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قطع نامه تاریخی مجمع عمومی سازمان ملل در حمایت از هوای پاک، محیط زیست سالم و پایدار

دسترسي به هواي پاك حق ماست
دکتر محمدرضا حیدری*: مجمع عمومی سازمان ملل در اقدامی تاریخی 
و امیدوارکننده توانســت با قاطعیت تمام و همراهی ۱۶۱ کشــور از ۱۶۹ 
کشــور، قطع نامــه ای غیر الــزام آور (July ۲۸ - ۱۲۴۳۷/GA ۲۰۲۲) در 
جهت حمایت از محیط زیست ســالم و پایدار را پنجشنبه ششم مرداد 
۱۴۰۱ به تصویب برســاند. هشت کشور از جمله ایران (با رتبه ۷۰ جهانی 
در شاخص محیط زیست، محاسبه شــده از سوی دانشگاه ییل آمریکا)، 
روســیه (۶۵)، چین (۵۴)، بالروس (۵۲)، سوریه (نامشخص)، کامبوج 
(۱۱۸)، اتیوپی (۱۶۶) و قرقیزســتان (۹۷) بــه این قطع نامه رأی ممتنع 
دادند. امــا چرا این قطع نامــه می تواند نقطه شــروع خوبی برای حل 
مشکالت جهانی محیط زیســتی از جمله تغییرات اقلیمی باشد؟ و چرا 
باید کشــورها از جمله ایران فعاالنه در این حوزه همکاری و عمل کنند؟ 
این نوشته تالشــی برای پاسخ دادن به این دو ســؤال و بررسی اهمیت 

همراه سازی افکار عمومی در حوزه های محیط زیستی است.
اولیــن گردهمایی بین المللــی که به طور جدی به مســئله محیط 
زیســت پرداخت، به سال ۱۳۵۱ بر می گردد که در نهایت منجر به صدور 
بیانیه ۲۶ ماده ای اســتکهلم و تهیــه برنامه اقدامــات الزم برای حفظ 
محیط زیســت انسان ها شــد. این اولین باری بود که کشورهای صنعتی 
و در حال توسعه حول مسائلی مانند رشد اقتصادی و داشتن آب و هوای 
پاک و محیط زیســت ســالم در جهت افزایش رفاه مــردم به گفت وگو 
پرداختند. مهرماه ســال ۱۴۰۰ و بعد از پنج دهه تالش کشورهایی مانند 
مالدیو که در معرض خطر بیشــتری از پدیده هــای اقلیمی قرار دارند و 
همچنین فعالیت های مستمر بیش از هزار نهاد مدنی، در نهایت حقوق 
بشر سازمان ملل نیز محیط زیست را بخشی از حقوق انسانی دانست و از 
مجمع عمومی سازمان ملل خواست آن را به رسمیت بشناسد. هرچند 
این اولین بار نیست که کشورهای جهان برای حل مصائب محیط زیستی 
گرد  هم آمده اند، ولی شاید اهمیت این جلسه نه فقط در میزان همراهی 
کشــورها (صفر رأی مخالف)، بلکه توجه ویژه به امر کمتر توجه شــده 
عدالت محیط زیســتی و حق دسترســی برابر انسان ها به محیط زیست 
سالم و پایدار است. اما عدالت و حقوق محیط زیستی به چه معناست؟

عدالت محیط زیســتی (environmental justice) عبارت اســت از 
برخورد منصفانه و حضور مؤثر اقشار مختلف فارغ از رنگ، نژاد، قومیت 
و طبقه اقتصادی در پیشبرد و اجرای قوانین محیط زیستی؛ به گونه ای که 
همه افــراد جامعه به یــک انــدازه در برابر مخاطرات محیط زیســتی 
محافظت شــوند و همچنین دسترســی یکســانی به پروسه های وضع 

