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 زيست و عدالتمحيط حق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افراد . متأسفانگ اين حقوق اغلباً رعايت نميگردد. داردرا هر شخص در هر جامعگ حق صحت و محيط زيست صحي و سالم 
آسيب اكثريت افراد . ديد از سبب عدم موجوديت نيازمندي هاي اوليگ و افزايش مواد مضر رنج ميبرندزيادي از مشكالت صحي ش

. ضعيفي بگ دليل نژاد، قوم، مذهب، جنس، سويگ، طبقگ، فقر و يا داليل ديگر دارندو موقف عبارت از كساني اند كگ وضعيت  پذير
تالش براي زندگي در يك محيط صحي، سالم، پربار و لذت بخش توسط . دشديدتر از مشكالت رنج ميبرنو اين افراد اكثراً اولتر 

ياد  زيست كگ حقوق شان بخوبي توسط افراد قدرتمند رعايت نميشود، بعضي اوقات بنام تالش براي عدالت محيط يجوامع
 .ميشود

از  ، و داستان هاييبرندرنج ميغير عادالنگ صحت محيطي  فاجعگ هايقصگ هاي زيادي از سرتاسر جهان از جوامعي كگ از 
دفای نمايند، ميتوان  فاجعگ ها و حوادثشان در جريان  زيست محيطدر كگ سازماندهي نمودند تا از حقوق صحي و عدالت ايمردم 
 .را بيان خواهد كردايچنين قصگ  يك اين فصل. گفت
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 ( Bhopal) وپالحادثه گاز سمي ب

حشره كش در  ۀسازند ۀاز يك فابريك. ناگوار رخ داد ۀث، يك حادهند بوپالدر شهر  2184در شب سوم دسامبر سال 
سيستم اعالم خطر خاموش شده بود، لذا مردم هيچ . ، تن ها گاز سمي بگ هوا نشت كردبوپالهمسايگي شهر پر جمعيت و فقير 

 . گونگ هشداري نشنيدند
 :يك نجات يافتگ بنام عزيزه سلطان بياد مي آورد

 :، حكايت دارد كگ پا ديوي شوكاليك نجات يافتگ ديگر چم

 

 

در حقيقت، اين شروی . اما اين پايان حادثگ نبود. نفر از بين رفت 8444بعد از سگ روز، . گاز سمي مردم زيادي را از بين برد
 .بود

زيادي  تعداد. كگ در بدن شان مانده بود از دست دادنداينفر جان شانرا از سبب سم  24444در طي بيست سال بعد، بيش از 
، ضعيفي، ترس، هامصاب بگ امراض شديدي بشمول درد و تنفس مشكل، سرفگ دوامدار، تب، از دست دادن حس در دست ها و پا

والدي شديد بگ شمول بازوان خشكيده، هاي اطفال و نواسگ هاي افراديكگ نجات يافتگ بودند، از نقص . افسردگي و سرطان شدند
كگ آن  زهرينفر توسط گاز  254444بيش از . ي و عصبي رنج ميبرندبارورسيستم هاي مختلف و رشد بطي و مشكالت متعدد 

 . آزاد شد صدمگ ديدند بوپالشب در 
 

 

 

. شب از خواب به صداي طفلم كه بسيار بد سرفه ميكرد بيدار شدم

شنيدم كه مردم فرياد . تمام اطاق از ابري سفيد پر شده بود

بعداً من هم شروع به سرفه در هر  "!فرار كنيد! فرار كنيد"ميزدند؛ 

در داخل آتش تنفس  احساس ميكردم كه ودم، طوريتنفس نم

 .نمايممي

 

احساس ميكردم كه بدنم پر 

شده، از ( مرچ)از فلفل 

چشمانم اشك ميريخت، از 

بيني من آب ميريخت، دهانم 

 .پر از آبله بود

مردم بيدار شدند و با هر لباسي كه پوشيده 

بودند، حتي اگر برهنه بودند شروع بدويدن 

ا تنها بفكر نجات حيات خود و آنه. نمودند

 .از اين سبب فقط ميدويدند. عزيزان شان بودند
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 تالش براي حقوق و عدالت
 

