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لزوم رعایت حرین خصوصی -درهانی قربانیاى کاربرد
سالحهای شیویایی جنگ عراق علیه ایراى
آرامش

شهبازی*

گنجینهای ز درد است جانباز شیمیایی
اسطوره نبرد است جانباز شیمیایی1

چکیده
گذر زمان از شدت جراحاتی که بر روح و جسم مصدومان شیمیایی قربانی جنگ تحمیلی عراق
علیه ایران رفته ،نکاسته ،در مقابل بار تعهد جامعه را نسبت به ایشان ،سننیی تنر کنرده اسنت
بی تردید ،احقاق حقوق مصدومان شیمیایی ،در مراجع قضایی ملنی و بنی المللنی ،تنهنا گنامی
کوچک در راه ادای ای تعهندات نسنبت بنه کسنانی اسنت کنه هالصنانه در راه اعتقادشنان ،از
تعلقاتشان گذشتند ،با ای حال ،احقاق حق در مراجع قضایی ،هود ،با استلزاماتی همنراه اسنت،
که نادیده گرفتنشان ،تنها موجبات درد و رنج مضاعف ای مصدومان است اگنر دردندد اابنات
محکومیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ هشت سالۀ عراق علیه ایران هستیم ،درف توجه
به مقررات حقوق بشردوستانۀ بی المللی کافی بنه مقصنود نیسنته کنه اگنر مقنررات و ادنول
بنیادی حقوق بشردوستانۀ بی المللی ،تنها بر زمان مخادمه حاکم است ،حقوق بی الملل بشر،
هم در زمان جنگ و هم در زمان دلح ،به حمایت از نوع بشر میپردازد در ای مقاله ،بهاجمنال
به ای بحث مهم می پردازیم که رعایت حریم هصودی مصدومان شیمیایی ،مقند و مقنارن بنا
احقاق حق ایشان در مراجع قضایی ملنی و بنی المللنی اسنت و نادینده گنرفت این ،نرورت،
مصداقی از نقض حقوق بشر تلقی می شود ،در ای زمینه تأملی در رویۀ برهی مراجع بی المللی
نیز راهیشای مقصود بوده است
واژگان کلیدی
جنگ ایران و عراق ،حریم هصودی ،حقوق بشر ،کادر درمانی ،منشور حقوق بیمنار ،مصندومان
شیمیایی
* استادیار دانشکده حقوق و علو سیاسی دانشیاه عالمه طباطبایی
تاریخ دریافت ،49/11/22 :تاریخ پذیرش1941/22/6 :
 1عبدالعظیم محمدی

Email: shahbazi@atu.ac.ir
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مقدمه
انسان به عنوان انسان ،از یک سو استقالل فردی دارد و از سوی دییر به اعتبار آنکه در جامعنه و
در ارتباط با دییران زندگی میکند ،موجودی اجتماعی است ای طبیعت دوگانۀ انسنان از ینک
طرف از هم جدا و از طرف دییر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمنع مینان این
دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقالل فردی وی و پای نهادن به التزامات ناشی از
ای استقالل فردی است از ای حیث در ادل ،در مقا حضور انسان است که حق وی نسبت به
تمامیت مادی و معنوی معنا پیدا میکند ،و از همی روست کنه طنرح بحنث حنریم هصودنی
دربارۀ انسانی که در هفا و هلوت و به دور از چشمان دییران و بدون ارتباط با دییر افنراد بشنر
زندگی میکند ،بیمعناست (رحمدل)122 :1939 ،
حریم هصودی یکی از ارزشمندتری مفاهیم نظا های حقوقی توسعهیافته است و حنق بنر
حریم هصودی از مهم تری حقوقی است که ارتباط تنیناتنیی بنا کرامنت یاتنی انسنان دارد و
ازای رو حمایت از شخصیت انسانی مستلز حمایت از حریم هصودی است و حمایت از حنریم
هصودی به تکریم شخصیت انسان و به تعبیری حتی بنه تکنریم «تمامینت منادی و معننوی»
انسان میانجامد (انصاری)2 :1939 ،
ای حق یاتی ،به درف اهلیت تمتع به انسان تعلنق منیگینرد و ازاین رو همنه کنا از آن
بهرهمند استه لک توجه به ای حق در برهی موارد بهسبب مورد و مو،وع از اهمینت هادنی
برهوردار میشود مسئلۀ حریم هصودی بهوینژه در منورد کودکنان ،اشنخاچ دچنار معلولینت
