسترســی« بــه 
ــه ی  ــه گفت ــن در حالی ســت کــه ب ــف شــوند. ای ــداری« تعری آن و »پای
کمیتــه پیگیــری حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ایــن ســازمان 
ــنه اند و  ــن گرس ــره ی زمی ــر روی ک ــون نف ــر ۸۴0 میلی ــال حاض در ح
ســالمت میلیون هــا نفــر نیــز بــه دلیــل »جنــگ«، »بالهــای طبیعــی« 
و »اســتفاده از غــذا بــه عنــوان ســالح سیاســی« در خطــر اســت. غــذا 
البتــه نــه فقــط یــک ســالح سیاســی در اختیــار قــدرت حاکمــه اســت؛ 
ــه  ــه طوری ک ــده، ب ــل ش ــز تبدی ــدرت نی ــه ق ــالحی علی ــه س ــه ب بلک
زندانیــان نیــز بــا »اعتصــاب غــذا« بــرای بــه دســت آوردن خواســته ها و 
ــه همیــن دلیــل  ــد. ب ــه خطــر می اندازن حقوق شــان ســالمت خــود را ب
ــدی  ــتیبانی ج ــذا« پش ــاب غ ــد از »اعتص ــی نمی توان ــه ی جهان جامع

ــد. ــف می کن ــه خــود« تعری ــه آن را »خشــونت علی ــد؛ چراک کن

گزارش

غذای سالم؛ 
از تولید تا توزیع

ــازمان،  ــن س ــی ای ــی و فرهنگ ــادى٬ اجتماع ــوق اقتص ــرى حق ــه پیگی ــه ى کمیت ــه گفت ب
ــا  ــالمت میلیون ه ــنه اند و س ــن گرس ــره ى زمی ــر روى ک ــون نف ــر ۸40 میلی ــال حاض در ح
ــوان ســالح  ــه عن ــه دلیــل »جنــگ«٬ »بالهــاى طبیعــی« و »اســتفاده از غــذا ب ــز ب نفــر نی

ــت.  ــر اس ــی« در خط سیاس

فکر 
سالم

غذای 
سالم
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ــه ی  ــه در اعالمی ــت ک ــالم، مساله ای س ــذای س ــورداری از غ ــق برخ ح
جهانــی حقــوق بشــر نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت. مــاده ی ۲۵ ایــن 
ــی  ــطح زندگ ــه از س ــق دارد ک ــخصی ح ــر ش ــد: »ه ــه می گوی اعالمی
مناســب بــرای تأمیــن ســالمتی و رفــاه خــود و خانــواده اش، بــه ویــژه 
از حیــث خــوراک، پوشــاک، مســکن، مراقبت هــای پزشــکی و خدمــات 
اجتماعــی ضــروری برخــوردار شــود؛ همچنیــن حــق دارد کــه در 
ــا در تمــام  ــکاری، بیمــاری، نقــض عضــو، بیوه گــی، پیــری ی ــع بی مواق
مــوارد دیگــری کــه بــه عللــی مســتقل از أراده ی خویــش وســایل امــرار 
معاشــش را از دســت داده باشــد، از تأمیــن اجتماعــی بهره منــد شــود«. 
ــکاری  ــگام بی ــه هن ــتغال و چ ــان اش ــه در زم ــت چ ــن امنی ــن ای تامی

ــت. ــر کشورهاس ــم ب ــای حاک ــده ی حکومت ه برعه
ــازمان های مختلفی ســت  ــا و س ــت، مســوولیت نهاده ــن امنی ــن ای تامی
کــه در تولیــد و توزیــع مــواد خوراکــی نقــش دارنــد. در ایــران، آیــت اهلل 
علــی خامنــه ای بــا ابــالغ سیاســت های کلــی ســالمت بــه وزارت 
بهداشــت بــه عنــوان متولــی ســالمت و امنیــت غذایــی، ایــن مســوولیت 
را برعهــده ی ایــن ســازمان نهــاد. از ســوی دیگــر وزارت کشــاورزی نیــز 

در تولیــد از نقــش ویــژه ای برخــوردار اســت.
از  یکــی  متحــد  ملــل  کشــاورزی  و  خواربــار  ســازمان  یــا  فائــو 
ــاورزی  ــعه ی کش ــه ی توس ــه در زمین ــت ک ــازمان های بین المللی س س
ــردن ســطح زندگــی و  ــاال ب ــا هــدف ب فعالیــت دارد و از ســال ۱۹۴۵ ب
بهبــود تغذیــه مــردم جهــان، توزیــع مناســب مــواد غذایــی در مناطــق 
مختلــف جهــان و ایجــاد امنیــت غذایــی را عهــده دار اســت. بــه گفتــه ی 
ایــن ســازمان، بــرای تامیــن غــذای جمعیــت ۹ میلیــارد نفــری جهــان 
ــه  ــا ب ــی تولیــد داشــت. بن ــر میــزان کنون ــد دو براب در ســال ۲0۵0 بای
آخریــن آمــاری کــه ایــن ســازمان ارایــه داده، در ایــران میــزان تولیــد 
ــش داشــته  ــر افزای برخــی محصــوالت کشــاورزی طــی ســال های اخی

اســت. امــا آیــا بــا افزایــش ایــن تولیــد، امنیــت غذایــی شــهروندان در 
ایــن کشــور تامیــن می شــود؟ آیــا ایــن افزایــش تولیــد باعــث آســان تر 

شــدن دسترســی بــه غــذا شــده اســت؟ 
ایمنــی غــذا بــه معنــی اســتفاده مــردم یــک جامعــه از محصوالتی ســت 
کــه ســالمت آن هــا را بــه خطــر نیانــدازد. در حالی کــه بــا بررســی های 
اخیــر مشــخص شــده کــه بــا گســترش تکنولــوژی و افزایــش مصــرف 
تولیــد  در  هورمون هــا  و  آنتی بیوتیک هــا  آفت کش هــا،  افزودنی هــا، 
مــواد غذایــی در کشــورهای در حــال توســعه، اثــرات ســو و انکارناپذیری 
ــث  ــه باع ــی ک ــت؛ آلودگی های ــده اس ــاد ش ــان ها ایج ــالمت انس ــر س ب
ــه ویــژه در کــودکان اســت.  ــروز بیماری هــای مــادرزادی و ســرطان ب ب
ــوع مســمومیت های ناشــی از آلودگــی غــذا در  ــار، میــزان وق طبــق آم
کشــورهای در حــال توســعه ۱۳ درصــد بیشــتر از کشــورهای صنعتــی 
ــه  ــز ب ــی نی ــواد غذای ــی از م ــال برخ ــت. در عین ح ــده اس ــرآورد ش ب
فلــزات ســنگین از جملــه ســرب و کادمیــوم کــه از طریــق فاضالب هــا 
ــه  ــا مشــکل مواج ــا را ب ــه ی دام ه ــرده و تغذی ــدا ک ــان راه پی ــه گیاه ب
کــرده، بــه طــوری کــه نتیجــه ی آن، آلودگــی گوشــت و لبنیــات اســت. 
ــث ناراحتی هــای  تجمــع ایــن فلــزات ســمی در بــدن، بیشــتر باع
کلیــوی می شــود. ســرطان کبــد نیــز یکــی از احتمــاالت دیگــر اســت 

