
5

مقدمه
امنیت انس��انی به عنوان یکی از مفاهیم نسبتاً 
جدی��د و فراگیر حوزه امنی��ت عمومی، در 
س��ال های پس از جنگ س��رد م��ورد توجه 
قرار گرفته اس��ت و مفه��وم آن به درک و 
بازتعری��ف ناامنی های جدیدی اش��اره دارد 
ک��ه در دهه ه��ای اخیر زندگی انس��ان ها را 
تح��ت تاثی��ر ق��رار داده اس��ت. در حالیکه 
امنی��ت ملی هن��وز برای هم��ه جوامع امری 
حیاتی محس��وب می ش��ود، توجه به امنیت 
انسانی هم برای مقابله با ناامنی های پیچیده و 
چندبعدی جدید نیز که مرزهای کشوری و 
قاره ای را در می نوردد، ناگزیر گشته است. 
با اینکه پس از گذشت بیش دو دهه از طرح 
رس��می آن در بنیاد سازمان ملل متحد برای 
امنیت انس��انی هنوز برای آن تعریفی فراگیر 
از ش��اخص ها و مؤلفه های مقایسه پذیر ارائه 
نشده اس��ت، اما اصول اولیه و مورد تصدیق 

همگان��ِی آن عبارتن��د از زندگ��ی توأم با کرام��ت و دور از ترس و 
نیاز، که با مقوله ها و ش��اخص هایی نظیر میزان امنیت زیستگاهی، در 
امان بودن از بحران ها و باهای طبیعی و غیرطبیعی مثل زلزله، س��یل، 
آلودگی هوا، آتش س��وزی، میزان ح��وادث و تصادفات رانندگی، 
برخورداری از امنیت س��امت و ... تعریف می شود. همه دولت های 
عضو بنیاد س��ازمان مل��ل متحد، از جمله ایران، مؤظف ش��ده اند که 
امنیت انس��انی را در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 
ش��خصی، غذایی، بهداشتی و زیست محیطی فراهم نمایند. در مطلب 
حاض��ر، ضمن ارائ��ه آمارهای معتبر و روزآم��د، تحوالت برخی از 
مهمترین مقوله های امنیت انس��انی در ایران نظی��ر حوادث مرتبط با 
حم��ل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی، آلودگی های محیطی و امنیت 

زیست محیطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

امنیت حوزه حمل و نقل
حوادث جاده ای و تصادفات رانندگی از مهمترین عوامل مرگ و میر 
به ش��مار رفته و مدیریت و میزان آنها و نح��وه مدیریت آنها می تواند 
شاخصی گویا برای امنیت انسانی باشد. این گونه تصادفات، ساالنه بیش 
از یک میلیون و 200 هزار نفر را در جهان به کام مرگ کشانده و بیش 
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امنیت انسانی از جمله مهمترین شاخص های سنجش احساس امنیت عمومی در هر جامعه است. با اینکه در 
سال های اخیر، برخی از مؤلفه های امنیت انسانی در کشور، نظیر میزان تلفات حوادث جاده ای، سیر نزولی 
و امیدوارکننده ای داش�ته اس�ت، اما در مقابل، تعداد دیگری از شاخص ها، نظیر مؤلفه های زیست محیطی 
از وضعیت مناس�بی برخوردار نبوده و گاه از مرزهای بحرانی هم عبور کرده اند. در نوش�تار حاضر ضمن 
بررس�ی آمارها و روندهای مربوط به برخی از ش�اخص های امنیت انسانی در کشور، تالش خواهد شد تا 
با جلب توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران نسبت به پیامدهای راهبردی این روندها، پیشنهادهایی برای 

بهبود آنها ارائه شود. 