جسمی و روانی و کلیۀ افرادی که ممک است بنه طریقنی مو،نوع حمنایتی هناچ در قلمنرو
حقوق بی الملل بشر قرار گیرند ،اهمیت هاچ و برجستهای دارد از همی روست که حمایت از
حریم هصودی قربانیان کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق نیز از اهمیت هناچ
و برجستهای برهوردار است
جنگ تحمیلی عراق بر ایران که طوالنیتری نبرد سدۀ بیستم میالدی را آفرید ،افزونبر همۀ
مشخصات یک مخادمۀ بی المللی ،از ویژگی نقض شدید بسنیاری از قواعند حقنوق مخادنمات
مسلحانۀ بی المللی برهوردار بود که نقض مقررات کنوانسیونهای الهه و ژنو در منورد اسنیران
جنیی ،هدفگیری کشتیهای تجاری در دریای آزاد ،حملۀ مستمر به شهرها و مراکز غیرنظامی،
تنها برهی از ای شمارند اما نقطۀ عطف دردآور ای ستیز اسنتفادۀ نامحندود از ادوات ممنوعنۀ
جنیی و از جمله انتشار گازهای هفهکننده و مسمو از طریق بمباران هوایی در جبهههای نبرد و
روستاها و شهرهای هارج از میدان جنگ توسط ارتش عراق و حتنی علینه اتبناع آن کشنور بنود
(زمنانی )22-21 :1936 ،ماحصنل چننی حمنالت سننبعانهای ،درد و رننج جانکناهی بنود کننه
مصدومان شیمیایی در طول حیات هود با آن دستوپنجه نر میکنند اوراق پروندۀ مصندومان
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شیمیایی و هانوادۀ آنها ،در هالل هشت سال جنگ تحمیلی ،مشحون از موارد متعددی از نقض
حقوق مندرج در اسناد و عرف بی المللی مبتنی بر ممنوعیت کاربرد تسنلیحات غیرمتعنارف در
زمان مخادمه است بنا این حنال ،مسنئله تنهنا نقنض ادنول و مقنررات حقنوق بشردوسنتانۀ
بی المللی نیسنت بنی تردیند ،احقناق حقنوق مصندومان شنیمیایی در مراجنع قضنایی ملنی و
بی المللی، ،رورت توجه توأمان به حقوق بشر در کنار حقوق بشردوستانۀ بی المللی را بیش از
پیش نمایان می سازد و رعایت حریم هصودی مصدومان شیمیایی یکی از مصادیق بنارز حقنوق
بشر ایشان تلقی میشود
یکی از تجلیات بارز ای حریم هصودی محرمانیی اوراق ،اسناد و مدارک پزشکی و درمنانی
مصدومان شیمیایی و لزو عد انتشار اطالعات و دادههای شخصی ایشان از طریق کلیۀ مراجع،
ارگان ها و اشخادی است که به هر نحو چنی اطالعاتی را در اهتیار دارنند بنیتردیند ،رعاینت
حریم هصودی و شخصنی مصندومان شنیمیایی ،از جملنه پنیششنرطهنایی اسنت کنه عند
رعایتشان ،نفا هر گونه اقدا حمایتی علیه قربانیان نقض حقنوق بشردوسنتانۀ بنی المللنی در
زمان جنگ را تحتالشعاع قرار میدهد از ای حیث ،نخست بهاجمال نیاهی کوتناه بنه قنوانی
حمایتی ایران در زمینۀ حریم هصودی میافکنیم ،در بخش دو رعایت حریم هصودی ،بهویژه
اشخاچ دارای و،عیت هاچ را از منظر حقوق بی الملل بشر ارزیابی میکننیم و در نهاینت بنه
،رورت و تعهد به رعایت حریم هصودی قربانیان کاربرد تسلیحات شنیمیایی در جننگ عنراق
علیه ایران میپردازیم
ای مطلب بهویژه از ای حیث حائز اهمیت است که هر گوننه اقندا حمنایتی از مصندومان
شیمیایی به عنوان اقدا جبرانی از حمایتهای مندرج در قلمرو حقنوق بنی الملنل بشنر متنأار
میشود در ای زمینه باید کلیۀ جوانب الز بهویژه حریم هصودی مصندومان شنیمیایی منورد
توجه جدی قرار گیرد ،مبادا حمایت از قربانیان نقض حقوق بشردوستانۀ بنی المللنی ،بنا نقنض
حقوق بشر ای قربانیان ،رنج و درد جسمی و روانیشان را مضاعف کند

قلمرو حریم خصوصی در حقوق ایران و حقوق بینالملل بشر با تأکید
بر حریم خصوصی اطالعات
حریم خصوصی در حقوق ایران
«حریم هصودی» 1از دو واژۀ حریم و هصودی تشنکیل شنده اسنت حنریم بنه معننای آن نه
