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تماشاگر

راهپیمایی اعتراضی و حق زندگي

رسیدنم به آلمان، هم زمان با یک جریان سیاسی خیابانی مهم 
بود؛ پروتســت مارچ (راهپیمایی اعتراضی). جریانی که برآمده از 
اعتراضات مهاجران به سیستم آلمان بود و مهم تر از آن، اعتراض 
پناهنده ها به سیســتم. به همین دلیل نیز به واســطه رفقایی که 
در برلین داشــتم، اولین حضور جدی ام در محیط این کشور، با این 
اتفــاق رقم خورد. یکی از دوســتانم از حلقه اصلی اتاق فکر این 
جریان بود و جمعشــان را چند آفریقایی تشکیل می داد. از همین 
نقطه نیز به روایات پناهندگان در آلمان رســیدم. اعتراضشان به 
دیپــورت و قوانین پناهندگی بود؛ قوانینی کــه پناه جو را مثل یک 
زندانی در یک شــهر یا محله زندانی می کردند و حق خروج از آن 
محدوده را از او می گرفتند و باید هر شب امضا می زد، در غیر این 
صورت مشمول امتیاز منفی می شد. در ساختمان هایی مشخص 
اسکانشــان داده بودند و ساختمان هایشــان شــبیه خوابگاه های 
بی خانمان هــا بود. نوع برخورد سیســتم هم کامال غیرانســانی 
بــود و مثل بــردگان با آنها برخــورد می کرد. در بین کســانی که 
در پروتســت مارچ دیدم، افرادی بودند که پنج یا شــش سال در 
وضعیت برزخی قرار داشــتند و منتظر پاســخ کشور آلمان برای 
قبول پناهندگی شان بودند. مدتی که در آن زمان نه حق تحصیل، 
نــه حق کار و نه حق هیچ کاری نداشــتند و باید طبق آنچه گفته 
شــد زندگی می کردند. زندگی ای که هر لحظــه امکان دیپورت یا 

اخراجشان وجود داشت و همین نیز دیوانه کننده بود.
در بین پناه جوهای پروتســت مارچ همــه نوع ملیتی می دیدی؛ 
ملیت هایــی از سراســر دنیا که بــه ظن زندگی بهتر یــا زندگی در 
اروپا و پیشــرفت، عزم آن کشــور کرده بودند و هرکدام برای خود 
بهانه ای داشتند. از بحث هایی که در پروتست مارچ مطرح می شد، 
حق زندگی در کشــور دیگر بود و اینکه این نگاه که این نقطه برای 
ماســت و ما باید برایش تصمیــم بگیریم و مردمــان این نقطه از 
جغرافیا مقدم هستند بر مردم جاهای دیگر دنیا، از دل نگاه نازیسم 
و نژادپرستی ریشه می گیرد. اینکه اگر یک خارجی قصد کرد در این 
کشــور زندگی کند، باید این کشور پذیرایش باشد و این نوع رفتارها 
غیرانسانی اســت. در بین آن جمع، افغانستانی ها نیز بودند. وقتی 
می فهمیدند من ایرانی هســتم، نوع برخوردشــان عوض می شد و 
بعضی هایشان با خشــم و ناراحتی با من ســخن می گفتند. گالیه 
می کردند که شــما مردم ایران هم با ما خوب برخورد نکردید، شما 
هم ما را آدم حســاب نکردید. شرم را در آن نقطه به خوبی حس 
کردم؛ وقتی خودم هم مهاجری در یک کشور دیگر بودم و در نقطه 
برابــر با او از نظر مهاجرت قرار داشــتم و هــر دو به یک میزان در 
مقابل سیستم سرکوبگر خارجی ستیز آنجا قرار داشتیم. تازه در آن 
نقطه اشتراک در حس بی پناهی و غریب بودن در یک کشور بود که 
سرم را پایین انداختم و از آنچه مردمان ایران با افغانستانی ها کرده 