. مرگبار باقي مانده است ۀحادث ۀمتروكگ بگ حيث خاطر ۀتا بگ امروز ناحيگ، از گاز سمي كگ نشت كرده بود پاک نگرديده است و فابريك
تعداد زيادي از مردم تداوي طبي . دار زيادي از مواد كيمياوي سمي هنوز در هواي آزاد افتاده است و آب زير زميني شهر مسموم ميباشدمق

بنابر اين داليل، مردم بوپال اين حادثگ را بحيث يك واقعگ كگ در گذشتگ اتفاق . كگ براي مشكل صحي شان ضرورت داشتند دريافت نكردند
 .آنها اين واقعگ را بحيث يك حادثگ كگ بايد همگ روزه بدان مواجگ باشند ميدانند. كر نميكنندافتاده بود ف

 Union)يونين كاربايد  بود كگ بنام (Corporation  Multinational)چند مليتي  يك شركت ،توليد حشره كش ۀمالك فابريك

Carbide) افراديكگ از . نابود گرددۀ اين فاجعگ نبود كگ زندگي هاي شان بوسيلميدانستند كگ اين درست  فاجعگبازماندگان . ياد ميگرديد
آنها از . حادثگ متأثر گرديده بودند جهت تداوي مريضان شان و يا مراقبت از اعضاي فاميل شان كگ ديگر كار كرده نميتوانستند، پول نداشتند

سط يك كارگر در فابريكگ اتفاق افتاد و از گرفتن هر گونگ اما شركت گفت كگ حادثگ تو. شركت ميخواستند كگ مسئوليت را بدوش بگيرد
 .مسئوليت سر باز زد

آنها نگ تنها مانند ديگر مردم كگ براي حقوق و عدالت تالش مينمايند، مردمي كگ توسط حادثگ بوپال متأثر گرديده اند، ميدانند كگ فقر 
 .در مكان اوليگ اتفاق افتاد فاجعگچرا  كگست دليلي ابلكگ قسمت اعظم  -ستاباعث خرابتر شدن مشكالت شان 

 

 

 

 

 

دي ر فاجعۀ 

!كيمياوي نه  

بوپال دوباره 

!هرگز نه  عدالت براي بوپال 
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 فاجعۀچرا افرادی زیادی از 
زیرا که فابریكه در یک قسمت پر  کيمياوی آسيب دیدند؟

جمعيت و فقير نشين شهر قرار 
.داشت  

اما چرا فابریكه 
در آنجا قرار 

 داشت؟

زیرا کمپني و دولت در 
مورد سالمتي افراد فقير 

.ندنگراني نداشت  

 اتفاق افتاد؟ فاجعهچرا 

 
. كگ وحشتناک بود، تعجب برانگيز نيستاياما بگ اندازه . وحشتناک بود و است كگ هرگز بايد اتفاق نمي افتاد ۀبوپال يك واقع فاجعۀ

 . را بفهميم بوپال فاجعۀميتواند كمك كند كگ اسباب ريشگ اي  "؟...اما چرا "فعاليت 

و دیگر پروژه های صنعتي خطرناک شانرا  ی زهریزباله ها انبار ،کنندۀ محيط زیست فابریكه های آلوده ،در سرتاسر جهان شرکت ها
و جوامع فقير محل انبار مواد سمي صنعتي، ی فقير به این ترتيب کشور ها. ميسازند قرار دارند،که در فقر و سطح پایين زندگي  يبين مردم

 در نوع به این خاطر است که محافظت از صحت محيطي فقط یک موضوع برای تغيير وارد نمودن. و آلودگي ميگردند سمي ليداتتو
از قدرتمندان برای همه ما به چالش کشيدن این موضوع است که چگونه که ما استفاده ميكنيم و بدور مي اندازیم نيست، بلكه  يمحصوالت