پیرامون منزل و عمارتی که بدان متعلق می باشند ،مکنانی اسنت کنه دفناع از آن واجنب باشند
1. Privacy Right
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(معی  )1936:1912 ،هم نی به معنای جایی که حرمت دارد ،و محلنی کنه دارای احتنرا و
تقدس است نیز ،بهکار رفته است (انوری )2124 :1932 ،واژۀ هصودی نیز در مقابل عمومی و
به معنای شخصی ،درونی و حتی دمیمی (معی  )1926 :1936 ،بهکار میرود
حریم هصودی ،قلمروی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً و عرفاً ینا بنا اعنالن قبلنی،
انتظار دارد تا دییران بدون ر،ایت وی به اطالعات راجع به آن قلمرو ،دسترسی نداشته باشنند
یا به آن قلمرو وارد نشوند ،یا به آن قلمرو نیاه یا نظارت نکنند یا به هر دورت دییری وی را در
آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند (انصاری )93 :1936 ،بنابرای حنریم هصودنی را منیتنوان
قلمرو زندگی هر شخص دانست که تمایل نندارد افنراد دیینر بندون این و ر،نایت وی وارد آن
محدوده شوند یا آن حوزه تحت کنترل و نظارت دییران قرار گینرد دنیانت و حفا نت از این
حریم نیز از اهمیت شایان توجهی در دی مبی اسال برهوردار است بنرای مثنال در آینۀ 12
سورۀ «حجرات» مسلمانان از تجسا در احوال شخصی یکدییر برحذر داشته شدهاند  1در آینۀ
 23سورۀ نور هم افراد از ورود به هانههای یکدییر بدون اجازۀ داحبخانه منع شندهانند 2و این
آیات مقدس بر اهمیت رعایت حریم هصودی در دی اسال دحه میگنذارد در ادنول ،19 ،4
22و  29و  21قانون اساسی نیز هر گونه تجاوز و تعدی به حریم هصودنی افنراد ممننوع شنده
است در مادۀ  29قانون آیی دادرسی کیفری هم تفتیش هانهها ،اماک  ،اشیا و جلب اشنخاچ
در جرایم غیرمشهود منوط به اجازۀ مخصوچ مقا قضایی دانسته شده است .با ای حال ،اغلب
به جای تعریف دقیقی از حریم هصودی در قوانی اساسی و ملی شاهد بیان مصادیق ای حق و
،مانت اجرای ناشی از نقض آن هستیم همی امر ،هود مبی برهی ابهامات در تعیی مصداق
حریم هصودی است
در الیحۀ حمایت از حریم هصودی ،مصادیق تجناوز بنه حنریم هصودنی در چنند بخنش
به دورت مجزا در نظر گرفته شده و در مجلا به بحث گذاشته شند کنه عبنارتانند از «حنریم
هصودی جسمانی»« ،حریم هصودی اماک و منازل»« ،حریم هصودی در محل کار»« ،حریم
هصودی اطالعات»« ،اطالعات شخصی در فعالیت های رسانه ای»« ،حریم هصودی ارتباطنات»
و «مسئولیت های ناشی از نقض حریم هصودی»که موارد نقض ،براساس ای الیحنه ،حنبا از
 .1یا أَیُّهَا الَّذی َ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِ َ الظَّ ِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ ِّ إِاْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا )ای اهل ایمان ،از بسیاری پنندارها در
حق یکدییر اجتناب کنید که برهی ّ و پندارها گناه است و هرگز ( در امور درونی هم) تجسا نکنید)
 .2یَا أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُوا لَا تَدْهُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا یَلِکُمْ هَیْرٌ لَّکُنمْ لَعَلَّکُنمْ تَنذَکَّرُونَ
)ای اهل ایمان ،هرگز به هیچ هانه میر هانه های هودتان تا بنا دناحبش اننا و اجنازه نداریند وارد نشنوید و
(چون رهصت یافته و داهل شوید) به اهل آن هانه نخست سال کنید که ای (ورود با اجنازه و تحینت ،بنرای
حس معاشرت و ادب انسانیت) شما را بسی بهتر است ،باشد که متذکر (شئون یکدییر و حناف آداب رفاقنت)
شوید".