و می کنند، نه در کالم که از ته دل شرمگین شدم.
همراه بــا پروتســت مارچ بود که بــه فهم دقیقی از مســئله 
مهاجرت در قالب پناه جویی رســیدم؛ با نشســتن بــا پناه جویان تا 
درک زندگی شان، تا رفتارهای سیستم غرب و تا مواجهه با مفاهیم 
تازه ای که تا پیش تر از آن، در ذهنم در حالت اســتعماری شــکل 
گرفته بــود، مثل همه مان. حق زندگی و حــق بودن در هر کجای 
دنیا، حق مشهودی که از انســان امروز به دالیل سیستمی، قدرتی 
و استعماری گرفته شده، حقی که مرزها در آن به دلیل جنگ های 
قدرت و مرزی و کشورگشــایانه از انسان امروز گرفته اند و در قالب 
قوانین خود بازتعریف کرده اند؛ قوانینی که مردمان دیگر سرزمین ها 

را بر حسب درخواست میزان نیروی کار، قبول یا رد می کند.
در همین مواجهــات بود که به خود کلمه پناه بردن فکر کردم. 
بــه چه چیز پنــاه می آوری؟ خــود معنای پناه وقتی پناه نیســت، 
عجیب می شود. عجیب می شــود وقتی مردمانی به نقطه ای پناه 
می برند و تنها چیزی که نمی یابند، پناه اســت و آنچه با آن روبه رو 
می شوند، بی پناهی و سرکوب است. پناه  جستن در بی پناهی آدمی 
امروز، نمودش در همین نقطه برایم نمایان شد. همان نقطه ای که 
آدم امروز را در بی کسی و دربه دری نمایش می داد. پروتست مارچ 
و روبه رو شــدن با پناه جویانی که خونشــان به جــوش آمده بود و 
مواجه شدن با معنی کلمه پناه بردن، تصویر پشت پرده را در اولین 
روزهــای ورودم به برلیــن نمایان کرد و اولیــن تلنگری بود که در 
زندگی ام در برلین بر پیکره ذهنم زده شــد. انســان امروز و آنها که 
در بزک دنیا به دنبال آسایش هستند، چه بی پناه اند و چه سرگشته. 

پناه کجاست در این بی پناهی؟

رضا صدیق

از شــمال ناحیه زلزله زده، از جوانرود به سمت پهنه کانونی 
زلزلــه در شــهرک ازگله و ســپس از روســتای امــام عباس و 
روســتای کوئیک و در نهایت شهر سرپل ذهاب ساختمان هایی 
که حداقل های مهندســی را رعایت کرده بودند، ســالم ماندند 
یا آسیب کمی دیدند. متأســفانه کیفیت بد مسکن مهر که یک 
بلوک آن به طورکامل در اســالم آباد غــرب فروریخت و بیش از 
۶۰ نفر در آن کشــته شــدند، مجددا خود را نشان داد. در سرپل 
ذهاب عالوه بر کیفیت بد ســاخت، گســترش تخریب به محل 
ســاختمان ها مربوط بود که در محله فــوالدی روی زمین های 
کشــاورزی با خاک نرم در کنار رود ذهاب ســاخته شده بودند. 
ساختمان های روستایی ضعیف و فرسوده، در کنار اثر خاک نرم 
و پدیده جهت پذیری گســل نیز برای مشــاهده بیشترین خرابی 
شــدید در نزدیکی پهنه گســله نیز مهم بود. خرابی های نسبتا 
گســترده تر، به ویژه در روســتاهای امام عباس کوئیک در شمال 
ســرپل ذهاب به اثر پســتی-بلندی (توپوگرافــی) مربوط بود. 
زمین لغزش مله کبود در پنج  کیلومتری شمال سرپل ذهاب رخ 
داده کــه در حدود پنج کیلومتر پهنــا و حدود دو کیلومتر طول 
واریزه و مواد دامنه ای جابه جا شــده اســت. روستای مله کبود 
درســت در پــای پنجه این لغــزش قرار گرفته بود که آســیب 
جدی ندید و با وجود اصرار بعضی از کارشناسان بر جابه جایی 
مردم این روســتا بــه دلیل وقوع زمین لغزش، نظر کارشناســی 
نگارنــده آن بود که با شــدت عدم تمرکز زیــاد جمعیت، برای 
همین جمعیت موجود، نیازی به جابه جایی جمعیت نیســت. 
خوشــبختانه همین توصیه رعایت شد و به بهانه زمین لغزش، 