 .نج ببرندرکه از زیان های صحي  ميشونداز بين ما مجبور ساخته ترین افراد آسيب پذیر  چگونه وند استفاده ميكن  قدرت خود سوۀ

 
 

به بخاطريكه آنها مزد كمتري 

كارگرها ميدهند و صحت و سالمتي 

 .شانرا اينجا ناديده ميگيرند

اما چرا ميتوانند نفع 

 بيشتري ببرند؟

بخاطريكه ميتوانند نفع 

اما چرا يك شركت  .بيشتر از اينجا ببرند

حشره كش مواد امريكايي 

 در هند ميسازد؟

اما چرا دولت هاي اياالت متحده و 

 اين اجازه ميدهند بابه آنها هند 

 فرار كنند؟ همه خرابكاري، باز هم
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!نه   ز   

 كمپاين بين المللي براي عدالت در بوپال
 

تا توجه را برای  نشت گاز بوپال با هم کار نمودند فاجعۀبازماندگان 
رنجي که متحمل شده اند جلب نمایند و شرکت را مجبور سازند تا 

 . سئوليت را بدوش گيردم
آنها یک اعتصاب غذایي را سازماندهي نمودند و تا 

. نمودند زماني که آواز شان شنيده نشود از خوردن انكار
ایالت راه  کيلومتر تا مرکز 754آنها بدون آب و غذا 

جهت  همچنان تا پایتخت کشور نيز. پيمایي کردند
 . تقاضای عدالت راه پيمایي کردند

بل دفتر رئيس ایالت خيمۀ برپا زنها در مقا
 .نمودند

هر روز از صبح . آنها بمدت سه ماه آنجا ماندند
 .شام تقاضای شانرا با سرود ميخواندند الي

چندین سال بعد از حادثه، یک محكمه به 
دستور داد تا مبلغ ( Union Carbide)شرکت 
این یک . ميليون دالر برای دولت هند بپردازد 474

 .اکثریت پول به بازماندگان نرسيد. اما کافي نبود مؤفقيت مهم بود
این شرکت از . فروخته شد( Dow Chemical)به یک شرکت دیگر بنام ( Union Carbide)بعد از آن بزودی شرک 

ود نه دولت هند که حادثه در آن اتفاق افتاده ب. گرفتن مسئوليت و یا کمک به مردم آسيب دیده جهت دریافت تداوی امتناع ورزید
 فاجعهو نه هم دولت امریكا که هر دو شرکت در آنجا موقعيت داشت عالقمند بودند که مسئولين رسمي این دو شرکت را بخاطر 

 . بكشانند محكمهبه 
با حمایت مردم سراسر جهان، . بازماندگان یک کمپاین بين المللي را جهت ادامه تالش برای عدالت سازماندهي نمودند

 Dow Chemicalو  Union Carbideقاضای شانرا برای عدالت به دفتر مرکزی شرکت های بازماندگان بوپال ت
و از این . توجه به رنج شان، ترغيب نمودندجلب بازماندگان دیگران را برای پيوستن به اعتصاب غذایي و اقدام برای . رساندند

، قربانيان حادثات دیگر سمي را (345جعه به صفحه مرا)طریق آنها خانواده های شانرا حمایت، مراقبت های صحي شانرا تنظيم 
 .حمایت و نجات دادند

 فاجعه هایهدف آنها پيشگيری از چنين . است "!ل دوباره هرگز نهاپوب"ل، اپوفریاد دسته جمعي کمپاین برای عدالت در ب
دراز  اثراتی مهمي در مورد درس ها جهانمردم آنها به با بين المللي ساختن تالش های شان، . در آینده است زیست محيط