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سه ماه تا یک سال را در پی هواهد داشت و چنان ه مرتکب ،در زمرۀ یکی از مقامات و مأموران
دولتی باشد ،عالوه بر مجازات یادشده ،به انفصنال از هندمت و محرومینت سنه تنا پننج سنال از
مشاغل دولتی محکو میشد  1در ای مجال با توجه به مو،نوع بحنث و عند تصنویب الیحنۀ
مذکور در قالب قانون الز االجرا ،تنها به یکنر مصنادیقی از حنریم هصودنی اطالعنات بسننده
میشود
در فصل «حریم هصودی اطالعات» بر ای امر تأکید شده است که اطالعات شخصی افنراد
تا حد امکان باید از طرینق هنود اشنخاچ جمنع آوری شنود و اسنتفاده از وسنایل و روشهنای
غیرقانونی و غیرمتعارف برای ای منظور ،ممنوع است به عالوه ،مؤسسات عمومی و هصودی که
هدمات عمومی ارائه میدهند ،برای جمع آوری اطالعات شخصی افراد ،ملز اند تا آزادی افراد در
ارائۀ اطالعات یا ملز بودن قانونی آنها به ارائۀ آن ،هویت مؤسسنۀ جمنع آوری کننندۀ اطالعنات،
امکان یا عد امکان دسترسی هود فرد به اطالعات جمعآوریشده ،اهداف ای کار و نتایج عند
ارائۀ اطالعات را به اطالع وی برسنانند  2بنهعنالوه ،مراجنع ییدنالح ،متعهند بودنند اطالعنات
شخصی افراد را فقط برای هدف اولیۀ جمعآوری آن بهکار برند و حق نداشتند از آنها بنهمنظنور
اهداف و مقادد دییری استفاده کنند یا آنها را در اهتیار دییران قرار دهند
به هر حال ،با نیاهی اجمالی به مقررات ملی ،شاید بتوان عمده مصادیق حریم هصودنی را
در موارد ییل برشمرد:
 1ورود بدون اجازه و غیرقانونی به هلوت و حریم هصودی دییری مانند بازرسی و تفتنیش
جیب و کیف افراده
 2تصاحب و استفاده از اسم ،القاب و عناوی و اعتبار دییریه
 9انتشار اسرار و وقایع هصودی افراد مانند روابط زناشویی ،امور پزشکی ،نامههای شخصی،
هصودیت و ویژگیها و عادات شخصیه
 9انتشار و افشای اطالعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاییب و افترا.

حریم خصوصی در قلمرو حقوق بینالملل بشر
قلمرو حریم خصوصی در چارچوب حقوق بینالملل بشر
امننروزه جایینناه حننریم هصودننی زننندگی شننهروندان در فضننای مجننازی ب نههصننوچ پننا از
افشاگریهای «ادوارد اسنودن» آمریکنایی ،حسناستنر شنده و اهمینت بیشنتری یافتنه اسنت،
بهنحوی که افشاگریهای دورتگرفتنه در هصنوچ جاسوسنی گسنترده در حنریم هصودنی
1. http://rc.majlis.ir/fa/report/download/730224 ( last visited at 18/5/2015).
