
با مخاطرات  دارد  احتمال  لحظه  و هر  انسان ها است 
ــمــان هــا، مــهــاجــران،  جـــدی مـــواجـــه شـــونـــد. بــی خــان
کسانی  و  مخدر  مــواد  مصرف کننده های  پناهندگان، 
کمک دولـــت نــیــاز دارنـــد، از  کــه بـــرای زنــدگــی شــان بــه 
گروه های خطرپذیر و  منظر مقررات حقوق بشری جزء 
نیازمند هستند؛ بنابراین دولت ها ضمن ارائه خدمات 
خدمات  این  نمی توان  که  کنند  توجه  باید  بهداشتی 
بهداشتی را بدون ضابطه و بدون رعایت حداقل های 
و  انــســان هــا  کــه  دهند  ارائـــه  سرزمینی  بشری  حقوق 

شهروندان آنجا زندگی می کنند.
کنار  در  که  است  این  گــزارش  در  مهم  نکته  دیگر 
ــســت پــزشــکــی،  ــوم زی اهــمــیــت حـــق پــیــشــرفــت در عــل
توصیه  و  هستند  اهمیت  دارای  هم  بشری  حق های 
به  راجــع  اعــمــال سیاست های  در  کــه دولــت هــا  کــرده 
مشارکت،  اصل  تبعیض،  عدم  اصل  عمومی  سالمت 
کند؛ به خصوص  توانمندسازی و پاسخگویی را اعمال 

کلیدی است. که بسیار  اصل عدم تبعیض 
ــای  ــ ــرده بــاشــیــد، هـــمـــان روزهـ ــ کـ ــر مــالحــظــه  ــ گ ا
خارجی ها  ــاره  دربـ کــه  شــد  ح  مطر بحث  ایــن  نخست 
عــزیــزان  بــه ویــژه  هستند  ــران  ایـ در  کــه  پناهندگانی  و 
کرد؟ دولت آنجا بی درنگ  افغانستانی نیازمند چه باید 
اعالم نمود هزینه های درمانی شان را تأمین می کنیم و 
انجام دهیم؛ هر چند  را  کار  این  که  وظیفه مان است 
مواجهه  در  که  می دهد  نشان  امر  این  باشد.  پرهزینه 
میان یک هزینه فایده و بحث سود و هزینه، دولت ها 
که جزء حقوق ذاتی افراد  در جاهایی نباید در مباحثی 
است، حتی وقتی شهروند محسوب نمی شوند، بحث 
و  بنیادین  حق های  مباحث  بر  را  فایده  و  سودمندی 

محوری اولویت دهند.
است.  درمانی  کادر  مهم  خیلی  بحث  دیگر  نکته 
خطر  معرض  در  همه  از  بیش  پزشکی  و  درمانی  کــادر 
هستند، برای اینکه این ها از صبح تا شام با بیمارانی 
کووید  که حامل حجم انبوهی از ویروس  سروکار دارند 
جانشان  مراقبت ها  ایــن  همه  علی رغم  هستند،   19
در  که  است  این  ح  مطر سؤال  است.  خطر  معرض  در 
صورت تزاحم میان حفظ جان خود و جان دیگری، آیا 
کادر درمانی مکلف هستند جان خود را به  پزشکان و 
گزارشی نوشته شده بود، در سوگند  خطر بیندازند؟ در 
بر  مبنی  نیست،  پزشک  دوش  بر  تکلیفی  هیچ  بقراط 
اینکه تو باید از جانت بگذری! پس حفظ جان شخص 

مهم است.
که جانشان  کادرهای درمانی مواجهیم  در اینجا با 

که  می شود  مهم تر  زمانی  مسئله  این  اســت؛  خطر  در 
است  ناشناخته ای  بیماری  کرونا  بیماری  می دانیم 
با  بــه تــدریــج  جــهــان  در  پزشکی  و  درمــانــی  سیستم  و 
که از قبل  رفتارش آشنا می شود؛ یعنی این طور نیست 
مواجهیم  بیماری  نوعی  با  بگوییم  و  باشد  شناختی 
کنیم. در حین عمل  که می دانیم چطور با آن برخورد 
کرد؛  که چطور باید با این بیماری رفتار  معلوم می شود 
زیاد  بیفتد  خطر  به  جانشان  اینکه  احتمال  بنابراین 
حکومتی  و  بهداشتی  نظام های  اساس  این  بر  است؛ 
کادرهای درمانی  از جان  تا حد امکان مکلف هستند 
انتخاب  معرض  در  ــا  آن ه کنند.  مراقبت  پزشکان  و 
که ممکن است جانشان  سنگین قرار دارند؛ در جایی 
به مخاطره بیفتد، احتمال دارد فرد برای حفظ جان 
به شرط  کند؛  اقدامات خودداری  برخی  انجام  از  خود 