قوانین محیط زیستی مرتبط با کار و زندگی و سالمتی شان داشته باشند. 
دیگر مفهوم مهم برابری محیط زیستی (Environmental equity) است 
که بر برابری نوع بشــر در دسترســی به محیط زیست سالم تأکید دارد. 
برقراری عدالت محیط زیســتی در یک جامعه نیز برابری محیط زیستی 
را برای افراد جامعه به همراه خواهد داشــت. ریشه خواست برقراری 
عدالت محیط زیســتی بــه جنبش هــای اجتماعی رنگین پوســتان در 
اعتراض به نژاد پرســتی در ایاالت متحده آمریــکا بر می گردد؛ زمانی که 
رنگین پوســتان در اعتراضات خــود به نبود آب و هوای پاک و ســالم در 
مناطق زندگی شــان معترض شدند. در مطالعات اخیر آژانس حفاظت 
از محیط زیســت آمریــکا، ارتباط معنــاداری بین عدم دسترســی برابر 
به حقوق محیط زیســتی از جمله هوای پاک و محیط زیســت ســالم و 
مناطقی که در آن جداســازی های نژادی رنگین پوستان از سفید پوستان
 (Segregation) رخ داده اســت، وجود دارد. یکی از نمونه های تاریخی 
آن مرتبط به قوانین/حوادث ســال ۱۳۰۹ شمســی در ایالت کالیفرنیای 
آمریکاست که جامعه رنگین پوستان از سفید  پوستان جدا سازی شده بود 
و از آنجایی که این مناطق معموال کم درآمد بودند، طی سالیان متمادی 
بــا انواع نابرابری های محیط زیســتی از قبیل زندگــی در نزدیکی محل 
دفن زباله ها، ســر و صدا، هوای ناپاک و آب غیر بهداشــتی روبه رو بودند. 
مثال هــای دیگر نابرابری های زیســت  محیطی در شــهرهای صنعتی و 
محله های نزدیک به کارخانه هاست. مشکالت تنفسی، بیماری های فشار 
خون، بیماری های روانی، دیابت و بســیاری دیگر از این بیماری ها نتیجه 
همان نابرابری محیط زیستی هستند. این اتفاق و نابرابری محیط زیستی 
در دیگر کشورها از جمله ایران نیز وجود دارد و از همین جهت است که 
دسترسی به محیط زیست سالم را باید از حقوق اولیه انسان ها مانند حق 
حیات دانست؛ چراکه محیط زیست ناسالم به طور مستقیم و غیر مستقیم 
بر سالمت و روح و روان انسان ها اثر می گذارد و می تواند حیات انسان ها 

و نسل های متمادی را با خطرات جدی و جبران ناپذیری مواجه کند.
ســیل اخیر و تلفات جانی و مالی آن نیز مثالی دیگر از آن است که 
چرا باید به عدالت محیط زیســتی و برابری محیط زیستی به طور جدی تر 
از همیشه پرداخته شود و چرا مشــارکت فعاالنه ایران در فعالیت ها و 
تصمیم گیری های محیط زیستی ســازمان ملل حائز اهمیت ویژه است. 
گرمایش زمین پدیده محیط زیســتی جهانی است که هرچند کشورهای 
توســعه یافته یا صنعتی در ایجاد آن نقش بسزایی داشته اند، اما اثرات 
آن همه کشــورها از جمله ایران را تحت تأثیر خود قرار داده اســت. این 