ــدازد. ــه خطــر می ان ــه ســالمت شــهروندان را ب ک
آلودگی هایــی کــه صنعــت کشــاورزی و در پــی آن ســالمت شــهروندان 
ــه ی  ــرف بی روی ــالب، مص ــق فاض ــا از طری ــه تنه ــد ن ــد می کن را تهدی
کــود شــیمیایی و تغذیــه ی دام هــا اتفــاق می افتــد؛ بلکــه آلودگــی  آب 
و اکوسیســتم کشــاورزی نیــز می توانــد از جملــه عوامــل تاثیرگــذار در 
ایــن حــوزه باشــد. بــه گفتــه ی ســعید ســلیمانی، مدیــر زراعــت ســازمان 
جهــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی »هــر ایرانــی ســاالنه حــدود نیــم  
ــر  ــارت ب ــرل و نظ ــد«. کنت ــرف می کن ــاورزی مص ــم کش ــرم س کیلوگ

گزارش

ــت و  ــف وزارت بهداش ــا از جملــه وظای ــت ایــن شــاخص ها ام کیفی
کشــاورزی و همچنیــن ســازمان محیــط زیســت اســت.

ــان  ــه می ــک ب ــدات ارگانی ــت از تولی ــران صحب ــه در ای ــت ک چندی س
ــا  ــاله را ب ــن مس ــران ای ــردی در ای ــد کارب ــای تولی ــا روش ه ــده ام آم
ــن شــیوه از تولیــد، خــاک مزرعــه  مشــکل مواجــه کــرده اســت. در ای
بایــد از هرگونــه کــود و مــواد شــیمیایی بــری بــوده و بــرای نگهــداری 
ــن  ــرد. ای ــاده شــیمیایی اســتفاده ک ــچ م ــد از هی ــز نبای محصــوالت نی
ــز مطــرح شــده، یعنــی  ــه در تولیــد گوشــت و مــواد پروتئینــی نی نکت
ــه و  ــد و علوف ــتفاده کن ــی اس ــچ دارو و هورمون ــد از هی ــوان نبای حی

ــواد شــیمیایی باشــد.  ــه م ــوده ب ــد آل ــز نبای خــوراک او نی
مــواد ارگانیــک کشــاورزی در کــدام خــاک بایــد پــرورش پیــدا کنــد؟ 
ــه گفتــه ی بهــزاد عین اللهــی، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه بقیــه اهلل  ب
»مصــرف بی رویــه اوره و فســفات باعــث قلیایــی شــدن خــاک کشــور و 
تخریــب آن شــده اســت بــه گونــه ای کــه درحــال حاضــر تنهــا ۱۸درصد 

از خــاک کشــاورزی ایــران درحــد ایــده آل باقــی مانــده اســت«.
و همچنیــن وجــود  نظارتــی  و  اجرایــی  بــا وجــود دســتگاه های 
تعهــدات ایــران بــه جامعــه ی جهانــی مبنــی بــر تامیــن امنیــت غذایــی 
ــه  ــران ب ــف ای ــهرهای مختل ــنگی در ش ــوتغذیه و گرس ــهروندان، س ش
دلیــل تمرکزگرایــی سیاســت های حاکــم بــر آن همچنــان وجــود دارد. 
ــروز  ــی ب ــر مصــرف نامتــوازن و نامناســب مــواد غذای ــه در اث ســو تغذی
ــی  ــی، کوتاه ــورت کم وزن ــه ص ــانه های آن ب ــوال نش ــه معم ــد ک می کن

ــود. ــر می ش ــری ظاه ــد و الغ ق
در شــهریور مــاه ســال گذشــته مدیــر کل دفتــر بهبــود تغذیــه وزارت 
بهداشــت و درمــان اعــالم کــرد کــه در پنــج اســتان کشــور ســوتغذیه 
ــژه  ــه وی ــن ب ــواع ویتامی ــن،  ان ــا، آه ــود ریزمغذی ه ــود دارد: »کمب وج
ــن  ــاردار ای ــان ب ــوزان و زن ــال، دانش آم ــج س ــا پن ــودکان دو ت در ک
ــش از ۴0  ــته بی ــال گذش ــت. در ۱0 س ــش اس ــه افزای ــتان ها رو ب اس
ــی و  ــم خون ــکل ک ــا مش ــور ب ــوزان کش ــودکان و دانش آم ــد ک درص
ــا  ــل ت ــن معض ــون ای ــد و اکن ــه بودن ــا مواج ــواع ویتامین ه ــود ان کمب
حــدودی کاهــش یافتــه؛ ولــی در برخــی شــاخص هــا هنــوز بــا بحــران 

ــه هســتیم«.  مواج
ــش از ۷0 و  ــته »بی ــال گذش ــا س ــی، ت ــرا عبدالله ــارات زه ــق اظه طب
ــود  ــکل و کمب ــا مش ــور ب ــوزان کش ــد دانش آم ــا ۱00 درص ــی ت گاه
ــی از  ــد در برخ ــی ق ــن کوتاه ــد و میانگی ــه بودن ــن دی مواج ویتامی
ــام  ــن مق ــت«. ای ــوری اس ــاخص کش ــر ش ــش از دو براب ــتان ها بی اس
ــتان و  ــد، سیس ــر احم ــه و بوی ــتان های کهگیلوی ــت؛ اس وزارت بهداش
بلوچســتان، هرمــزگان، کرمــان و خوزســتان را اســتان هایی خوانــد کــه 