ل نشان دادند که حوادث صنعتي ميتواند هر لحظه اتفاق اپوبازماندگان ب. مواد سمي را آموختاندنددر معرض مدت قرار گرفتن 
در  یا مدل برای همه فعالين جامعه تالش شان برای حقوق و عدالت یک نمونه. بيافتد و افراد فقير بيشتر از همه متاثر ميگردند

 . گردید اطق مختلفمن
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 چ ونه داخل بدن ما ميشود زهريمواد 

 

یک ماده کيمياوی سمي قرار داشته باشد، ميتواند سبب ( تماس مستقيم)در معرض  تر مدت طوالني بهشخصي  هرقدر

 فاجعۀاین یک  .در بوپال هزاران نفر همزمان از طریق تنفس و جلد در معرض گاز سمي قرار گرفتند. شتری به وی گردديآسيب ب
کيمياوی پاک نگردید و مواد کيمياوی بصورت وسيع به نواحي اطراف فابریكه پخش شد، مواد سمي داخل  فاجعۀچون . بود آني

در حال پيشرفت  فاجعۀاین یک بخش از . اکنون پس از سالها، مردم آب سمي را مينوشند. خاک و آب های زیرزميني شهر گردید
 . است

در داخل رنگ ها، حل کننده ها یا توليدات  زهربوپال یا ميزان کم  فاجعۀزان زیادی از مواد سمي مانند اگر در معرض یک مي
است یا اینكه مواد سمي را از خود  زهریمعمولي دیگر قرار گرفتيد، اولين کاری که باید انجام دهيد عبارت از دور شدن از مواد 

برای معلومات بيشتر در ) .از تماس به آن کار نمایيدپيشگيری  برایبعد از آن  .دور کنيد تا که در معرض قرار گرفتن دوام نكند
 .(مراجعه شود 22مورد مشكالت صحي که از سبب مواد کيمياوی سمي بوجود مي آید به فصل 

 

 يك كلينيك صحي براي محافظت از محيط زيست طرح گرديد
. عين حال آنها کار ميكنند تا آسيب های حادثه را عالج کننددر . مردم بوپال در حال مبارزه برای عدالت محيط زیست اند

را آغاز نمودند تا مراقبت های صحي را برای تمام جامعه ( Sambhavna)بازماندگان و افراد داوطلب کار کلينيک سامباونا 
یت و هندی به معني سامباونا به لسان سانسكر. عرضه کند اتيبدون در نظرداشت توانایي پرداخت پول، مذهب یا تفاوت طبق

 .ميباشد "امكان"
 

 

 

از طريق جلد 

(جذب)  

 تنفس كردن

(انشاق)  

 خوردن و نوشيدن

(بلع)  و 
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 :بطور مثال. و تا حد امكان بصورت محفوظ و متداوم اجرأت مينماید شدکلينيک سامباونا یک نمونه از صحت محيطي است که ساخته 

  پاک  زهریتنها از آب داغ و صابون برای پاک نمودن کلينيک استفاده ميشود تا که اطمينان داده شود که هيچ کس از محصوالت
 .کننده متضرر نميگردد

 افرادیكه در . هيچ نوع مواد کيمياوی در این باغ استفاده نميگردد. کارمندان کلينيک یک باغ را برای کشت گياهان دارویي ساختند
 .کلينيک تداوی ميگردند، در داخل باغ کار نموده و گياهان شانرا برای تداوی جمع آوری ميكنند

 در تعمير از مواد محلي . برای کلينيک ضرورت باشد، تنها از مواد غير سمي برای ساختمان استفاده ميگردد زمانيكه تعميرات جدیدی
 . استفاده شده و طوری طراحي شده است که از نور طبيعي استفاده شود و اجازه بدهد تا هوای آزاد از آن عبور کند

 شده و در مخزن های زیرزميني نگهداری ميگردد تا در فصل  آب باران از بام های کاشي شده در طي فصل بارندگي جمع آوری
 . خشک آب را تأمين کند

  بعد از اینكه از آب برای شستشو استفاده شد، توسط سيستم لوله کشي به یک حوض هدایت ميشود تا در آبياری زمين و باغ گياهان
 .استفاده شود

  برق از صفحات آفتابي(Solar panels )آلودگي اندکي ميشود توليد ميشود و سبب. 