اثرات می تواند برای برخی کشــورها (معموال کشورهای در حال توسعه 
و توسعه نیافته) مخرب تر باشــد. گرمایش کره زمین می تواند الگو های 
بارشی را دچار تغییر کرده و بر شدت و حدت آنها بیفزاید. هرچند عوامل 
دیگری از جمله مدیریت نادرست، ضعف قوانین باالدستی محیط زیستی، 
ضعف در اجرای قوانین و حرص بشر در استفاده بیش از اندازه از منابع 
طبیعی و ورود به حریم رودخانه ها، بارش اخیر را به ســیلی ویرانگر در 
نقاط مختلف کشــور تبدیل کرد، اما از منظر عدالت محیط زیســتی، دو 
نکته شایان تأمل اســت: توجه کافی نداشتن به عدالت محیط  زیستی و 
اولویت نبخشیدن به برقراری برابری حقوق محیط زیستی افراد در سطح 
داخلی و نبود عدالت محیط زیســتی در سطح بین المللی (راهکارهای 
کاهش خســارات ناشی از بالیای طبیعی مانند سیل در مقاله دیگری به 
تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ چاپ شده در روزنامه «شرق» – کد خبر ۸۴۸۸۰۴ - 
اشاره شده است). اگرچه مطالعه دقیق و جامع سیل اخیر زمان بیشتری 
نیــاز دارد، اما همان طور که از گزارش های مختلف مردمی و رســانه ها 
در ارتباط با ســیل چند روز اخیر بر می آید، سیالب خسارات جانی و مالی 
فراوانی را به همراه داشته و بیشــترین اثرگذاری آن بر جوامع محلی و 
مناطــق کم برخوردار اقتصادی بوده اســت. این خود نشــان دهنده آن 
اســت که افراد به یک اندازه در برابر مخاطره محیط زیستی به نام سیل 
محافظت نشده اند و این در حقیقت بیانگر عدم توجه کافی به برقراری 
عدالت محیط زیستی است که نتیجتا نابرابری محیط زیستی را به همراه 
داشــته اســت. حتی اگر این فرض هم نادرست باشــد (خسارت دیدن 
کم درآمدترها) آیا می توان متصور بود که همه ساکنان مناطق سیل زده 
دسترسی یکسانی به اطالع رسانی های هشدار سیل داشته اند؟ آیا افراد 
در معرض خطر ســیل دسترسی یکســانی به آموزش های الزم جهت 
مواجهه با بحران سیل (با فرض وجود چنین آموزش هایی) داشته اند؟ 
آیا به یک اندازه دسترسی به منابع مالی عمومی جهت جبران خسارات 
واردشــده ناشی از ســیل دارند؟ آیا به اندازه برابری در تصمیم سازی ها 
برای مقابله با ســیالب و جبران خسارات ناشــی از آن نقش دارند؟ آیا 
صدای آنها شــنیده می شــود؟ جواب مثبت به این ســؤاالت، حتی در 
کشورهای توســعه یافته ای که از چندین دهه قبل برای برقراری عدالت 
محیط زیســتی برنامه های مدون داشــته اند و معموال امکان مشارکت 
معنادار مردم در تصمیم ســازی ها بیشــتر فراهم اســت نیز به سختی 
متصور اســت. پذیرش اینکه ما در برقراری عدالت محیط زیستی چنان 
که باید و شــاید به خوبی عمل نکرده ایم، اولین قدم و شــاید مهم ترین 

آن در جهت نیل به اســتیالی عدالت محیط زیســتی و در نتیجه برابری 
محیط زیســتی برای ساکنان این کشــورها خواهد بود. تغییرات اقلیمی 
به کشــور مــا به عنوان یکی از کشــورهای در حال توســعه نیز صدمات 
جبران ناپذیری وارد آورده است. سیالب اخیر با حداقل ۶۹ کشته و ده ها 
مفقود و هزاران میلیارد تومان خسارات مالی، از جمله نمونه های بارز آن 
است. تنها با فعالیت مسئوالنه و هوشمندانه ایران در مجامع بین المللی 
محیط زیستی و تعامل با سازمان های محیط زیستی است که می توانیم از 