ــتند. ــه هس ــی« مواج ــی غذای ــوتغذیه و ناامن ــا »س ب
وزارت بهداشــت ایــران در ســال ۱۳۷۴ شــاخص کوتــاه قــدی در 
ــود کــه  ــران را ۲0 درصــد اعــالم کــرده ب ــر پنــج  ســال ای کــودکان زی
ایــن شــاخص در ســال ۱۳۸۹ بــه ۶.۸ درصــد کاهــش پیــدا کــرد. طبــق 
همیــن تحقیقــات در ســال ۱۳۷۴ ســوتغذیه بــه لحــاظ کــم وزنــی در 
ــم در ســال  ــن رق ــه ای ــود ک ــج  ســال ۱۶.۶ درصــد ب ــر پن ــودکان زی ک
ــا از اســتان های  ــن وجــود گزارش ه ــا ای ــه ۴ درصــد رســید. ب ۱۳۸۹ ب
ــی  ــی در برخ ــاخص کم وزن ــه ش ــد ک ــان می ده ــران نش ــف ای مختل
ــزگان  ــتان هرم ــه در اس ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــان باالس ــا همچن از ان ه
شــاخص کم وزنــی ۱۲ درصــد و در سیســتان و بلوچســتان ۱۲.۹ درصــد 

اســت. در خصــوص کوتاهــی قــد نیــز اگرچــه ایــن شــاخص در ایــران 
۶ درصــد اســت امــا کوتــاه قــدی در سیســتان و بلوچســتان حــدود ۲۱ 
درصــد یعنــی ســه برابــر متوســط کشــور اســت و در کهگیلویــه و بویــر 
ــت.  ــد اس ــزگان ۱۱ درص ــد و در هرم ــی ۱۲ درص ــر یعن ــد دو براب احم
راهــکاری کــه از ســال گذشــته دولــت در قبــال ایــن معضــل در پیــش 
ــه کــردن برخــی مکمل هــای  ــدارس و اضاف ــع شــیر در م ــه، توزی گرفت
ــای  ــه در برنامه ه ــت ک ــان اس ــه آرد و ن ــن دی ب ــر ویتامی ــی نظی غذای

وزارت بهداشــت آمــده اســت. 
ــب گذاری  ــی برچس ــوالت غذای ــه محص ــد ک ــرار ش ــر ق ــوی دیگ از س
شــوند تــا از بــروز بیماری هــای جســمی جلوگیــری شــود. طــرح ارایــه 
شــده مبنــی بــر اســتفاده از ســه برچســب بــه رنگ هــای قرمــز، نارنجــی 
ــت در  ــرای گروه هــای خــاص، محدودی ــع مصــرف ب ــرای »من و ســبز ب

مصــرف و عــدم محدودیــت در مصــرف« پیش بینــی شــده اســت.
در عیــن  حــال دولــت ایــران سیاســت توزیــع »ســبد کاال« را بــا هــدف 
مبــارزه بــا »ســوتغذیه« شــروع کــرده اســت. بــه گفتــه ی علــی ربیعــی 
ــت  ــدف حمای ــا ه ــرح ب ــن ط ــی »ای ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــود  ــام می ش ــوتغذیه انج ــری از س ــر و جلوگی ــا فق ــارزه ب ــی و مب غذای
ــر  ــه در نظ ــان بودج ــارد توم ــزار و ۴00 میلی ــرای آن دو ه ــرای اج و ب
گرفتــه شــده اســت«. ایــن طــرح هــر ســال یک بــار اجــرا خواهــد شــد و 
کاالهایــی بیــن افــرادی کــه کمبــود پروتئیــن و ویتامیــن دارنــد، توزیــع 
ــم وارد  ــت یازده ــت دول ــن سیاس ــه ای ــیاری ب ــای بس ــود. نقده می ش
شــد؛ از جملــه آن کــه بــه جــای اقدامــی اساســی بــرای تامیــن ســالمت 
خــوراک شــهروندان کــه از تولیــد تــا توزیــع را در بــر می گیــرد، دولــت 
تنهــا روی تــوان خریــد از نظــر اقتصــادی تاکیــد کــرده و ســبد غذایــی 
را در اختیــار شــهروندان قــرار می دهــد. در حالی کــه تهدیدهــای 

اساســی همچنــان پــا برجاســت.
ــای  ــروز بیماری ه ــث ب ــوا باع ــذا و ه ــف در آب، غ ــای مختل آلودگی ه
ــه طــوری  کــه ســال گذشــته اعــالم شــد  ــران شــده. ب مختلفــی در ای
ظــرف ۲0 ســال آینــده در ایــران میــزان ابتــال بــه ســرطان ۸0 درصــد 
افزایــش خواهــد داشــت. در ســال گذشــته اســتفاده از روغــن پالــم در 
ــل ارزان قیمــت  ــه دلی ــن ب ــن روغ ــاز شــد. ای ــی خبرس محصــوالت لبن
بــودن، جایگزیــن چربــی طبیعــی شــده بــود. روغــن پالــم روی 
ــرطان زا  ــد س ــد و می توان ــی رســوب می کن ــی و عروق سیســتم های قلب
ــر  ــه خط ــرد ک ــالم ک ــت اع ــر بهداش ــی وزی ــس از مدت ــه پ ــد. البت باش
روغــن پالــم برطــرف شــده و شــهروندان می تواننــد بــا اطمینــان کامــل 

شــیر تهیــه کننــد. 
از ســوی دیگــر گزارش هــای بســیاری وجــود دارد کــه حاکــی از 
فــروش مــواد غذایــی خصوصــا محصــوالت لبناتــی پــس از پایــان تاریــخ 
انقضــای آن اســت؛ امــا مشــاور مدیرعامــل صنایــع شــیر ایــران دلیــل 
ایــن مســاله را رعایــت نکــردن زنجیــره ی ســرما از لحظــه ی تولیــد تــا 

ــه دســت مشــتری دانســت. رســیدن ب
ــت  ــت ها و تغییراتی س ــت خوش سیاس ــهروندان دس ــی ش ــت غذای امنی
کــه گاه بــدون مطالعــه ی کشــورهای در حــال توســعه اتخــاذ می شــود. 
حــال ایــن ســوال مطــرح اســت کــه در ایــن کشــورها کــه ایــران را نیــز 
ــرای تامیــن ایــن حــق خــود چــه بایــد  ــر می گیــرد، شــهروندان ب در ب
ــن  ــارت الزم را در ای ــفافیت و نظ ــه ش ــتگاه  حاکم ــا دس ــد؟ و آی بکنن

حیطــه عهــده دار اســت؟ 

حقوق ما

صفحه 14/ شامره یازدهم

گزارش

دولت ایران سیاست توزیع »سبد کاال« را با هدف مبارزه با »سوتغذیه« شروع کرده است. به گفته ى علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی »این طرح با هدف 
حمایت غذایی و مبارزه با فقر و جلوگیرى از سوتغذیه انجام می شود و براى اجراى آن دو هزار و 400 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است«    