ا نشان ميدهد كگ دست يافتن بگ صحت براي همگ تنها بگ معني تداوي مريضان نيست، بلكگ پيشگيري از امراض در نكلينيك سامباو
 ، دواير دولتي و در خانگ هاي مان مورد استفاده قراركسب و كارمكاتب،  درمثال كاهش آسيب از مواد سمي ميتواند . اولين مكان ميباشد

اما حتي اگر ما خانگ ها و نهاد هاي مانرا تغيير بدهيم كگ صحي تر و بيشتر دوام آور باشد، همگ ما مخصوصاً آنهايي كگ بيشتر آسيب . گيرد
نا بگ براي معلومات بيشتر در مورد كلينيك سامباو. )شان ادامگ دهند زهريپذير اند، هنوز در خطر هستيم تا زمانيكگ صنايع بگ توليد مواد 

 .( مراجعگ كنيد 345 فحگص
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اگر دولت ها ما و 

محيط زيست ما را 

طوريكه ما خانواده خود 

را محافظت ميكنيم، 

حفاظت كند، همه ما 

 .صحتمندخواهيم بود

 

 تغييركار براي ايجاد 

بازماندگان حادثگ بوپال با سازماندهي جامعگ شان براي تالش بگ صحت و سالمتي دراز مدت، مردم جهان را نيز ترغيب بگ عمل براي 
  :گرديده استاين اصول سازماندهي جهت كاهش اضرار مواد كيمياوي سمي مفيد ثابت . حقوق و عدالت زيست محيطي نمودند

 

  از مواد غير سمي پاک كننده در خانگ، نهاد هاي اجتماعي يا در محل كار . در زندگي روزمره اجتناب كنيد زهرياز مواد

از حشره كش ها و كود هاي كيمياوي در باغ استفاده ننماييد، مواد غذايي كگ بدون كود (. 374تا  372مراجعگ بگ صحفات )استفاده نماييد 
چون ما احتماالً در (. 24مراجعگ بگ فصل )د نموده استفاده كنيد و ميوه جات و سبزيجات را قبل از خوردن خوب بشوييد كيمياوي رش

بخصوص را معرض مواد سمي در جوامع خويش هستيم، بايد دولت ها را تحت فشار قرار دهيم تا شركت ها را اجازه ندهند تا مردم 
 .رض قرار بدهندافراديكگ بيشتر آسيب پذير اند، در مع

 

 كارهاي مختلفي را . براي پيش يري از آلودگي سازماندهي كنيد

مانند، اعتصاب غذايي، اعتصاب كاري، راه  زهريبراي پيشگيري از حادثات 
رسانگ  پيمايي انجام دهيد و از فعاليت هاي مختلف بشمول تياتر هاي عمومي،

مردم زش دادن هاي گروهي، انترنت و روش هاي ديگر ارتباطي جهت آمو
اگر يك فابريكگ آلوده كننده است، راه ديگري براي كارگر ها . استفاده كنيد

 .جستجو كنيد تا امرار معاش نمايند، زيرا همگ مردم ضرورت بگ كار و درآمد دارند
 

 اگرچگ دست يافتن بگ . نمايند كاري را وادار كنيد تا پاك كمپني

يك  توسط شركت ده هاي زهريمشكل است، تقاضاي پاک كردن آلوده كنن آن
 ،موافقت ميكنند مردم. بخش مهمي از تالش براي حقوق زيست محيطي است

ها از آسيب پيشگيري  براي شركت ها بايد كگ، نپذيرندشركت ها اگر حتي 
 . ترميم كنند را كگ سبب ميشوند تياو خسار مسووليت بگيرند