تحلیل

اشاره:

سعید صادقی جقه*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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از 50 میلیون نفر نیز مصدوم به جا می گذارد، که بیش از 90درصد آنها 
شهروندان کشورهایی با درآمد پایین یا متوسط هستند. با اینکه در دهه 
1990، تصادفات رانندگی نهمین عامل مرگ و میر در دنیا بود، اما بر 
اساس برآوردها، در دهه 2020 به رتبه سوم عوامل مرگ و میر در دنیا 
ارتقاء خواهد یافت. به دلیل اینکه حدود نیمی از کشته های تصادفات 
رانندگی، در سنین 15 تا 45 سالگی قرار دارند، تصادفات رانندگی نه 
تنها زندگی افراد را در معرض خطر قرار می دهد، بلکه جوامع را نیز از 

نیروهای کار و تولید محروم می سازد. 
در س��ال های اخی��ر برنامه ه��ای مختلف��ی برای کاه��ش تلفات 
تصادف��ات رانندگی در ایران اجرا ش��ده که نتیجه آن کاهش حدود 
10هزار نفری میزان تلفات ناشی از حوادث ترافیکی بوده؛ به  طوری 
که، همانطور که در جدول ذیل آمده اس��ت، میزان تلفات مزبور، از 
28 هزار نفر در س��ال 1384، به کمتر از 18 هزار نفر در س��ال 1393 
رس��ید و در س��ال 1394 نیز به حدود 16600 کاهش یافت. بر اساس 
تازه ترین آمار س��ازمان پزش��کی قانونی، رقم کش��ته های تصادفات 
ترافیکی در هفت ماهه سال 1395 به 10257 رسید که نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذش��ته )10542 نفر( 2/7 درصد کاهش نشان می دهد. 
البته از س��وی دیگر، میزان مصدومین در این مدت حدود 210 هزار 
نفر بوده اس��ت که نسبت به مدت مشابه در س��ال گذشته )195هزار 
نفر( حدود 7/4 درصد رشد داشته است، که بیانگر کاهش تصادفات 

منجر به فوت و افزایش تصادفات منجر به مصدومیت است. 

با اینکه روند تلفات ناش��ی از حوادث رانندگی در کش��ور رو به 
کاهش بوده اس��ت، اما این میزان  هنوز با میانگین های جهانی فاصله 
زیادی دارد و بر اس��اس آمارهای منتشرشده توسط سازمان بهداشت 
جهان��ی، ایران هنوز جزو کش��ورهایی اس��ت که از نظ��ر رانندگی 
خطرناک محس��وب می ش��وند. با نگاهی به آمار کشته های حوادث 

رانندگی در هفت ماهه گذش��ته نیز می توان 
دریاف��ت ک��ه در همین ماه های گذش��ته از 
سال، به طور متوسط هر ساعت دو نفر ایرانی 
جان خود را در تصادفات رانندگی از دست 
داده ان��د. اما نکت��ه قابل تأمل این اس��ت که 
افزای��ش خودروها و افزایش تعداد کس��انی 
که در س��ال های اخیر گواهینام��ه رانندگی 
دریافت کرده اند، معموالً در بررس��ی میزان 
حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن چندان 
مورد توجه قرار نمی گیرد. به عنوان مثال، در 
عرض دهه بین 1384 تا پایان 1394، ش��مار 
خودروها در کش��ور از هفت میلیون و 600 
هزار دس��تگاه به به 17 میلی��ون و 600 هزار 
دستگاه رسیده و تعداد دارندگان گواهینامه 
رانندگ��ی نیز از 18 میلی��ون و 400 هزار نفر 
ب��ه 34 میلیون و 800 ه��زار نفر افزایش یافته 
اس��ت. زمانی که این ارقام افزایش یابنده را 
در کنار آم��ار کاهش یافته تلفات ناش��ی از 
ح��وادث رانندگ��ی بگذاری��م، روند مثبت 
موجود مش��خص تر می ش��ود ک��ه از طریق 
تاش س��ازمان های دخی��ل و بهبود فرهنگ 
رانندگی و بهنگام ترش��دن جرایم رانندگی، 
بهبود راه ها و اصاح نقاط حادثه خیز و بهبود 
وضعیت فنی وسایل نقلیه تحقق یافته است. 