غذای 
سالم

غذای 
سالم



حقوق ما

صفحه 15/ شامره یازدهم

گزارش

ســازمان بهداشــت جهانــی؛ آب٬ غــذا٬ هــوا و 
فکــر ســالم را بــه عنــوان رکن هــای اساســی 
ــر  ــران و ب ــد. در ای ســالمت اجتماعــی می دان
ــت  ــی، مالکی ــون اساس ــل ۴۵ قان ــاس اص اس
»دریاهــا، دریاچه هــا، رودخانه هــا و ســایر 
آب هــای عمومــی« در اختیــار »حکومــت 
اســالمی« اســت تــا »بــر طبــق مصالــح 
عامــه« از آن هــا اســتفاده کنــد. بــا ایــن حــال 
ــت  ــد اس ــوق دان٬ معتق ــدی٬  حق ــت احم نعم
ــه آب  ــزوم ارای ــاره ل ــی درب ــون خاص ــه قان ک
ســالم از ســوی دولــت بــه شــهروندان٬ نــه در ایــران و نــه در هیــچ نقطــه 
ــدارد. هم زمــان ناصــر کرمــی٬ فعــال محیــط  دیگــری از جهــان وجــود ن
زیســت٬ می گویــد کــه نیمــی از مشــکالت در حــوزه منابــع آبــی ایــران 

ناشــی از "ســومدیریت دولــت" اســت. 
ــازه ای  ــق ت ــال ۱۳۸۹ ح ــد در س ــل متح ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
ــه  ــه ای ک ــاس قطع نام ــر اس ــرد. ب ــه ک ــوق بشــر« اضاف ــاق »حق ــه میث ب
ایــن نهــاد صــادر کــرد: »مجمــع عمومــی، برخــورداری از آب و بهداشــت 
ــه آب  ــوی ک ــه نح ــرد، ب ــایی ک ــر شناس ــوق بش ــزو حق ــب را ج مناس
آشــامیدنی ســالم و سیســتم های بهداشــتی ضــروری بــرای همــه فراهــم 

باشــد«. 
ــی  ــون اساس ــوای قان ــاس محت ــه براس ــد ک ــان معتقدن ــی حقوق دان برخ
ایــران٬ حــق برخــورداری از ســالمت و بهداشــت عمومــی جــزو »حقــوق« 
مــردم اســت. بــه عقیــده آن هــا اصــل  بیســت و نهــم٬ بنــد نخســت اصــل 
۴۳ و  بنــد ۱۲ اصــل ســوم قانــون اساســی ایــن »حــق« را بــرای مــردم 

ــد.  ــح کرده ان ــر آن تصری ــه رســمیت شــناخته و ب ب
در ایــران مدتــی اســت کــه بحث هــای مربــوط بــه منابــع آبــی و 
دسترســی بــه آب ســالم آغــاز شــده اســت. بــرای مثــال ســال گذشــته 
رحمــت اهلل حافظــی٬ رییــس کمیســیون ســالمت شــورای شــهر تهــران٬ 

گفتــه بــود کــه میــزان نیتــرات در آب تهــران٬ در مناطقــی باالتــر از حــد 
اســتاندارد بــوده اســت. مســاله ای کــه البتــه بــا تکذیــب برخــی مســووالن 
ــا ایــن حــال حافظــی ابتــدای  ــر بهداشــت ـ مواجــه شــد. ب ـ نظیــر وزی
مــاه جــاری نیــز در مصاحبــه ای ضمــن تاکیــد بــر ســخنان خــود٬ گفتــه 
ــت و  ــر بهداش ــا وزی ــم ب ــک مراس ــیه ی ــه در حاش ــداری ک ــود: »در دی ب
ــری  ــرای پیگی ــوان شــد کــه جلســات متعــدد ب ــاون وی داشــتم، عن مع
ــات  ــن جلس ــت در ای ــرار اس ــی ق ــود و حت ــکیل می ش ــاله تش ــن مس ای
ــه عنــوان نماینــده شــورا و رییــس کمیســیون ســالمت شــورا حضــور  ب

داشــته باشــم«.
ناصــر کرمــی٬ فعــال محیط زیســت٬ بــه »حقــوق مــا« گفــت کــه »نیمــی 
ــی  ــع آب اســت. حکم ران از مشــکل ناشــی از ســومدیریت در حــوزه مناب
بــد در حــوزه آب باعــث تخریــب نظــام طبیعــی هیدرولوژیــک و تشــدید 
اثــر خشک ســالی شــده اســت«. بــه گفتــه کرمــی »مــا بایــد بــه وضعیــت 
ــل از  ــه قب ــم ک ــگاه کنی ــا ن ــه و شــرق آفریق ــر کشــورهای خاورمیان دیگ
ــی  ــالی تمام ــد. خشک س ــه کرده ان ــدت را تجرب ــالی بلندم ــا خشک س م
ســاختارهای مدنــی را هــم نابــود می کنــد و منحصــر بــه آثــار اقتصــادی 
و زیســت محیطــی نخواهــد بــود. بایــد ببینیــم مثــال کــدام رونــد اقلیمــی 

این گونــه ســومالی و ســودان و ســوریه و را نابــود کــرده اســت«.
ــازمان  ــی س ــط طبیع ــاون محی ــا٬ مع ــی کیخ ــته احمدعل ــه گذش هفت
محیــط زیســت  نیــز هشــدار مشــابهی داده و گفتــه بــود کــه بــا وضعیــت 
ــن در  ــود: »م ــومالی« می ش ــه س ــل ب ــران٬ تبدی ــرف آب »ای ــی مص فعل
ــر شــدن  ــه ســمت بدت ــا ب ــی م ــه طــور متوســط شــرایط آب ــن کــه ب ای
ــم انتظــار داشــته باشــیم  ــا نمی توانی ــدارم. م ــدی ن ــت، تردی ــد رف خواه
کــه هــر چــه جلوتــر می رویــم وضعیــت آبــی کشــور بهتــر خواهــد شــد؛ 

ــود«. ــر می ش ــم بدت ــل ه ــرایط از قب ــه ش بلک
ــاران در ســال های گذشــته٬  ــارش ب ــر خشک ســالی و کاهــش ب ــالوه ب ع
برخــی رودهــا و منابــع آبــی ایــران ماننــد کارون، زاینــده  رود و دریاچــه 
ارومیــه٬ خشــک شــده یــا بخــش عمــده ای از ســال را فاقــد آب هســتند؛ 

آب آشامیدنی سالم٬ 
حق تازه اعالمیه »حقوق بشر«

زهرا عیل پور

حقوق ما

صفحه 16/ شامره یازدهم

مســاله ای کــه باعــث بــروز تاثیرهــای زیان بــار زیســت محیطی در 
اطــراف ایــن منابــع ابــی شــدند. 