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شهروندان بهتدریج در حال زمینهسازی ایجاد تحولی بزرگ در حراسنت از حنریم هصودنی در
دنیای آنالی است تا جایی که بهویژه در واکنش به همی مو،وع ،مجمع عمومی سازمان ملنل
متحد (  23نوامبر  1)2219قطعنامه ای را با عنوان «حق حریم شخصنی» تصنویب کنرد کنه از
حقوق شهروندان در برابر جاسوسی دولتها از فعالیتهنای اینترنتنی کناربران دفناع کنند  2در
دحنۀ بی المللی ،مفهو حریم هصودی در منواردی تعرینف و در منواردی بنه یکنر مصنادیق
بسنده شده است
کمیسیون بی المللی حقوقدانان تعریف حریم هصودی را مشروط به تأمل و بررسی مفهنو
«حریم عمومی» و در پیوند با آن میداند و با الها از مادۀ  12اعالمیۀ جهانی حقنوق بشنر کنه
میگوید« :هیچ کا نباید در معرض مداهلنۀ هودسنرانه در قلمنرو حنریم هصودنی شخصنی،
هانوادگی ،محل سکونت و مکاتباتش قرار گیرد» ،9حریم هصودی را چننی تعرینف منیکنند:
«حقی که هر کا برای زندگی شخصی اش با کمتری میزان مداهله دارد»  9بهعبارتی ای حق
برای فرد محافظت از  1مداهله در امور شخصنی ،هنانوادگی ،و محنل سنکونت 2 ،مداهلنه در
آزادیهای فردی و جسمی 9 ،آسیب به آبنرو ینا حیثینت 9 ،افشنای اسنرار ینا وقنایع زنندگی
شخصی 1 ،استفاده از هویت و تعلقات 6 ،افشای مکاتبنات و منراودات و  3اطنالع از او،ناع و
احوال شخصی و محرمانۀ وی را میدهد 1
با مالحظۀ برهی قطعنامهها یا اعالمیههای دادره از مراجع بی المللنی ،هم نون یونسنکو،
مصادیق تعرض به حق حریم هصودی را میتوان در موارد ییل هالده کرد:
 1مداهله در زندگی داهلی و هانوادگی فرده
 2تنعنرض بنه تنمنامنینت جنسنمنانی و روانی و ایجاد محدودیتهای اهالقی و معنویه
 9تعرض به حیثیت ،شرافت و شهرت فرده
 9تفسیر مضر و نابجا از گفتهها و اعمال شخصه
 1افنشننای امنور نناراحنتکننننندۀ منربنوط بنه زنندگنی هصودی فرده
 6استفاده از اسم ،هویت و عکا دییری برای مقادد تجاری و تبلیغاتیه
 3تنحننت ننظننر قرار دادن ینا تنوقنینف شخص یا جاسوسی کردن دربارۀ اوه
 3بازرسی مکاتبات دییریه
 4سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی اوه
1. Available at http://www.un.org/press/en/2013/ga11475.doc.htm(28.12.2015).
)2. A/HRC/23/40 (para. 24
3. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, p.4.
4. Conclusions of the Nordic Conference, May, 1967, on the right to privacy, international
commission of Jurists, Geneva, pp. 2-3.