اقدامات اصاح��ی مذکور،  با وج��ود 
هنوز تخلف های رانندگی در میزان بس��یار 
باالیی روی می دهد؛ چن��ان که در آذرماه 
سال جاری، جانشین رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگ��ی ته��ران ب��زرگ ضم��ن اعام 
افزایش 300درصدی برخورد پلیس راهور 
ب��ا تخلف توقف در مح��ل پارک ممنوع و 
پارک دوبله، از میانگین ثبت روزانه 5300 
مورد جریمه خبر داد. از همین روس��ت که 
ح��وادث رانندگی در حال حاضر و پس از 
س��کته قلبی و سکته مغزی، رتبه سوم را در 
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میان عوامل م��رگ و میر ایرانی��ان به خود 
اختص��اص داده اس��ت. در این می��ان نکته 
قابل تأمل این اس��ت ک��ه ناامنی حاصل از 
احتمال تصادف، به سواره ها محدود نمانده 
و بلکه عابران پیاده را نیز در بر می گیرد؛ به 
 طوریکه بر اساس اعام رئیس پیشین پلیس 
راهور تهران )مهر 1395(، بالغ بر 22درصد 
از جان باختگان تصادفات درون ش��هرها را 
عابران پیاده تشکیل می دهند که عدم آگاهی 
یا عدم توجه عاب��ران به قوانین حمل و نقل 
ش��هری، نقصان در معم��اری گذرگاه های 
س��واره و پیاده و نیز عدم رعایت رانندگان، 
جزو اصلی ترین دالیل این وضعیت شمرده 
می ش��وند. موتورس��یکلت ها ک��ه بی��ش از 
11میلیون دس��تگاه را ش��امل می ش��وند، از 
جمله مؤلفه های بس��یار مهم ترافیک شهری 
هس��تند که حوادث زیادی را رقم می زنند. 
با اینک��ه در آبان ماه گذش��ته رئیس پلیس 
تصادفات  26درص��دی  از کاه��ش  راهور 
موتورس��یکلت در ش��ش ماه گذش��ته خبر 
داد، اما همین مقام یادآور ش��د که فقط در 
سال گذشته 3700 موتورسوار جان خود را 
در تصادفات رانندگی از دست داده اند که 
به این معناس��ت که روزانه 10 موتورسوار 
در کش��ور ج��ان خ��ود را در تصادف��ات 
رانندگی از دس��ت می دهند. اگر این آمار 
را در کن��ار آمارهایی بگذاریم که نقش هر 
موتورس��یکلت را در آلودگ��ی هوا به طور 
میانگی��ن 8 برابر ی��ک خ��ودرو می دانند، 
معض��ات پیچی��ده و چندالی��ه مرتب��ط با 

فعالیت موتورسیکلت ها روشن تر می ش��ود. 
در ح��وزه حم��ل و نقل ریل��ی، یکی از 
دلخراش ترین موارد ناش��ی از عدم توجه به 
مق��ررات و دس��تورالعمل ها، در اوایل آذر 
1395، در نتیجه اش��تباه عامل انس��انی و نیز 

عملکرد ناقص سیس��تم ترمز اتوماتیک و نیز ناکارآمدی سامانه های 
کنترلی مس��یر رخ داد و طی آن، قطار س��منان � مشهد با قطار تبریز � 
مش��هد که به دلیل یخ زدگِی ترمزهایش در مس��یر توقف کرده بود، 
برخورد کرد که به آتش س��وزی هر دو قطار منجر شده و مرگ 45 
ت��ن و مصدومی��ت بیش از 100 تن از مس��افرانی را رقم زد که عازم 
زیارت حرم رضوی بودند. با اینکه هنوز گزارش نهایی سازمان های 
ذی ربط درباره این حادثه منتش��ر نشده اس��ت، اما برخی گزارش ها 
 )CTC( از ناکارآمد بودن س��امانه کنترلی مورد اس��تفاده در مس��یر
خب��ر دادند. ب��ه عنوان مثال، یک��ی از نمایندگان مجل��س از بروز 4 
هزار خطای س��امانه مزبور در عرض 18 ماه گذش��ته خبر داده و آن 
را نشانه ای از نامناس��ب بودن آن برای ایران دانست. بدیهی است که 
تعداد خطاهای مزبور )در صورت واقعیت داش��تن( مأموران مسیر را 
نس��بت به اخطاره��ا و عائم صادره از آن س��امانه بی تفاوت و مردد 
می س��ازد ک��ه در اتفاق اخیر نی��ز همین امر رخ داده اس��ت. متعاقب 
ای��ن رویداد، مقام معظ��م رهبری و برخی از مراجع عظام نس��بت به 
این حادثه تلخ واکنش نش��ان داده و ضمن بی ارتباط  دانس��تن آن با 
موضوعاتی نظیر تقدیر الهی، خواستند از این گونه حوادث به آسانی 