حقوق محیط زیستی کشور به درستی صیانت کنیم.
پنجشنبه گذشته کشورهای جهان گرد  هم آمدند تا بر حق انسان ها 
به دسترسی برابر به هوای پاک و محیط زیست سالم و پایدار تأکید کنند. 
مشــکالت محیط زیســتی غالبا فراتر از مرزهای سیاسی کشورها بوده و 
تنها با همراهی و همکاری کشــورهای مختلف حل شدنی خواهد بود. 
به عنوان نمونه، حل مشــکل ریزگردها بــدون همکاری های منطقه ای 
بین کشــورهایی همچون ایــران، ترکیه و عراق میســر نخواهد بود. این 
قطع نامه به درســتی یک پیروزی برای مردم و کره زمین معرفی شــده 
است. در چنین شرایطی، چگونگی همراهی ایران و نحوه ارتباط با افکار 
عمومی و همراه سازی و اقناع دغدغه مندان محیط زیستی، باید اولویت 
ســازمان های تخصصی ای مانند سازمان محیط زیست باشد. در غیر این 
صورت، آنچه ممکن اســت برداشت شــود، چیزی جز مخالفت ایران و 
ســازمان حفاظت محیط زیست با حق داشتن هوای پاک و دسترسی به 
محیط زیست سالم برای ساکنان کشور نخواهد بود. و این در شرایطی که 
کشــور و مردم با مشکالت روزانه محیط زیستی مختلفی روبه رو هستند، 
چیزی جز عدم اطمینان عمومی به راه حل های محیط زیســتی سازمان 
محیط زیست نخواهد بود و این همان نکته مهمی است که برای به ثمر 

نشستن طرح های محیط زیستی آتی دولت ها الزامی است. نحوه تعامل 
نهاد های ذی ربط با افکار عمومی و به خصوص تشریح دالیل مخالفت 
و در ایــن مورد خاص، دالیل تخصصی رأی ممتنع ایران به قطع نامه ای 
که پیامش به رسمیت شــمردن دسترســی مردم به هوای پاک و محیط 
زیســت سالم و پایدار است، بســیار بااهمیت است. اینکه چرا نباید حق 
دسترســی به هوای پاک را برای آنانی که هر روزه هوای آلوده شــهرها 
جان و مالشــان را تهدید می کند، به رسمیت شناخته شود، سؤالی است 
که ســازمان حفاظت از محیط زیســت باید به آن پاسخ دهد. اینکه چرا 
نباید حق روستانشــینانی را که به دلیل محیط زیست ناپایدار مجبور به 
مهاجرت و حاشیه نشــینی در شهرها می شوند، ادا کرد، سؤالی است که 
باز هم باید سازمان حفاظت از محیط زیست به آن پاسخ دهد. در همین 
راســتا می توان سؤاالت مهم دیگری مطرح کرد؛ تعریف رسمی سازمان 
حفاظت از محیط زیســت به عنوان متولی امور محیط زیســتی کشور از 
عدالت محیط زیستی چیســت؟ چه قوانینی در این زمینه تهیه و منتشر 
شــده است؟ آیا ســازمان حفاظت از محیط زیســت حق انسان ها را به 
دسترسی یکسان به منابع طبیعی و محافظت برابر در مقابل رخدادهای 
محیط زیســتی به رســمیت می شناســد؟ جواب به این سؤاالت هرچه 
باشد، آنچه روشن است آن است که اثرات زیست محیطی فعالیت های 
بشــری به طور مستقیم و غیرمســتقیم بر زندگی انسان ها، سالمت آنها 
و حق حیاتشــان تأثیر گذار اســت. اینکه محیط زیست جزء حقوق اولیه 
انســان ها تلقی شده و از سوی دولت ها به رسمیت شناخته شود، اقدام 
امیدوارکننده ای اســت که می تواند توجه بیشــتر دولت ها و مردم را به 

مسائل محیط زیستی به ارمغان آورد.
*پژوهشگر حوزه محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه میشیگان

چهارشنبه
۱۲ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۲

شــاید باید کلیدواژه اصلی حذف حجاب در ایران گذشته را «مصرف گرایی» دانست. 
اتفاقی که بعد از انقالب صنعتی، جهان را متوجه سبک پوشش متفاوت و در نهایت مد 
کرد و تا امروز که مد یکی از ارکان اصلی اقتصادی و فرهنگی جوامع در سراسر جهان به 
حســاب می آید. پس پربیراه نیست اگر ادعا کنیم که بحث محدودکردن یا حذف حجاب 
و تغییراتی که در صدســاله اخیر ایران در این مقوله از ســر گذرانده ایم، ابتدا در راستای 