اینکه تکالیف و تعهدات خود را نقض نکرده باشد.
صــفــحــه  در  ــا  ــ م ــوب  ــ خـ دانـــشـــجـــویـــان  از  یـــکـــی 
بود:  پرسیده  مشارکت کنندگان  از  خود  گرامی  اینستا
بگیرید  قــرار  ]کــادر درمــان[  این موقعیت  گــر شما در  »ا
کثر نظرسنجی ها  کردم دیدم، در ا چه می کنید؟« دقت 
را  بــرابــری  باید  شــود؛  اعــمــال  تبعیض  نباید  گفته اند، 
نه!  بــودنــد  گفته  هــم  عـــده ای  گــرچــه  کنند؛  مــراعــات 
بگوید  و  کند  انتخاب  خــودش  شخصی  اســت  ممکن 
من می خواهم جانم را بدهم برای اینکه سالمتی یک 
جوان حفظ شود؛ آن انتخاب شخصی است و ما اآلن 
تکالیف  با  و  نــداریــم  ســروکــار  شخصی  انتخاب های  با 

سیستم های پزشکی سروکار داریم.
ــواری انــتــخــاب اخــالقــی  ــ ــرای رفـــع دش بــنــابــرایــن بـ
دولت هایی  و  کشورها  در  می رسد  نظر  به  گفت،  باید 

اختیار  در  را  بیشتری  پزشکی  امکانات  توانسته اند  که 
ــی و  ــان ــرار دهــنــد، نــظــام درم ــی شــان قـ سیستم درمــان

کرده اند. پزشکی را با انتخاب ساده تری مواجه 
عبارت  من  پایانی  بحث  و  دیگر  مهم  بسیار  نکته 
کــرونــا در  بــحــران  بــا  امـــروز در مقابله  مــا  اینکه  از  اســت 
اضطراری  و  استثنایی  وضعیت  در  مختلف  کشورهای 
کرد؟ چه  گرفته ایم. در وضعیت اضطراری چه باید  قرار 
قوانینی الزم است؟ آیا می شود در تصویب یک قانون 
محدود  را  شــهــرونــدان  ــای  آزادی هــ و  حقوق  از  برخی 

ساخت؟
با  که  اســت  ح  مطر بحث  ایــن  کشورها  برخی  در 
به  انــدرویــد  گوشی های  روی  اپلیکیشن هایی  نصب 
قرار  مبتال  بیماران  اطــراف  در  که  دهند  هشدار  ــراد  اف
که قرنطینه را می شکنند یا پس از دوره ترخیص  دارند 
یعنی  می شوند؛  عمومی  فضای  وارد  بیمارستان  از 
کرونا  ــروس  وی ناقل  فــرد  به  شما  که  می دهند  اخطار 
کشورها مثل هنگ کنگ  نزدیک می شوید. یا در برخی 
تایلند  در  می کنند.  استفاده  الکترونیکی  دستبند  از 
و  فناوری ها  از  ــا  اروپ در  داده انـــد.  انجام  را  اول  حالت 
نظامی  و  جنگی  سیستم های  در  موجود  ــای  داده هـ
می کنند  استفاده  اپیدمی  گسترش  از  جلوگیری  برای 
را  کنترل کننده  نــرم افــزارهــای  تا  دیجیتالی  ردیابی  که 

شامل می شود.
ــه امــکــان  ک ــاق مــی افــتــد  ــف ــا وقــتــی ات ــن ه هــمــه ای
کنترل کننده  نظارت های عمومی و حقوقی بر رفتارهای 
که در نبود  کنید  اندک است؛ به ویژه در ایران مالحظه 
که ممکن  مجلس شورای اسالمی، مقرراتی وضع شده 
که آیا می شود  است از منظر حقوقی محل بحث باشد 
و  ــردد  ت محدودیت  ــرد؛  ک ایــجــاد  را  محدودیت ها  ایــن 
روز  چند  ایــن  در  کــه  جریمه هایی  اعــمــال  رفــت وآمــد، 
بحث های  نظر  از  این ها  وضع شده،  کشورها  همه  در 
و  عمومی  سالمت  حفظ  میان  که  است  مهم  حقوقی 

گرفته ایم. حقوق و آزادی های فردی در تعارض قرار 
حادثه  از  پس  و  پیش  را  جهان  تقسیم  منشأ  گر  ا
دوستان  چــون  کنیم،  فــرض   2001 ســال  سپتامبر   11
مهم  بسیار  مباحث  حادثه  ایــن  که  ــد  دارن استحضار 
کرد؛ پس از این حادثه بسیاری  حقوقی در جهان ایجاد 
جزایی  مــقــررات  و  کیفری  دادرســـی  آیین  مــقــررات  از 
سخت گیرانه ای نسبت به متهمان جرائم تروریستی و 
جرائم  نوع  این  در  معاونت کنندگان  یا  شرکت کنندگان 
کشورها بعضًا مقررات ناظر  اعمال شد و در بسیاری از 
کشورها مقررات  گرفته شد و برخی  به زندان ها نادیده 

پس از حادثه 11 سپتامبر بسیاری 
از مقررات آیین دادرسی کیفری و 
مقررات جزایی سخت گیرانه ای 

نسبت به متهمان جرائم تروریستی 
و شرکت کنندگان یا معاونت کنندگان 

ع جرائم اعمال شد و در  در این نو
بسیاری از کشورها بعضًا مقررات 
ناظر به زندان ها نادیده گرفته شد 
و برخی کشورها مقررات حقوق 

جنگ را تحمیل کردند.
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