گروه بیشتری از مردم از روستاهای خود آواره نشدند.
در ایــن زلزله مجددا مــردم برای کمک رســانی به منطقه 

آسیب دیده شتافتند و البته توزیع نامتوازن کمک ها موجب شد 
در بازدید چهار ماه بعد نگارنده از پهنه رومرکزی مشــاهده شد 
که از منابع گردش اقتصادی در ســرپل ذهاب و شهرهای غرب 
استان کرمانشاه، خرید و فروش بسیاری از این اقالم امدادی بود 
که در ماه های اول بعد از سانحه به آن سرازیر شده بود! دپوی 
آوار ناشــی از آواربرداری و ســوزاندن زباله ها یا دپوی آنها در 
کنار محل های اســکان اضطراری و مجاورت شهرها و روستاها 
از آسیب های همچنان برقرار محیط زیستی در منطقه رومرکزی 

بود.
زلزله ازگله ۱۳۹۶ از اولین زمین لرزه هایی بود که فناوری های 
رایانه ای مانند ســرویس پیام رســانی تلگرام در برقراری ارتباط 
مجازی در آن بسیار ســودمند بود. ضمنا این زلزله اولین زلزله 
مهم در ایران بود که اینستاگرام در انتشار اخبار مهم آن از سوی 
شهروندان نقشی اثرگذار بازی کرد. پیام رسان واتس اپ نیز ابزار 
مهمی بود که در این زلزله بیشتر از سوی سازمان ها و نهادهای 
کمک رســانی و امــدادی مورد اســتفاده قرار گرفــت. این نوع 
ارتباطات به جذب کمــک برای قربانیان این فاجعه کمک کرد. 
رســانه های اجتماعی نه تنها کمک فوری به هزاران نفر پس از 
زلزله را تســهیل کردند، بلکه به قربانیان، دوستان و خانواده ها 
این امکان را دادند تا اطالعات ارزشمند و به موقع را به اشتراک 
بگذارند. ایــن کمک بزرگی در تالش های امــداد و نجات برای 
آســیب دیدگان این رویداد بود. ضمنا این رســانه ها فرصت نقد 

برخط از عملکردها را نیز فراهم کردند.
مایه تأســف اســت که آنچه باید از فاجعه زلزله ۱۳۸۲ بم 
آموخته می شــد تا زلزله ۱۳۹۶ ازگله ســرپل ذهاب کرمانشــاه 
محقق نشــد. بسیاری از سازمان های دولتی به خوبی هماهنگ 

و چابــک نبودند و فنــاوری فعلــی و اطالعات بــه روز درباره 
منطقه ای که نیاز به تالش های امدادی داشــت، نداشــتند. در 
این زلزله مشــاهیری مانند دکتر صادق زیباکالم به کمک مردم 
زلزله زده شتافتند و روســتایی نمونه را با کمک های مردمی بر 
پایه فناوری های نوین و لحاظ کردن معیارهای توســعه پایدار با 
کمک متخصصان محلی به نام «دهکده امید» بازسازی کردند. 
قهرمــان ملی، آقای علــی دایی نیز در این زلزلــه به گردآوری 
کمک برای آســیب دیده ها پرداخت. یادمان نرود که خســارت 
قابل توجهی به بیمارســتان های تازه ســاز اســالم آباد و سر پل 
ذهاب وارد شــد و البته بیمارســتان صحرایی ارتش در بامداد 
روز بعد از زلزله (۵ صبح ۲۲ آبان ۱۳۹۶) در ســرپل ذهاب برپا 
شد و مرکز درمان مجروحان زلزله شد. سازماندهی ارتش، سپاه 
و نیــروی انتظامی از روز دوم بعد از ســانحه در پهنه زلزله زده 
خوب بود و با توجه به اینکه این منطقه ناحیه ای مرزی اســت؛ 
سرعت در ســازمان دهی امنیتی منطقه زلزله زده قابل ستایش 