کرمــی بــا اشــاره بــه ایــن  کــه »میــزان مصــرف آب هــای ســطحی« در 
ایــران از چهــل درصــد ـ براســاس اســتاندارد جهانــی ـ بــه نــود درصــد 
رســیده، گفــت کــه »ایــن اســمش دزدی از طبیعــت و ویرانــی آن اســت. 
هفتــاد درصــد آب هــای زیرزمینــی را هــم در همیــن ســه دهــه گذشــته 
ــای  ــر آب ه ــاه دیگ ــارده م ــا چه ــود ت ــه می ش ــم و گفت ــرف کرده ای مص
ــالی  ــر خشک س ــکل بزرگ ت ــا مش ــند. ام ــه می کش ــال ت ــی کام زیرزمین
ــا  ــران تقریب ــاران در ای ــارش ب ــود ب ــث می ش ــه باع ــت ک ــدت اس بلندم
بیســت درصــد کمتــر شــده و دمــا نیــز تــا دو درجــه بیشــتر شــود. در 
ایــن شــرایط رونــد نقصــان منابــع آب خیلــی بحرانی تــر خواهــد شــد«.

چنــد هفتــه پیــش محســن رنانــی٬ اســتاد دانشــگاه٬ مدعــی شــده بــود 
کــه »جنــگ پراکنــده آب در ایــران هم اکنــون بــه گونــه خزنــده و آرام 
شــروع شــده« گرچــه هنــوز »اخبــار آن منتشــر نمی شــود«. بــه عقیــده 
رنانــی »در حــال حاضــر، ایــن جنــگ بــه صــورت پراکنــده رخ می دهــد 
امــا تــا پنــج ســال آینــده شــاهد جنــگ فراگیــر آب در داخــل شــهرها 
ــت آب در  ــوزه مدیری ــود«. او ح ــم ب ــتان ها خواهی ــق و اس ــن مناط و بی
ایــران را »نظامــی ناکارآمــد و بی تدبیــر در حــوزه حکم رانــی آب« 

توصیــف کــرده بــود. 
ــا ایــن حــال ناصــر کرمــی معتقــد اســت کــه اوضــاع آب در ایــران از  ب
آن چــه کــه رنانــی بیــان کــرده٬ وخیم تــر اســت: »چــون تحلیــل او فقــط 
بــر مبنــای روندهــای اقلیمــی نرمــال اســت٬ در حالــی کــه مــا وارد دوران 
ــر  ــی هــم خشــک تر و هــم گرم ت پســت نرمــال اقلیمــی شــده ایم. دوران

کــه شــرایط را بســیار دشــوارتر می کنــد«.
عــالوه بــر آن کــه میــزان دسترســی شــهروندان بــه اب ســالم بــه عنــوان 
یکــی از شــاخص های توســعه پایــدار شــناخته می شــود٬ ســازمان ملــل 
نیــز از ســال ۲00۵ برنامــه »دهــه بین المللــی آب« را آغــاز کــرد. 
ــال  ــا س ــد ت ــا موظف ان ــل٬ دولت ه ــازمان مل ــزاره س ــه ه ــاس برنام براس
ــه نصــف کاهــش  ــالم را ب ــع آب س ــراد محــروم از مناب ــداد اف ۲0۱۵ تع

دهنــد. 
نعمــت احمــدی٬ وکیــل دادگســتری و حقــوق دان٬ امــا بــر ایــن عقیــده 
اســت کــه دسترســی بــه آب ســالم نــه از جملــه »حقــوق اولیــه 

شــهروندی« بلکــه از جملــه »خدمــات 
ــرات«  ــاده٬ مخاب ــر »برق٬ج ــی« نظی رفاه
اســت کــه از ســوی دولت هــا بــری مــردم 
ــی  ــون خاص ــچ قان ــا هی ــود٬ ام ــن ش تامی
ــه  ــه گفت ــدارد. ب ــود ن ــه وج ــن زمین در ای
احمــدی، قانــون »توزیــع عادالنــه آب« 
نیــز مربــوط بــه آب کشــاورزی اســت: 
ــه  ــت دارد ک ــادی دش ــداد زی ــران تع »ای
مــواد  تامین کننــده  دشــت ها  ایــن 
دشــت ها  ایــن  تمــام  در  غذایی انــد. 
دارد.  وجــود  آب  برداشــت  ممنوعیــت 
قوانینــی در ایــن زمینــه وضــع شــده کــه 
ــی از  ــم یک ــه آب ه ــع عادالن ــون توزی قان

آن هاســت«. 
آب  اگــر  کــه  اســت  معتقــد  احمــدی 
در  دولــت  ســوی  از  ســالم  آشــامیدنی 
اختیــار مــردم قــرار نگیــرد٬ نمی تــوان 
ــرد:  ــوم ک ــی محک ــر حقوق ــت را از نظ دول
»در کجــا قــرار اســت ایــن کار انجــام 
ســازمان  یــا  نهــاد  کــدام  در  شــود؟ 
محکــوم  را  ایــران  دولــت  می خواهیــم 
کنیــم؟ ایــن جــزو حقــوق شــهروندی 

نیســت٬ خدماتــی اســت کــه دولت هــا بایــد تامیــن کننــد. دولــت بایــد 
بــه میــزان منابعــی کــه در اختیــار دارد٬  خدمــات بــه مــردم ارایــه دهــد. 
ــم.  ــا ام.آر.آی نداری ــز ی ــتگاه دیالی ــهرها دس ــی از ش ــال در خیل االن مث
ــدام  ــرد. ک ــزم ک ــا را مل ــوان دولت ه ــه بت ــتند ک ــی نیس ــا چیزهای این ه
ــد؟«. ــت را محکــوم کن ــه می خواهــد دول ــا مجموع ــا ســازمان ی ــاد ی نه

ــود  ــه ب ــران گفت ــتان ته ــت اس ــط زیس ــرکل محی ــته مدی ــال گذش س
ــه  ــه گفت ــت«. ب ــالمت آب اس ــث س ــی بح ــت، متول ــه »وزارت بهداش ک
محمدهــادی حیــدرزاده »در اینکــه میــزان نیتــرات در برخــی منابــع آب 
زیرزمینــی تهــران باالتــر از اســتاندارد اســت هیــچ شــکی نیســت و ایــن 
ــت«.  ــده اس ــالم ش ــف اع ــتگاه های مختل ــوی دس ــا از س ــوع باره موض