عبور نکرده و حل ریشه ای آنها را در اولویت خود قرار دهند.
در حوزه حمل و نقل هوایی، کمتر کس��ی اس��ت که نس��بت به 
قدیمی بودن ناوگان هوایی کش��ور تردید داش��ته باش��د. بر اس��اس 
گزارش ه��ای مختلف، از جمله اع��ام وزیر راه و شهرس��ازی )تیر 
1395( متوس��ط عمر کل ناوگان کش��ور نزدیک به 24 س��ال است؛ 
در حالیکه عمر متوس��ط برخی ش��رکت های هواپیمای��ی در منطقه 
نظیر امارات حدود ش��ش سال و عمر متوس��ط هواپیماهای شرکت 
لوفت هانزا 11 س��ال اس��ت. با توجه ب��ه اینکه حدود نیم��ی از 266 
هواپیم��ای موجود در ن��اوگان هوایی ایران به دلی��ل قدیمی بودن و 
فقدان س��رویس مورد نیاز زمین گیر شده اس��ت و باقی هواپیماها نیز 
با برخی نواقص به کار مش��غولند، دولت یازدهم در دوره پسابرجام 
در پی نوس��ازی ای��ن ناوگان برآمده اس��ت. عاوه ب��ر کندی هایی 
ک��ه در تحریم ه��ای باقی مانده ای��االت متحده ریش��ه دارند، برخی 
گروه ه��ای رقیب دولت نیز با مغتنم ش��مردن فرصت س��عی کرده اند 
ب��ا دوقطبی کردن فضا و غیرضروری دانس��تن خری��د هواپیما، آن را 
کاری لوکس جلوه دهند در حالیکه همانطور که گفته شد، بسیاری 
از هواپیماه��ای فعال در این حوزه از عمر مفید خود فاصله گرفته اند 
و خدمت رس��انی آنها ع��اوه بر آنکه متضمن خط��رات جانی برای 
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ش��هروندان است، بسیاری از فرصت های ش��غلی را از کف ایرانیان 
ربوده و در اختیار ش��رکت های هواپیمای��ی منطقه قرار می دهد. در 
هر حال انتظار می رود در ماه های آتی با تحقق قراردادهای منعقده، 
صنعت هوایی کشور ضمن افزایش امنیت پروازها، به تدریج جایگاه 

خود را در بازار سفر بازیابد. 