بود.
برای کســانی که از زلزله  بزرگی مانند زلزله ۱۳۹۶ آســیب 
دیدند، داشــتن اطالعات فوری و دقیق درباره مکان ســرپناه و 
محــل دریافت خدمات پزشــکی و اجتماعی، غذا و آب ســالم 
و ســایر موارد ضروری بســیار مهم اســت. یک وبگاه اطالعات 
اضطراری می تواند ســاکنان را درباره میزان آســیب در منطقه 
خود، بسته شدن جاده ها، پمپ بنزین های باز، مراکز توزیع لوازم 
ضروری و همچنین ســایت های درمانی و سرپناهی مطلع کند. 
ترکیب نرم افزارها و نقشــه های منبع باز و مناســب و همچنین 
اشــتراک گذاری امن داده ها و ابزارها و برنامه های الکترونیکی 
رایگان، قابلیت هایی ســریع و مقرون به صرفه در مواقع بحران 
هســتند. از مشــکالت روزهای بعد از زلزله، ترافیک سنگین در 
جاده های محدوده زلزله زده بود، به نحوی که ســاعت ها وقت 
نیروهای عملیاتی در این راهبندان ها تلف می شــد. پایگاه های 
داده الکترونیکــی قابل اعتماد و دقیق اموال و ســازه ها امکان 
بازیابی ســریع اطالعــات، تعمیر و بازســازی را فراهم می کند. 
چنین سامانه هایی می توانند به داوطلبان در مکان یابی و کمک 
به قربانیان بالفاصلــه پس از یک رویداد فاجعه بار کمک کنند. 
همچنیــن با نظارت و هماهنگی فعالیت هــا برای جلوگیری از 
ضایعــات و تراکم ترافیک، تالش هــای بازیابی طوالنی مدت را 

تسهیل کنند.

زلزله پیام رسان ها 
در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ســاعت ۲۱:۴۸ به وقــت محلی زلزله ای به 
بزرگای ۷.۳ ازگله در نزدیکی ســرپل ذهاب استان کرمانشاه را لرزاند. 
وقوع زمین لــرزه ای کوچک (پیش لرزه) ۴۰ دقیقــه قبل از رخداد لرزه 
اصلی، و وقوع زمین لرزه قبل از زمانی که اکثر مردم به خواب شــبانه 
بپردازند، کمک کرد تا تلفات محدودتر از آن باشــد که برای زلزله ای با 
بزرگای بیش از ۷ مورد انتظار اســت. ۶۴۰ نفر کشته و بیش از ۱۰ هزار 
نفر زخمی شــدند. مرور این رویداد ناگوار فرصتی مجدد فراهم می کند تا برنامه ریزی برای پیشگیری، آمادگی، 

واکنش  و بازسازی را براساس مورد زمین لرزه ازگله سرپل ذهاب مرور کنیم. 

توهین به نان
رویترز گزارش داده است که  رئیس اتحادیه نانوایان ترکیه 
به دلیل توهین علنی به مردم این کشور بازداشت شد. «جهان 
کولیوار» رئیــس اتحادیه نانوایان ترکیه در یــک برنامه زنده 
تلویزیونی در شــبکه خبر ترکیه گفته اســت که علت انتخاب 
رجب طیب اردوغان به مقام ریاســت جمهوری این کشور را 
عالقه احمقانه مردم به نان توصیف کرد. او این سخنان را در 
مــورد افزایش قیمت نان و تورم فزاینــده در ترکیه بیان کرده 
بــود. کولیوار در این برنامه گفت: «نــان غذای اصلی جوامع 
احمق اســت. من علمی صحبــت می کنــم، آن را از خودم 
درست نمی کنم – سرانه مصرف در ترکیه ۲۱۰ کیلو است که 
این رقم در سوئد، نروژ، دانمارک، انگلیس، ژاپن ۴۵ تا ۵۰ کیلو 
اســت. از آنجایی که جامعه ما حتی پیاز خــود را هم با نان 
می خورد، چنین حاکمانی ۲۰ ســال اســت که بر آن حکومت 