ــا اشــاره بــه این کــه راه افتــادن »نهضــت سدســازی« باعــث  احمــدی ب
بــه وجــود آمــدن مشــکالت زیــادی در منابــع آبــی ایــران شــده٬ گفــت 
ــه  ــه  ـ ک ــک منطق ــامیدنی در ی ــودن آب آش ــوده ب ــورت آل ــه در ص ک
ــود ـ از  ــان ها ش ــرگ انس ــی م ــا حت ــاری ی ــث بیم ــت باع ــن اس ممک
ــه  ــی ک ــاره کمبودهای ــرد: »درب ــی ک ــوان کار خاص ــی نمی ت ــر قانون نظ
ــت  ــد دول ــردم نمی توانن ــرد٬  م ــرار می گی ــی ق ــوق عموم ــوزه حق در ح
ــد.  ــه ای بیاورن ــه منطق ــی ک ــه آب لوله کش ــال این  ک ــد. مث ــزم کنن را مل
دولــت الیحــه بودجــه و هزینــه و درآمــد دارد و ایــن مســایل در آن جــا 
ــر  ــال حاض ــاله در ح ــن مس ــودن ای ــه ب ــث عادالن ــود. بح ــرح می ش مط
ــن  ــا در قوانی ــت و هیچ ج ــی اس ــایل رفاه ــا مس ــت. این ه ــرح نیس مط
کشــورها وجــود نــدارد«. بــه گفتــه ایــن وکیــل دادگســتری »مــا اصــال 
ــا  ــم کــه حــاال بخواهیــم بحــث کنیــم ســالم هســت ی آب شــرب نداری
ــالی٬  ــه خشک س ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــور ای ــکل کش ــت. مش نیس

ــدارد«. ــود ن ــن آب وج ــکان تامی ــی و … ام ــرات جمعیت  تغیی
پیــش از ایــن علی رضــا مصداقی نیــا٬ معــاون بهداشــتی وزیــر بهداشــت٬ 
ــت و  ــترک وزارت صنع ــکاری مش ــه هم ــای تفاهمنام ــم امض در مراس
معــدن و تجــارت و وزارت بهداشــت٬ گفتــه بــود کــه براســاس تحقیقــات 
ــده شــده و  »آرســنیک در آب آشــامیدنی برخــی از مناطــق کشــور دی
وزارت صنایــع بایــد هــر چــه زودتــر بــرای رفــع آن بــه وزارت بهداشــت 
ــرو  ــای وزارت نی ــی از مقام ه ــز یک ــش نی ــال پی ــد«. دو س ــک کن کم
خبــر از آن داده بــود کــه »در مناطقــی کــه هنــوز وارد شــبکه تصفیــه 
ــه همــان آب چــاه  ــت آب دچــار مشــکل اســت؛ چراک آب نشــده کیفی
کشــاورزی بــرای شــرب هــم اســتفاده 

می شــود«.
بــا ایــن حــال او تاکیــد می کنــد کــه 
میــان عــدم دسترســی بــه آب شــرب 
ســالم و آلــوده کــردن منابــع آبــی تقــاوت 
کشــور  کل  »دادســتان  دارد:  وجــود 
مســوول حفــظ ســالمت اســت. اگــر نهــاد 
و ســازمان ـ چــه بخــش دولتــی٬ چــه 
عمومــی و چــه خصوصــی ـ باعــث آلودگــی 
ــوند٬ از  ــوا و ... ش ــت٬ آب٬ ه ــط زیس محی
طریــق دادســتان کل کشــور می شــود 
اقــدام کــرد. مــواردی هــم در ایــن زمینــه 

ــت«. ــته اس ــود داش وج
در بســیاری از معاهده هــای بین المللــی 
کــه دولــت ایــران نیــز بــه آن هــا پیوســته 
بــر حــق دسترســی بــه آب اشــامیدنی 
در  مثــال  بــرای  شــده.  تاکیــد  ســالم 
میثــاق حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و 
ــودک  و  ــوق  ک ــیون  حق ــی٬ کنوانس فرهنگ
ــه ،  ــی  تغذی ــس  جهان ــای کنفران اعالمیه  ه
بــر الــزام دولــت بــه تامیــن آب آشــامیدنی 

ــت. ــده اس ــاره ش ــالم اش س

گزارش

ناصر کرمی:
میزان مصرف آب هاى سطحی در ایران 

از چهل درصد ـ براساس استاندارد جهانی 
ـ به نود درصد رسیده که این اسمش 

دزدى از طبیعت و ویرانی آن است.
 هفتاد درصد آب هاى زیرزمینی را هم در 
همین سه دهه گذشته مصرف کرده ایم و 
گفته می شود تا چهارده ماه دیگر آب هاى 

زیرزمینی کامال ته می کشند. 

در گفت وگو با نعمت احمدی و ناصر کرمی؛

آب 
سالم

آب 
سالم
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خبرهای نقض حقوق بشر

مجیــد توکلــی فعــال دانشــجویی بعــد از یــک هــزار و ۹۸۰ روز حبــس از زنــدان رجایــی شــهر آزاد 
ــی، دانشــجوی رشــته مهندســی کشتی ســازی و عضــو ســابق شــورای مرکــزی  ــد توکل شــد. مجی
ــخنرانی در  ــس از س ــر روز ۱۶ آذر ۸۸ پ ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــجویان دانش ــامی دانش ــن اس انجم
ــه قصــد خــروج  ــی ک ــالگرد روز دانشــجو، در حال ــن دانشــگاه در مراســم س جمــع دانشــجویان ای
ــار  ــرای ســومین ب ــا ضــرب و شــتم شــدید مامــوران امنیتــی ب از در دانشــگاه را داشــت، همــراه ب

بازداشــت شــد.
ــام«،  ــه نظ ــغ علی ــام«، »تبلی ــه نظ ــی علی ــاع و تبان ــام »اجتم ــه اته ــال ب ــان س ــاه هم او در دی  م
»توهیــن بــه رهبــری« و»توهیــن بــه ریاســت جمهــوری« در شــعبه ۱۵دادگاه انقــاب اســامی بــه 
هشــت ســال حبــس تعزیــری، پنــج ســال محرومیــت از فعالیــت سیاســی و پنــج ســال ممنوعیــت 
از خــروج از کشــور محکــوم شــد. او هــم چنیــن در دادگاهــی دیگــر بــه ریاســت قاضــی مقیســه، بــه 
علــت انتشــار نامــه از داخــل زنــدان بــه مناســبت روز دانشــجو، بــه اتهــام »تبلیــغ علیــه نظــام« بــه 
شــش مــاه زنــدان دیگــر محکــوم شــد. حکــم هشــت ســال زنــدان توکلــی طــی ماه هــای گذشــته 

بــه پنــج ســال زنــدان کاهــش پیــدا کــرده بــود.