استانداردهای ایمنی و حوادث غیرمترقبه
ع��دم رعایت اس��تانداردهای ایمنی در محیط های مختلف ش��غلی، 
عاوه ب��ر این که یک��ی از مهمترین عل��ل جان باختن تع��داد قابل 
توجهی از نیروهای فعال کش��ور اس��ت، نش��انه ای ناگوار از تداوم 
وضعیتی اس��ت که در آن، عدم رعایت قوانین و دس��تورالعمل ها به 
یک هنجار تبدیل ش��ده اس��ت. در ماه های گذش��ته از سال جاری، 
اخبار متعددی از مصدومیت یا جان باختن تعدادی از هموطنان بر اثر 
عدم رعایت استانداردهای ایمنی گزارش شده است. سقوط متعدد 
داربس��ت ها و جرثقیل های س��اختمانی که س��ال پیش )مهر 1394( 
معاون شهرسازی شهرداری تهران از استانداردبودن فقط 21درصد 
آنها خبر داده بود،  زخمی ش��دن دانش آموزان در میدان تیر بجنورد 
)فروردین 1395(؛ فروریختن پل تازه ساز در دزفول در اثر بارندگی 
)اردیبهشت 1395( در حالیکه در نزدیکی آن پل 1700 ساله ای که 
از زمان ساسانیان باقی مانده است آسیبی ندید؛ قطعه قطعه شدن بدن 
یک دختر بچه در پمپ س��نگین حوضچه ای در بوس��تان کوهسار 
تهران در اثر بی مباالتی مأم��وران فنی )خرداد 1395(، موارد متعدد 
نش��ت آب و ایجاد خس��ارت در تأسیسات مهم ش��هری نظیر تونل 
توحید یا برج می��دان آزادی تهران از جمله مواردی بوده اند که در 

ماه های اخیر و به دلیل بی توجهی به استانداردها روی داده اند.
در ای��ن میان مجموع��ه ای از حوادث نی��ز در پروژه های عمرانی 
پایتخت روی داده است که با توجه به تمرکز اداری و سیاسی تهران، 
زنگ خطر را برای هر ناظر دلس��وزی به ص��دا در می آورد. از جمله 
مهمترین موارد در این خصوص، می توان به ریزش تأسیسات مرتبط 
ب��ا تونل مترو در محله ش��هران تهران )ش��هریور 1395( اش��اره کرد 
که با مرگ دو تن از کارگران و هراس ش��دید س��اکنان همراه بود. 
متعاقب ریزش مزبور، لوله گاز شهری هم با شکستگی و نشتی مواجه 
ش��ده و آتش س��وزی عظیمی روی داد. نکته قابل تأمل اینکه، به رغم 
حضور نیروهای شش ایس��تگاه آتش نشانی در محل، خاموش کردن 
ش��عله های آتش بیش از سه ساعت طول کشید، که یکی از علل آن 

فاصله بس��یار طوالنِی 40 دقیقه ای میان زمان 
حادثه و بسته ش��دن فلکه گاز منطقه بود. اگر 
ای��ن موض��وع را در نظر بگیری��م که رخداد 
مزبور در نیمه ش��ب و خلوت��ی گذرگاه های 
شهری روی داده بود، انتظار می رود مسئوالن 
مربوطه ب��ا بررس��ی دقیق علت ای��ن تأخیر، 
راهب��ردی کارآمد ب��رای مقابله ب��ا حوادث 
مشابه در مواقع شلوغی خیابان ها اتخاذ کنند. 
ری��زش کارگاه مترو در ایس��تگاه کوهس��ار 
)ش��هریور 1395(، حادث��ه در کارگاه تونل 
متروی کیانش��هر )ش��هریور 1395( و ریزش 
تونل متری قیام )مهر 1395( از دیگر حوادث 
مرتبط با پروژه های عمرانی ش��هر تهران بود 
که با کشته ش��دن و مصدومیت چندین تن از 
کارگران همراه بوده است. تعداد این رویداد 
به جایی رس��ید که در مهرم��اه 1395 رئیس 
کمیته عمران شورای شهر تهران از ارائه تذکر 
کتبی این شورا به ش��رکت بهره برداری مترو 
مبنی بر لزوم کنارگذاشتن روش های سنتی در 