می کنند».
خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داد که دادگاه اســتانبول، 
او را تــا پایــان محاکمه در بازداشــت قــرار داد. ترکیه به طور 
گسترده توســط گروه های حقوق بشر و متحدان غربی به دلیل 
محدودکردن آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین 
عمر چلیک، ســخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان 
گفت  اظهارات کولیوار بیانگر ســخنان نفرت انگیز است و گفت 
اظهارات این فرد عالوه بر توهین به ملت و نان ما نشان می دهد 

که او عنصری از سیاست خصومت، سیاست نفرت است.
منتقدان مشکالت اقتصادی ترکیه را ناشی از سیاست های 
پولــی غیرمتعارف اردوغان می دانند که بــه گفته او هدف از 
آن افزایش صادرات، ســرمایه گذاری و اشتغال است. تورم در 
ماه اکتبر به باالترین میزان در ۲۴ ســال گذشــته یعنی ۸۵.۵ 

درصد رسید.

جهان زیر سایه کربن
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل، در سخنرانی خود در 
اجالس اقلیمی کاپ ۲۷ در شرم الشیخ مصر تأکید کرد: «سیاره 
ما به ســرعت به نقطه اوج نزدیک می شــود که هرج ومرج و 
اختالالت آب و هوایی را غیرقابل برگشت می کند. ما در بزرگراهی 
به ســمت جهنم اقلیمی در حال حرکت هســتیم و به سرعت 

پیش می رویم».
 البته این ســخنرانی همراه با یک اشتباه بود؛ چرا که او ابتدا 
که ســخنرانی را آغاز کــرد، گفت: «جهــان در رقابت با بحران 
اقلیمی، در حال شکســت خوردن اســت، اما مــن امیدوارم و 
این به خاطر شماســت. شما به شکلی خســتگی ناپذیر تالش 
کردید و از تصمیم گیران پاســخ خواســتید» و با شور و هیجان 
از تصمیم گیران این حوزه تشــکر کرد که خودشــان را وادار به 

پاسخ گویی کرده اند! 
در این لحظه بود که دبیرکل ســازمان ملل لحظاتی سکوت 
کــرد و با چهره ای گنگ و ســردرگم، متوجه اشــتباهش شــد. 
گوترش ســپس بــه گاف خــودش خندید و گفــت: «فکر کنم 
ســخنرانی اشــتباهی را به من داده اند». او توضیح داد که قرار 
بوده بعد از آن جلســه در جمعی با حضور جوانان ســخنرانی 
کند و متنی که قرائت کرده، مربوط به آن سخنرانی بوده است. 
گوترش در انتها عذرخواهی کرد و گفت: «اشتباه کوچکی پیش 
آمــد». پس از خنده حاضران، او ســخنرانی خود را از ابتدا و با 
متن مد نظرش آغاز کرد. به گزارش ایسنا، این اجالس در راستای 
تغییرات زیســتی جهان برگزار شده اســت. به گزارش روزنامه 
گاردین، به گفته محققان، انتشــار کربن ناشــی از سوخت های 
فســیلی تا پایان ســال ۲۰۲۲ به رکورد باالیی خواهد رســید. بر 
اســاس یک تحلیل جامع، انتشــار کربن ناشــی از سوخت های 

فسیلی در سال جاری به سطح بی سابقه ای خواهد رسید. 

چه خبر ؟

راز زندگی - بن استیلر - ۲۰۱۳
والتر میتی (بن استیلر) دیدن دنیا،

 خطرکردن، ردشدن از مرزها، 
همدیگه رو پیداکردن و حس کردن...

 اینا هدف از زندگیه.