ــی  ــت قاض ــه ریاس ــاب ب ــعبه ۲۸ دادگاه انق ــوی ش ــودکان، از س ــوق ک ــال حق ــی فع ــا دائم آتن
مقیســه، بــه هفــت ســال زنــدان محکــوم شــد. بــه گــزارش ســحام نیــوز، دادگاه ایــن فعــال مدنــی 
۲۳ اســفند ۱۳۹۳ بــه اتهامــات تبلیــغ علیــه نظــام، اقــدام علیــه امنیــت ملــی از طریــق اجتمــاع و 
تبانــی، توهیــن بــه مقدســات، توهیــن بــه رهبــری و اختفــای ادلــه جــرم برگــزار شــده بــود. شــعبه 
۲۸ دادگاه انقــاب بــه ریاســت قاضــی مقیســه در جلســه دادگاه اجــازه دفــاع وکیــل و شــخص وی 
نــداد و نهایتــا بــا اعمــال مــاده ۱۳۴ قانــون مجــازات جدیــد، آتنــا دائمــی را بــه هفــت ســال زنــدان 

محکــوم کــرد. ایــن حکــم ۲۲ اریبهشــت بــه وی ابــاغ شــد.
ــر اظهــارات نزدیــکان وی، ضابطیــن قضایــی در ایــن پرونــده شــهادت فــردی را علیــه ایــن  بنــا ب
ــرای آزادی از  ــوده اســت و ب ــده ب ــن پرون ــن ای ــه خــود از متهمی ــه اســت ک ــی پذیرفت ــال مدن فع
زنــدان، اقــدام بــه شــهادت دروغ علیــه آتنــا دائمــی کــرده اســت. یکــی از دوســتان آتنــا دائمــی 
ــل  ــوده مث ــی ب ــا مدن ــا کام ــای آتن ــت: »فعالیت ه ــا گف ــر هران ــه گزارش گ ــده وی ب ــاره پرون درب
ــه  ــه اعــدام ریحان ــراض ب ــی، اعت ــت از کوبان ــا اعــدام، تجمــع حمای شــرکت در تجمــع مخالفــت ب
جبــاری، مخالفــت بــا حجــاب اجبــاری و اعــدام. دربــاره توهیــن بــه مقدســات هــم ایــن اتهــام کا 

ــت«. ــرده اس ــی نک ــم توهین ــی ه ــای خصوص ــی در پیام ه ــا حت ــوده و آتن ــاس ب بی اس
آتنــا دائمــی فعــال مدنــی ۲۶ ســاله، دارای مــدرک دیپلــم و شــاغل در باشــگاه ورزشــی انقــاب، روز 
۲۹ مهرمــاه از ســوی مامــوران ســپاه پاســداران بازداشــت و بــه زنــدان اویــن انتقــال یافــت و پــس 

از تحمــل مدت هــا انفــرادی و بازجویــی، راهــی بنــد زنــان زنــدان اویــن شــد.

محمدعلــی طاهــری کــه چهــار ســال اســت در زنــدان بــه ســر می بــرد، هفتــه گذشــته بــه اتهــام 
ــی رود  ــار دیگــر  در شــعبه ۲۶ دادگاه انقــاب محاکمــه شــده و انتظــار م ــی االرض« ب »فســاد ف
کــه طــی هفته هــای آتــی حکــم وی اعــام شــود. ســازمان عفــو بیــن الملــل بــا انتشــار بیانیــه ای 
نســبت بــه صــدور حکــم اعــدام بــرای ایــن زنــدان ابــراز نگرانــی کــرد.. وی از تاریــخ ۱۴ اردیبهشــت 
ــری  ــود. طاه ــداری می ش ــرادی نگه ــلول های انف ــون در س ــگام تاکن ــت و از آن هن ۱۳۸۹ بازداش
پیــش از ایــن در دادگاه انقــاب بــه اتهــام توهیــن بــه مقدســات بــه پنــج ســال زنــدان، جریمــه 
ــه  ــه توهیــن ب ــوان ب ــه اتهامــات وی می ت ــود. از جمل ــه شــاق محکــوم شــده ب نقــدی و ۷۴ ضرب

مقدســات اســامی، معالجــه غیرقانونــی بیمــاران، نشــر افــکار ضالــه و ... اشــاره کــرد.

آزادى مجید توکلی بعد از 
19۸0 روز زندان

محكومیت آتنا دائمی 
به هفت سال زندان

هشدار سازمان ملل
 نسبت به خطر اعدام محمدعلی طاهرى
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گزارش

بــرزان نصــراهلل زاده یکــی از زندانیــان عقیدتــی محکــوم بــه اعــدام اســت کــه در 
زمــان بازداشــت و صــدور حکــم اعــدام بــه ســن قانونــی ۱۸ ســال نرســیده بــوده 
ــرای ایــن زندانــی  ــه ســن او؛ حکــم اعــدام ب ــا بی توجهــی ب امــا قاضــی پرونــده ب
صــادر کــرده اســت و وی هم اکنــون در زنــدان و در انتظــار اجــرای حکــم اعــدام 

ــرد.  ــر می ب ــه س ب
ــاه  ــخ ۸ خردادم ــه در تاری ــان اهــل ســنت اســت ک ــی؛ یکــی از زندانی ــن زندان ای
۱۳۸۹ در شــهر ســنندج بازداشــت شــده و از ابتــدای رســیدگی بــه پرونــده ؛ حــق 

داشــتن وکیــل تعیینــی را نداشــته اســت.
ــده داشــته؛  ــه ریاســت شــعبه ی ۲۸ دادگاه انقــالب را برعه محمــد مقیســه ای ک
ایــن زندانــی عقیدتــی را کــه در زمــان بازداشــت ۱۷ ســال و ۵ مــاه داشــته اســت؛ 

بــه اتهــام »محاربــه« بــه اعــدام محکــوم کــرده اســت.
در تاریــخ ۲۲ خــرداد مــاه ســال ۱۳۹۳؛ هجــده گــروه و یــک وکیــل برجســته ی 
مدافــع حقــوق بشــر، از مقام هــای ایرانــی خواســتند تــا حکــم ۳۳ مســلمان ســنی 
ــرده و  ــو ک ــده اند را لغ ــدام ش ــه اع ــوم ب ــه” محک ــام “محارب ــه اته ــه ب ــب ک مذه