ساخت  و ساز مترو خبر داد.
ع��دم رعای��ت اس��تانداردهای ایمنی به 
پروژه ه��ای ش��هری مح��دود نمان��ده و در 
امور روزم��ره ای نظی��ر ایمنی آسانس��ورها 
نیز مش��اهده می ش��ود که جان ش��هروندان 
را ب��ه صورت روزانه در مع��رض خطر قرار 
می دهد. عدم رعایت استانداردهای الزم در 
طراحی و نصب آسانسورها از جمله عواملی 
اس��ت که موجب مصدومیت و کشته ش��دن 
تعدادی از ش��هروندان می ش��ود ام��ا به رغم 
هشدارهای الزم، بس��یاری از آسانسورهای 
فعال در ادارات و س��ازمان های دولتی نیز از 
اس��تاندارد الزم فاصله دارن��د. در خردادماه 
1395 اداره کل اس��تاندارد ته��ران اع��ام 
کرد حتی آسانسور س��ازمان ملی استاندارد 
ه��م فاقد معیارهای فن��ی و ایمنی بوده و در 
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جریان بازرسی آسانسور دستگاه های دولتی 
پلمپ شده اس��ت. با اینکه سال گذشته نیز، 
این س��ازمان اعام کرده بود در بازرسی از 
400 آسانسور فعال در دس��تگاه های دولتی 
و مراک��ز عموم��ی، فقط هش��ت آسانس��ور 
منطبق با اس��تاندارد بوده اند، هنوز بسیاری از 
این مراکز از آسانس��ورهای معیوب استفاده 
می کنند که وجود نام برخی سازمان ها نظیر 
شهیدبهشتی،  پزش��کی  علوم   دانش��گاه  های 
عام��ه طباطبای��ی، تربیت م��درس، صنعتی 
شریف، الزهرا، بیمارستان هایی نظیر نجمیه، 
لقمان حکیم، دی، طالقانی، میاد، ساس��ان، 
وزارتخانه ها و نهادهایی نظیر وزارت تعاون 
و رف��اه، وزارت اقتصاد و دارایی، س��ازمان 
اس��ناد ملی، کتابخانه ملی، سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور، سازمان تنظیم مقررات 
بازنشستگی،  ارتباطات رادیویی، صندوق  و 
س��ازمان هال احم��ر و ف��رودگاه مهرآباد 
بیانگ��ر عمق بی توجهی به این اس��تانداردها 
و اخطارهای س��ازمان اس��تاندارد است. در 
تازه تری��ن  م��ورد از ای��ن حوادث، س��قوط 
آسانس��ور در دانشگاه ش��ریف )مهر 1395( 
مصدومیت جدی ش��ش تن از اس��اتید این 
دانشگاه را در پی داشت. در شهریور 1395 
نی��ز مدی��رکل پدافند غی��ر عامل خراس��ان 
رض��وی ضمن اعام عدم امنیت س��ازه های 
حاشیه شهر مشهد، از احتمال ریزش کل این 
مناطق با یک زلزله پنج ریشتری خبر داده و 
نیز تأکید کرد که 40 برج مش��هد در معرض 

آتش سوزی کنترل نشده قرار دارند.
همچنین بنا به اعام س��ازمان پزش��کی 
قانونی کشور، در هفت  ماهه سال 1395، 227 
نفر از شهروندان ایرانی به علت مسمومیت با 
گاز منوکس��ید کربن جان خود را از دست 
داده ان��د که اغلب به خاطر اس��تانداردنبودن 