دیـالـوگ روز

یادداشت

دولت مسئول تأمین دارو است

مردم این روزها شــرایط نامناســب نبود و کم یافت شــدن دارو 
را لمس کرده اند. این موضوع در کنار مشــکالت ناشــی از حوادث 
اخیــر و نرخ عجیــب ارز و به قهقرا رفتن ارزش پــول ملی در کنار 
نبود دارو هنگام شــیوع بیماری های فصلی مثــل آنفلوانزا که نیاز 
ســریع به آنتی بیوتیك را ایجاب می کند، موجب عسر و حرج بیش 
از بیش مردم شــده است. اما سؤال اینجاست که تکلیف دولت در 
قضیه تأمین دارو چیســت؟ بدیهی است جهت شناسایی و بررسی 
تکلیف قوای حاکمــه اصلی ترین و معتبرترین منبــع همانا قانون 
اساســی کشــور اســت که به عنوان میثاق ملت و حکومت معیار 
اصلی شناســایی حقوق ملت و تکلیف دولت است. مقدمه قانون 
اساســی، ضمن تبیین ارکان نظام حکمرانی در تشریح اهداف کلی 
نظام به موضوعات اساســی مانند نهضت اسالمی، بهایی که مردم 
پرداختنــد، نقش والیت فقیــه و... اشــاراتی دارد. همچنین در این 
راســتا از عنوان اقتصاد نیز استفاده شده است. در تحکیم بنیادهای 
اقتصادی؛ اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست 
که در برنامه اقتصادی نظام اسالمی فراهم کردن زمینه مناسب رفع 
نیازهای ضروری جهت اســتمرار حرکت تکاملی انســان بر عهده 
حکومت اسالمی است. ساده ترین تحلیلی که از این مقدمه دریافت 
می شود، این است که در نظام اسالمی هدف از پرداختن به مسائل 
و موضوعات اقتصادی تأمین رفاه و رفع حوائج شــخصی انسان ها 
در جهت تکامل و حفظ کرامت انســانی اســت. پرواضح است که 
ابتدایی ترین شــرط تحقق چنین توقعی تأمین مقدمات بهداشــتی 
انسان هاست، طبیعی است تا زمانی که جان و تن انسان در صحت 
و سالمت نباشد پرداختن به سایر نیازهای بشر ادعایی بیش نیست. 
انســان دردمند و بیمار هیچ درکی از کرامت و حفظ شأن و منزلت 
انســانی ندارد، سخن گفتن از کرامت انسانی و ارزش معنوی انسان 
برای چنین فردی بیشتر جنبه شوخی دارد تا امری انشائی در حفظ 
ارزش های انســانی. اصل دوم قانون اساسی در شش بند پایه های 
نظام جمهوری اســالمی را برشــمرده و در ادامه اصل سوم دولت 
را موظف کرده جهت نیل به ایــن اهداف همه امکانات خویش را 
بــرای تحقق امور ۱۶گانه مصرح در ایــن اصل به کار بگیرد. بند ۱۲ 
اصل ۳ قانون اساســی در تکمیل مقدمه انشاشده در بحث اقتصاد 
مقرر کرده پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق موازین اسالمی 
جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ســاختن هر نوع محرومیت را 
در زمینه های تغذیه، مســکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه وظیفه 
دولت می داند. در تکمیل مباحث مذکور، از اصل ۴۳ قانون اساسی 
که ذیل عنوان «در باب اقتصاد و امور مالی» قواعدی را انشــا کرده، 
درمی یابیم که بنیان اصلی اقتصاد در نظام اسالمی براساس تأمین 
نیازهای اساسی مردم مانند مســکن، آموزش، درمان، بهداشت و... 
تعریف می شــود. خاصه اینکه در اصل ۲۹ ذیل عنوان حقوق ملت، 
برخورداری از بهداشت به عنوان حقوق اساسی ملت شناخته شده 
اســت و در ادامه در تشریح چگونگی اجرای چنین هدف و تکلیفی 
اصل ۱۰۰ در معرفی برنامه های راهبردی و اساسی شوراها، پیشبرد 
ســریع برنامه های بهداشــتی را جزء برنامه های اصلی و نقشه  راه 
شوراها تعریف کرده است. جمع اصول مذکور مؤید اهمیت مسئله 
بهداشــت در نظام سیاســی-اجتماعی کشــور و تأثیِر توجه به این 
نیاز ابتدایی و اساســی مردم در نظام بندی اقتصاد کشــور است. لذا 
بــدون هیچ تردیدی باید اذعان کرد در طراحی برنامه های اقتصادی 
کشــور که نمود عینی آن در قانون بودجه دیده می شــود، پرداختن 
به موضوع درمان و بهداشــت مردم در تعریف دخل و خرج کشور 
از اوجب واجبات اســت. اما متأســفانه حذف ارز ترجیحی واردات 
دارو، تحریم های ظالمانه و ســنگین، نبود امید بین نخبگان کشــور 
-کــه اتفاقات اخیر و برخوردهای تند در اعتراضات نیز مزید بر علت 
شده اســت- فعالیت شــرکت های دانش بنیان در زمینه سالمت را 
تحت الشــعاع قرار داده و در نتیجه سلسله سیاست های حکمرانی 
دولت، امروزه در سطح کشور شاهد کم  یافت شدن ساده ترین داروها 
از نوع حتی آنتی بیوتیك هســتیم. دولت متولی حفاظت از سالمت 
شهروندان و برقراری تمهیدات بهداشتی مورد نیاز برای مردم است 
و این موضوع در قانون اساسی و مقررات موضوعه کشور و همچنین 
در منشــور حقوقی شــهروندی به صراحت آمده و بــه دلیل اینکه 
دولت حافظ منافع عموم است و مردم به موجب قوانین و مقررات 
مختلف حق برخورداری از سالمت را دارند، دولت مستقیما مسئول 
تأمین دارو برای شــهروندان است و در فرض قصور با جمع شرایط 