اجــرای تمامــی احــکام اعــدام را متوقــف کننــد. 
قوانیــن ایــران ســن مجــازات کیفــری کــودکان را ۱۵ ســال بــرای پســران و ۹ســال 
ــی کــه کنوانســیون های بین المللــی اعــدام افــراد  ــد. درحال ــرای دختــران می دان ب
ــر  ــراد زی ــه اعــدام اف ــان ب ــران هم چن ــر از هجــده ســال را منــع می کننــد ای کمت
ــا تعهــدات کشــور در چارچــوب  ــران ب ــدام ای ــن اق ۱۸ ســال ادامــه می دهــد و ای
ــودک در  ــوق ک ــیون حق ــی و کنوانس ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــاق بین الملل میث

تضــاد اســت.
کنوانســوین حقــوق کــودک و یــا پیمان نامــه ی حقــوق کــودک یــک کنوانســیون 
بین المللــی اســت کــه حقــوق مدنــی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــد  ــا کرده ان ــده را امض ــن معاه ــه ای ــی ک ــد. دولت های ــان می کن ــودکان را بی ک
موظــف بــه اجــرای آن هســتند و شــکایت های راجــع بــه آن بــه کمیتــه حقــوق 
کــودک ملــل متحــد تســلیم می شــود. تاکنــون ۱۹۳ کشــور )تمــام اعضــای ملــل 
متحــد بــه جــز ایــاالت متحــده آمریــکا و ســومالی( ایــن ســند را امضــا کرده انــد 

ــود. ــرا می ش ــور اج و در ۱۴0 کش
ــه هــر انســان کمتــر از ۱۸ ســالی کــودک  ــر اســاس مــاده یــک ایــن پیمــان ب ب
گفتــه می شــود، مگــر آن کــه قانــون قابــل اعمــال در مــورد کــودک ســن قانونــی 

کمتــری را تعییــن کــرده باشــد.
ایــن کنوانســیون شــامل ۵۴ مــاده و دو پروتــکل اختیــاری بــوده کــه چهــار اصــول 
ــد از  ــی نبای ــچ کودک ــد از؛ هی ــول عبارتن ــن اص ــد. ای ــت می ده ــه ای آن را جه پای
ــود،  ــری می ش ــودکان تصمیم گی ــا ک ــه ب ــه در رابط ــرد؛ زمانی ک ــج بب ــض رن تبعی
بایــد منافــع عالیــه آنــان در راس قــرار گیــرد، کــودکان حــق حیــات داشــته و بایــد 
رشــد کننــد و در نهایــت کــودکان حــق دارنــد آزادانــه عقایــد و نظــرات خــود را 
ــوط می شــود،  ــه آن هــا مرب ــن نظــرات در تمامــی امــوری کــه ب ــد و ای ــراز کنن اب

بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــان حکــم  ــه هم چن ــی ک ــودکان؛ از دولت های ــات ک ــه اصــل حــق حی ــا توجــه ب ب
ــراد  ــرای اف ــدام ب ــد؛ درخواســت شــده اســت کــه حکــم اع ــدام صــادر می کنن اع
ــت  ــورهایی اس ــران از کش ــود ای ــن وج ــا ای ــا ب ــود ام ــادر نش ــال ص ــر ۱۸ س زی
ــودکان  ــدام ک ــه اع ــدام ب ــت؛ اق ــن درخواس ــی از ای ــا بی توجه ــان ب ــه هم چن ک
ــیاری از  ــد و بس ــل متح ــازمان مل ــی س ــع عموم ــد. مجم ــال می کن ــر ۱۸ س زی
نهادهــای حقــوق بشــر در داخــل و خــارج از ایــران و دولت هــای مختلــف از ایــران 

ــون  ــا کن ــا ت ــن تالش ه ــد، ای ــدام کــودکان صــرف نظــر کن ــه از اع خواســته اند ک
ــر  ــدام منج ــرای اع ــق اج ــه تعوی ــواردی ب ــدود م ــا در مع ــر بوده اســت ام ــی ثم ب

شــده  اســت.
ــی کشــور حکمــی صــادر  ــوان عال ــی دی ــات عموم ــه هی ــی اســت ک ــن در حال ای
ــرای  ــاده دادرســی ب ــاره ی نحــوه ی درخواســت اع ــر اســاس آن، درب ــه ب ــرده ک ک
محکومــان بــه قصــاص  نفــس کــه ســن آنــان در زمــان ارتــکاب  جــرم کمتــر از ۱۸ 
ســال تمــام بــوده وحــدت رویــه  ایجــاد خواهــد شــد و ایــن بدیــن معناســت کــه 
ــه اعــدام، از طریــق اعــاده ی  احتمــال لغــو حکــم اعــدام بســیاری از محکومــان ب

دادرســی؛ مــی رود.
ــر ایــن اســاس دیــوان عالــی کشــور رای وحــدت رویــه داده اســت کــه تمامــی  ب
ــون  ــب قان ــش از تصوی ــا پی ــاص آن ه ــکام قص ــه اح ــال ک ــر ۱۸ س ــان زی نوجوان
ــد و  ــاده دادرســی دارن مجــازات اســالمی در ســال ۱۳۹۲ قطعــی شــده، حــق اع
اگــر بتواننــد ثابــت کننــد کــه در زمــان وقــوع جــرم فاقــد آگاهــی یــا تشــخیص 
الزم بوده انــد، مجــازات مرگ شــان لغــو خواهــد شــد. بــر اســاس ایــن رای، تبدیــل 
و تغییــر مجــازات بــه ترتیــب ذکــر شــده در ایــن مــاده در   نهایــت بــه »تخفیــف 

ــه حــال متهــم« منجــر خواهــد شــد. مجــازات و تعییــن کیفــر مســاعد تر ب
ــی و  ــد فدای ــه ســهاله، ســعید جــزی، محم ــود شــجاعی، عاطف ــی، بهن دالرا داراب
علیرضــا مالســلطانی از محکومانــی بوده انــد کــه در زمــان اتــکاب جــرم  زیــر ۱۸ 

ــده اند. ــدام ش ــر اع ــال های اخی ــته و در س ــن داش ــال س س
ــده ی  ــورد پرون ــد در م ــود؛ بای ــته ش ــرا گذاش ــه ی اج ــه مرحل ــن رای ب ــر ای اگ
بــرزان نصــراهلل زاده تغییــر در حکــم صــورت بگیــرد؛ بــه دلیــل این کــه بــا توجــه 
ــی و  ــی کارت مل ــه کپ ــد؛ از جمل ــه کرده ان ــواده ی او ارای ــه خان ــنادی ک ــه اس ب

ــت. ــوده اس ــم ب ــال و نی ــت ۱۷ س ــان بازداش ــن وی در زم ــنامه؛ س شناس
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