وس��ایل مورد اس��تفاده و یا عدم توجه به دستورالعمل های ایمنی رخ 
داده اس��ت. این میزان در ش��ش  ماهه نخست سال 1394 حدود 156 
نفر بود که به نظر می رسد در سال جاری با افزایش قابل توجه مواجه 
باش��د. در این میان، استان تهران با 53 نفر مرگ بر اثر گازگرفتگی، 
نزدیک به یک چهارم کل آمار مزبور را به خود اختصاص داده است 
که بیانگر ناکاستی های اساسی در این حوزه است. بر اساس آمارهای 
سازمان پزشکی قانونی کشور، 1018 تن از شهروندان در هفت  ماهه 
س��ال 1395 بر اثر س��وختگی جان خود را از دست داده اند. این رقم 
در شش ماهه اول سال 1394، 985 نفر بود که اگرچه به دلیل تفاوت 
در مبنای زمانی آمارها مقایس��ه، اندکی دش��وار می ش��ود، اما به نظر 
می رس��د نسبت به سال گذش��ته تفاوت خاصی نداشته باشد. با اینکه 
س��ال گذشته آمار مردان و زنانی که به خاطر سوختگی جان خود را 
از دس��ت داده  بودند، تقریباً برابر بود، اما در هفت  ماهه نخست سال، 
این رقم برای مردان 581 مورد و برای زنان 437 مورد بوده است که 
حاکی از افزایش میزان مرگ مردان در اثر سوختگی  است. به عنوان 
یکی دیگ��ر از حوادثی که به خاطر بی توجهی به دس��تورالعمل های 
ایمنی رخ می دهد، باید به مرگ و میر ناش��ی از غرق ش��دگی اشاره 
کرد که در هفت  ماهه نخس��ت سال 1395 باعث جان باختن 706 نفر 
از ایرانیان ش��ده است؛ که نسبت به آمار مربوط به شش  ماهه نخست 
س��ال 1394 )584 نفر( افزایش��ی قابل توجه دارد. استان مازندران با 
126 نفر، بیشترین مرگ ناش��ی از غرق شدگی را داشته و استان های 
خوزس��تان )98 نفر(، گیان )64 نفر( و فارس )41 نفر( در رتبه های 

بعدی قرار گرفته اند.

بیماری های حاصل از آلودگی های محیطی
موضوع آلودگی ش��هرها یکی دیگر از عوام��ل تهدیدکننده امنیت 
انس��انی در کشور است. بر اس��اس برآوردها، در حال حاضر بیش از 
30درصد آلودگی های تهران ناشی از تردد موتورسیکلت هایی است 
که طبق اعام مس��ئوالن ستاد مرکزي معاینه فني خودروهاي تهران، 
مراجعه ش��ان به مراکز معاینه فني بس��یار پایین است. خسارت مادی 
آلودگی هوا برای کش��ور بس��یار قابل تأمل اس��ت، چنان که برخی 
کارشناس��ان، برپایه محاس��بات مبتنی بر گزارش های بانک جهانی، 
خس��ارت ناش��ی از آلودگی هوا در ایران را 23 میلیارد دالر برآورد 
کرده اند. از س��وی دیگر، اگرچه ارتباط مس��تقیمی بین آلودگی هوا 
و افزایش بیماری ها یا مرگ و میرها یافت نش��ده اس��ت، اما بسیاری 

ل
حلی

ت
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از کارشناسان با بررس��ی قرائن موجود، تأکید می کنند که آلودگی 
ه��وا می تواند با ایجاد زمینه یا تش��دید بیماری های تنفس��ی، ریوی، 
ناراحتی های قلبی و س��رطان موجب مرگ شهروندان شود. پیش از 
این رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نیز ضم��ن انتقاد از عدم 
اجرای مصوبات کاهش آلودگی از سوی برخی دستگاه ها از احتمال 
ارتباط بیماری هایی نظیر س��رطان و س��قط جنین با آلودگی هوا خبر 
داده و به آماری از س��ازمان بهداش��ت جهانی اشاره کرده بود که از 
ارتب��اط یک مرگ از ه��ر هفت مرگ با آلودگی ه��وا خبر می داد. 
هرچن��د که بنا به اعام رئیس مرکز س��امت محی��ط و کار وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی )آذر 1395(، از سال 1392 به این 
سو، مرگ به علت آلودگی هوا در افراد باالی 30 سال روند کاهشی 
یافته است، اما در آذرماه 1395 برخی متخصصان بیماری های ریوی 
از ابت��ای برخی تهرانی ها به »س��یاه شش��ی« خبر دادن��د که عمومًا 
مختص کارگران معدن اس��ت. همچنی��ن، در آذر 1395 مدیر عامل 
سازمان بهشت زهرا اعام کرد که هم زمان با آلوده ترین هفته تهران 
در س��ال جاری که ب��ا تعطیلی برخ��ی مقاطع تحصیل��ی همراه بود، 
بیشترین عامل فوتی شهروندان تهرانی انفارکتوس یا سکته قلبی بوده 