مسئولیت مدنی داشته و باید پاسخ گو باشد.

حقوق دان
معین شرقی

بایدن ۸۰ ساله و سوداي انتخابات
بایدن کمتر از دو هفته دیگر ۸۰ ساله می شود و وقتی اخیرا در 
مصاحبه ای از او درباره تولدش سؤال شد، همان واکنشی را نشان 
داد که هر شــخص باالی ۵۰ سال نشــان می دهد؛ انکار! او گفت: 
حتی نمی خواهم ســنم را به زبان بیــاورم، حتی نمی توانم درباره  
آن حرف بزنم! او گفت پرســش ها درباره سن و ســالش را «کامال 

منطقی» می داند، اما قصد دارد دوباره نامزد شود.
ســخنگوی کاخ ســفید نیز در پاســخ به نگرانی  از سن و سال 
ایــن رئیس جمهوری آمریکا گفت: «از زمــان انتخابش تاکنون، در 
ایجاد شــغل عملکرد بی سابقه ای داشت، شرکت های بزرگ را به 
پرداخت مالیات عادالنه واداشت، طرحی برای کاهش قیمت دارو 
ارائه کرد، بزرگ ترین طرح اصالح قانون اسلحه در ۳۰ سال گذشته 
را امضا کرد و بیشــترین ســرمایه گذاری در ۵۰ ســال گذشته را در 
حوزه زیرســاخت انجام داد. این موفق ترین سابقه قانون گذاری از 
زمان لیندون جانســون (رئیس جمهوری اسبق آمریکا) است» و با 
این دو جمله ســخنانش را پایان داد: «باز هم بنشینید و نگاه کنید 
که چــه خواهد کرد». بعضی از شــهروندان ایاالت متحده نگران 
ســن باالی دو گزینه اصلی نامزدی انتخابات ۲۰۲۴ هستند. از نظر 
آنها انتخابات ریاست جمهوری دو سال دیگر قلمروی ناشناخته ای 
خواهد بود. وقتی رونالد ریگان کاخ ســفید را ترک کرد ۷۷ ســال 
داشــت، اما جو بایدن با ۸۲ ســال ســن، این دوره خود را به پایان 
خواهــد برد. ترامــپ از او جوان تر اســت، اما او هم اگــر در این 
انتخابات نامزد و پیروز شود، در ۷۸ سالگی وارد کاخ سفید خواهد 
شد. به گزارش رویترز، یک نظرسنجی مشترک نشان می دهد گرچه 
۷۱ درصد از دموکرات ها باور دارند بایدن از نظر ذهنی سالم است 
و می توانــد از پس چالش ها برآید، فارغ از جبهه گیری های حزبی، 
۶۸ درصد از افراد حاضر در این نظرسنجی باور دارند جو بایدن از 
دو سال آینده به بعد برای ریاست جمهوری گزینه مناسبی نیست. 

مهدی زارع