 

 ر دولت ها را براي استندرد هاي بهتر سالمتي تحت فشا

ها را حفاظت ميكنند تا  كمپنيمتأسفانگ اكثر دولت ها منافع  .قرار دهيد

اين حالت سبب پيشرفت بي عدالتي گرديده و زمانيكگ شركت  .منافع مردم
ها ببينند كگ ايمني يك قيمت قابل چشم پوشي است تا يك مسئوليت، 

دولت ها بايد اولويت هاي . پيش ميرود فاجعگوضعيت بطرف مصيبت و 
را تغيير بدهند تا مردم را بخصوص افراديكگ بيشتر آسيب پذير اند شان

 .محافظت كنند

 

 فابريكگ . را تغيير دهيد مسير ساختن مواد صنعتيUnion Carbide  در بوپال حشره كش ها را براي كنترول حشرات

در حقيقت راه . وجود دارد اين مواد كيمياوياه هاي بهتري براي كنترول حشرات بعوض استفاده از راما  . ميكرد  زراعتي توليد حاصالت
چرا اينطور است كگ بگ ما اجازه داده ميشود تا توسط صنعت مسموم . هاي كمتر زيان آور و بيشتر دوام آور براي انجام هر كاري وجود دارد

 شويم اما اجازه داده نميشود كگ تصميم بگيريم چطور مواد ساختگ شود؟
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 كسي؟ ريسك قابل قبول؟ براي چه
 

با گفتن اينكگ يك مقدار  را بوپال فاجعۀمانند  يحتي حادثات .ها و دولت ها اغلباً خطر صدمگ بگ محيط زيست را توجيگ ميكنند كمپني
اين اكثراً بدين معني است كگ بيشتر مردم ما كگ آسيب پذير اند، قرباني  .قابل پذيرش است "انكشاف ۀهزين" بعنوان مشخص خطر

دنبال كردن نفع، توجيهي براي سبب شدن اين همگ آسيب و . براي اكثريت ما اين حالت قابل قبول نيست. دوزي ميباشندسود ان تمعامال
 . نيست سالم محيطو صحت  مردم براينقض حقوق بشري 

ي گاز سم حادثگ، شاید (32مراجعه به صفحه )یا دولت هند توسط اصول پيشگيری رهنمایي ميشد  Union Carbideاگر شرکت 
 . بوپال اتفاق نمي افتاد

 

 تقاضاي پيش يري
مد نظر گرفتگ شود، خطراتي در فابريكگ  يمصئونيت معيارات اما حتي اگر وقتي اين . ميتواند آسيب را كاهش دهد معيارات مصؤنيتي

نكگ تنها افراد فقير و جوامع اگر خطر اجتناب شده نتواند، حد اقل بايد بصورت مساويانگ تقسيم گردد نگ اي. هاي صنعتي هميشگ وجود دارد
 . فقير متاثر شوند

را بر مفاد زياد، بيشتر ارزش  پايائينيت و بايد طوري تنظيم شوند كگ مصئو صنايعدر دراز مدت براي اينكگ تا حد امكان مصئون باشيم، 
با  دولتها همو  ،را اتخاذ نمايندو عادالنگ تر تر  ها تقاضا نماييم تا راهبرد هاي مصئون كمپنيبراي دستيابي بگ اين امر، ما بايد از آن . بدهند

يك روش براي بهبود عدالت زيست . جوابگو نگهدارد بايد ، آنها راكندادار كننده كگ صحت و محيط زيست را محافظت وساختن قوانين 
 .محافظوياصول تحت راهنمائي  تصميم براي گرفتنمحيطي براي همگ عبارت است از تقاضا از رهبران و افراد قدرتمند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلحه دود كننده تبديل شود ميتواند به يك... ...يك فابريكه توليد كننده دود   

 

!تقاضاي پيشگيري  