است.
در کنار آلودگی هوا، موضوع اثرگذاری پارازیت ها بر سامت 
مردم نیز از برجس��ته ترین مس��ائل مرتبط با امنیت انسانی در کشور به 
 ویژه در کان ش��هرها، بوده اس��ت که مهمترین دلی��ل آن نیز فقدان 
اطاعات ش��فاف در خصوص مرجع ارسال پارازیت، استانداردها و 
معیارهای به کار گرفته ش��ده در تعیین ق��درت و جهت امواج، مرجع 
ناظر بر ارس��ال امواج و آثار بهداش��تی و زیست محیطی این امواج بر 
سامت ش��هروندان بوده اس��ت. پیش از این کارگروهی متشکل از 
معاون وزیر بهداش��ت، معاون سازمان محیط زیست و معاون سازمان 
ان��رژی اتمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات برای بررس��ی 
جوانب این موضوع تش��کیل ش��ده بود، اما گزارشی از بررسی های 
آنها منتش��ر نشد و برخی مسئوالن نیز، نظیر رئیس سازمان حفاظت از 
محیط زیست، در موقعیت های مختلف ضمن اشاره به آسیب احتمالی 
امواج و تشعشات در اختاالت فیزیولوژیکی، روانی، سرطان و سقط 
جنی��ن، اظهار نظر در مورد آن را نیازمند مطالعه و بررس��ی دانس��ته 
بودند. در آذر ماه 1395، رس��انه ها گزارش��ی از یافته های پژوهش��ی 
را منتش��ر ساختند که در دانشگاه علوم پزش��کی شیراز انجام شده و 
مؤید تأثیر امواج ش��دید الکترومغناطیس )ش��دیدتر از پارازیت های 

معمول��ی( ب��ر ناب��اروری، تضعیف سیس��تم 
ایمن��ی و س��رطان زایی اس��ت. در صورت 
انجام آزمایش های بیش��تر و دقیق تر در این 
خصوص، انتظار می رود امر ارسال پارازیت 
و تصمیم گیری درباره شدت آن با تحوالتی 

همراه شود. 

نتیجه گیری
در س��ال های اخی��ر، تعداد قاب��ل توجهی از 
شاخص های امنیت انس��انی در کشور، نظیر 
تلفات حوادث جاده ای س��یر نزولی داش��ته 
اس��ت، اما در مقابل، بسیاری از شاخص های 
دیگر، نظیر ش��اخص های زیست محیطی از 
مرزه��ای بحرانی ه��م عبور ک��رده و توجه 
ف��وری برنامه ری��زان و سیاس��ت گذاران را 
می طلبد. بهبود وضعیت شاخص های امنیت 
نظیر ش��اخص های زیست محیطی  انس��انی، 
از یک س��و نیازمند فرهنگ س��ازی گسترده 
و ی��ا اصاح و تغییر قوانین بوده و از س��وی 
دیگر نیازمن��د برنامه ریزی دقی��ق، بهنگام و 
تأمی��ن مالی مطلوب می باش��د. ب��ا توجه به 
بهب��ود روابط بین الملل��ی و اوضاع اقتصادی 
کش��ور در دوره پس��ابرجام، انتظار می رود 
دول��ت بتوان��د برنامه های مطلوب��ی را برای 
بهبود ش��اخص های امنیت انس��انی طراحی 
و اج��راء نماید ک��ه بهبود وضعی��ت صنایع 
آالین��ده، افزایش ایمن��ی خودروهای تولید 
داخ��ل، افزای��ش همکاری ه��ای بین المللی 
طرح ه��ای  اج��رای  و  برنامه ری��زی  ب��رای 
زیس��ت محیطی و توجه بیش��تر به پیامدهای 
اقدامات��ی نظی��ر ارس��ال پارازای��ت بر روی 
سامت شهروندان از جمله مهمترین آنها به 

شمار می آیند. 

نگاهی به تحوالت شاخص های 
امنیت انسانی