رسیدن به الگوهای جهانی و نشانه ای برای اعالم تجدد و توسعه یافتگی  بوده است.
مقولــه حجاب و دعوای میان مردم و حکومت تا پایان سلســله قاجار تنها منوط به 
آگاهی بخشی ها و روشــنگری های طبقه روش فکر، تحصیل کرده و فرنگ رفته بود که با 
هدف توسعه یافتگی مانند کشورهای اروپایی، در ایران کلید خورد. موافقان در یک نگاه 
همسان معتقد بودند برای حضور زنان در اجتماع و تبدیل این بخش گسترده اجتماعی 

به نقش آفرینان و مؤثران روابط اجتماعی و اقتصادی، تغییر ماهیت حجاب، نخســتین 
گام و گشایشــگر خواهد بود. سفر ناصرالدین شــاه به فرنگ و مواجهه با شکل پوشش 
زنان فرنگی و حضورشان در مجالس، نقطه عطفی در تغییر لباس زنان دربار و گسترش 
آن به زنان طبقه متوسط شد. تأسیس مدرسه های آمریکایی که فرایند آشنایی با تفاوت 
پوشش و شکل حضور زنان در اجتماع را برای زنان ایرانی آشکار کرد و اقداماتی که جمع 
کوچکی از زنان تحت عنوان جمعیت های خواهان آزادی انجام دادند، همگی در راستای 
بحث تغییر حجاب و نه کشــف حجاب بود. همه این موارد مشخصا پایه های اولیه این 
تحول بود. در قیام تنباکو، حضور زنان که با چادرهای لجن مال شده به تظاهرات گسترده 
در تهران دســت زدند، (ناهید، ۱۳۶۰، ۳۲) یا در جنبش تنباکو، زنان تبریزی که به رهبری 
زینب پاشا با چادرنمازهایی که گوشه های آن را به کمر بسته بودند، در بازار ظاهر شدند، 
دست به اسلحه بردند و بازار را به تعطیلی کشاندند (ناهید، ۱۳۶۰، ۴۲) نمادی از تغییر 

ماهیت حجاب را در تاریخ ایران رقم زدند.
ایــن اقدامات، آغازین تحرکات زنان ایرانی شــد، اما راه به این ســادگی نبود. آن قدر 
که رضاخاِن نخســت وزیر از طرفداران کشف حجاب رســمی در ایران، نگران مخالفت 
روحانیون بود (آسمان ایران، هرمان نوردن، ۱۲۸) اقدام خود را تا زمان تشکیل حکومت 

پهلوی به تأخیر انداخت.

طرح کشــف حجاب رضاخــان که به ســال ۱۳۱۴ برمی گــردد، نه تنها با ســخنان 
روشــنفکران دوران قاجار ناهمگــون نبود، بلکه گامی پیش تر نهــاد و حذف حجاب را 
نشــانه تجددخواهی و توســعه یافتگی دانست. به همین ســبب نمی توان تنها دستور 
حکومت پهلوی را بدون درنظرداشــتن اتفاقات دوران قاجار مبدأ تغییر شکل حجاب در 
ایران دانســت. تفاوت آنجا حاصل شد که طرح رضاخان به شکل دستور از زبان رسمی 

حکومت اعالم و با پشتوانه نهادها و سازمان های دولتی اجرا شد.
آنچه در روایات اجبار حکومت پهلوی اول گفته و شنیده می شود سراسر زور و تهدید 
و ارعاب است و مخالفان با تأکید بر همین موضوع اعتقاد داشتند که چنین تحوالتی که 
با فرهنگ و سنت جامعه در هم تنیده است، پیش از اعمال زور و تهدید، باید براساس یک 
فرایند زمان دار شکل بگیرد تا مردم آن را بپذیرند و انجامش دهند. از جمله دکتر محمد 
مصدق که معتقد بود فرایند حذف حجاب باید به واســطه تکامل جامعه صورت گیرد 
نه به مدد قدرت (کی اســتوان، ۱۳۲۷، ج ۲، ۷۹). وی در ابتدای طرح کشف حجاب و به 

منظور مخالفت با این طرح یک هفته خانه نشین شده بود.
درحالی که بخشی از جامعه زنان که پیش تر در دوران قاجار به واسطه جنبش های 
مختلف زنان و مطبوعات، نســبت به این امر توجه نشــان داده بودند به این دستور روی 
خوش نشــان دادند و با پشتوانه فرهنگی و سازمانی که حکومت در اختیارشان گذاشته 
بود، همگام با آن حرکت کردند. شمس الملوک مصاحب (جواهر کالم) از نخستین زنان 
ایرانی بود که به دانشــگاه رفت، او سه سال پیش از کشف حجاب رسمی، بدون پوشش 
صورت در خیابان های تهران راه می رفت. (بامــداد، ۱۳۴۷، ۹۱). صدیقه دولت آبادی از 
بنیان گذاران «انجمن مخدرات وطن» و مؤســس نشریه «زبان زنان»، از طرفداران حذف 
حجاب بود. او در ســال های آغازین پهلوی با کاله و لباس اروپایی در خیابان های تهران 
ظاهر می شد (زن روز، ش ۱۹۹، ۱۴ دی ۱۳۴۷) همین اقدامات زنان، نظریه موافق تصمیم 
رضاخان را قوت می بخشید. فتح اهللا نوری اســفندیاری معتقد بود بدون دخالت آمرانه 

دولت در این فرایند مدت های مدیدی به طول می انجامید و شــاید هرگز به این شــکل 
انجام نمی یافت. حتی روایتی که افســانه نجم آبادی از حضور مادرش بدون حجاب در 
خیابان تعریف می کند: «مادرم، فرخنده سهرابی، در اولین روزهای کشف حجاب هنگام 
راه رفتن در خیابــان رو به دیوار راه می رفت تا از نگاه خیره مردان بپرهیزد، این وضعیت 
موقتی بود و بعدها که افراد به بی حجابی عادت کردند امکانات زیادی در زندگی عمومی 
به روی زنان گشــوده شده» (NajmabadiT ،۱۹۹۳، ۴۸۷-۵۱۸) نشان از تسری خواست 

طبقه الیت جامعه به بخش گسترده تری داشت.
درنهایت این نظریه با تمام تالش و یکپارچگی ای که در اعمال طرح کشــف حجاب 
انجام شــد، با تغییر پادشــاه، به اثبات رســید و مسئله کشــف حجاب به مدخل تازه ای 
وارد شــد و معنای آزادی در انتخاب پوشــش را گرفت. با جابه جایی حکومت به شــاه 
دوم پهلوی، طرح به ظاهر شکســت خورده رضاخان که پشتوانه فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی  را همچنان داشــت و دیگر خبری از رفتار انضباطی ســخت گیر برای اعمال 

خواست حکومت نداشت، توانست عمومیت بیشتری میان طبقه متوسط پیدا کند.
نکته قابل تأمل آن است که تکه مغفول مانده در طرح کشف حجاب رضاخانی فقط 
زور نبود. آن چیزی که طرح رضاخان را به ثمر نشــاند همان بیان دکتر مصدق بود، سیر 
تحول فرهنگی و اجتماعی که زنان جامعه را به تغییر راضی کرد. تحولی که به واسطه 
حضور روشنفکران و تجددگرایان بیان، تبیین و به عموم جامعه منتقل شد. عامل پیروزی 
تغییر شــکل حجاب و درنهایــت آزادی انتخاب حجاب در دوران پهلــوی دوم متأثر از 

تبلیغات در جامعه بود.
این مســئله پس از پیروزی انقالب برای تدوین شــئون اســالمی و نکوهش اخالق 
مصرف گرایی، بار دیگر تغییر کرد و حجاب مجدد به عنوان پوشش یکسان زنان جامعه 
انتخاب شــد. اما امروز و بعد از گذشت چهار دهه، بار دیگر نشانه هایی از خواست برای 

تغییر حجاب در بخش هایی از جامعه دیده می شود. 

سیر تحول حجاب از دوران قاجار تا امروز
از حذف روبنده تا آزادی پوشش؛ تکرار تاریخ
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