5. Ibid., p.3.
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 12افشای اطالعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفهای گرفته یا داده شده استه هنالف
قاعدۀ حف اسرار شغلی و حرفهای ()UNESCO, 1972: 417-ff
براساس مادۀ  13میثاق بی المللی حقوق مدنی-سیاسی  1« :هنیچکنا نبایند در زنندگی
هصودی و هانواده و اقامتیاه یا مکاتبات مورد مداهالت هودسرانه (بدون مجوز) یا هالف قانون
قرار گیرد و هم نی شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شنود 2 .هنر کنا
حق دارد در مقابل ای گونه مداهالت یا تعرض از حمایت قانون برهوردار شود» به این ترتینب
حریم هصودی در زمرۀ حقوق بشری و الجر الز الرعایه استه با ای حال ،باید توجنه داشنت
که حریم هصودی در قلمرو حقوق بنی الملنل ماننند برهنی از حنقهنای بشنری در منواردی
استثناپذیرند  1چنانکه در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی،
حف امنیت ملی ،نظم عمومی ،سالمت و اهالق عمومی ،حقوق و آزادیهای دییران ،بنهعننوان
هطوط قرمز حق حریم هصودی پذیرفته شدهاند

ماهیت حریم خصوصی در قلمرو حقوق بینالملل بشر
تبیی ماهیت حریم هصودی در قلمرو حقوق بی الملل بشر بسیار دشوار بهنظر میرسند (
 )Gormley, 1992. 1397در واقع حریم هصودی را میتوان بهعنوان یک انتخاب ،کارکرد ویژه،
تمایل ،حق ،و،عیت یا یک ،رورت و نیاز تأویل کرد ( )Bartzis, 1997: 26هم نی بعضاً این
عبارت را به تمایل فرد در داشت هلوت ،روابط دمیمی بنا دیینران ،ناشنناس مانندن ینا عند
افشای درونیات شخصی تعبیر میکنند ( )Michael, 1995: 333هم نی برهی ،ای عبنارت را
در قالبی موسنع بنه «حنق تنهنا مانندن» ( )Warren & Bradeis, 1980: 193-195و برهنی در
شکلی مضیق آن را به «حق کنترل اطالعات شخصی» تعریف کردهاند ( Westin, 1967: 7; See
 )Fried, 1968: 475-483در هر حال ،شاید در تعریفی نسبتاً مورد اجمناع از این حنق ،بتنوان
گفت که عبارت است از« :رهایی از مداهالت غیرموجه و غیرمدلل در فعالیتهنایی کنه جامعنه
آن را داهل در حریم استقالل شخصی هر فرد میدانند» ( )Wilborn, 1998: 825-833گسنترۀ
ای استقالل شخصی دقیقاً تا جایی هواهد بود که عملکنرد فنرد ،آزادی دیینر افنراد جامعنه را
تحتالشعاع قرار ندهد و آن را هدشهدار نکند ،بدی معننا کنه آزادی دیینر افنراد جامعنه تنهنا
See

 1شایان یکر است که براساس بند  2مادۀ  1میثاق بی المللی حقنوق مندنی و سیاسنی هنیچگوننه محندودیت ینا
انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانی  ،آیی نامهها یا عرف در هر کشور طرف ای میثناق
به رسمیت شناهته شده یا نافذ و جاری است ،به عذر اینکه میثاق چنی حقوقی را بنه رسنمیت نشنناهته ینا
اینکه به میزان کمتری به رسمیت شناهته است ،قابل قبول نخواهد بود به واقع میثاق ،ننه تنهنا و،نع قاعندۀ
مطلوبتر را منع نکرده بلکه با عضویت در میثاق ،التزا به آن قاعدۀ مطلوبتر ،پشتوانهای بی المللنی منییابند
(رک :زمانی)39 :1931 ،
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بههاطر امیال و آرزوهای هودهواهانۀ یک شخص منورد تعنرض واقنع نیینرد ( Nowak, 1993:

)288; See also Volio, 1981: 193-195
برهی معتقدند ای ماده قلمرو وسیع از حریم هصودنی را پوشنش منیدهند کنه در ادنل
مفهومی لیبرال از آزادی است ( ،)Nowak, 2005: 378-381با ای حال ،همانگوننهکنه کمیتنۀ
حقوق بشر نیز ایعان دارد ،مفهو حریم هصودی در راستای اهداف مادۀ  ،13نه در تفسیر عنا
کمیته ،و نه در رویۀ قضایی موجود بهدورت کامل و جامع تعریف نشده است .در نظرینۀ دینوان
اروپایی حقوق بشر در قضیۀ سیاکا علیه ایتالیا ا هار آمده است :کمیته در تفسیر عا هود راجع
به مادۀ  13از تعریف و تبیی دقیق مفهو حریم هصودی امتناع کرده اسنت  1در تفسنیر عنا
ای ماده ،کمیته درفاً عبارات دییر مقرر در مادۀ  13نظیر «هانواده» «اقامتیاه»« ،هودسنرانه»
و «هالف قانون» و نیز حمایت از حیثیت و شرافت هصودی را تبیی کرده ولیک حنق ادنلی
مصرح در ماده ،یعنی «حق برهنورداری از حنریم هصودنی» را هم ننان بندون تعرینف بناقی
گذارده است در ادل ،مادۀ  13در زمرۀ مواد مبهم میثاق بهشمار میآید از این زاوینه بنهوینژه
عبارت «حریم هصودی» مستعد آن است که به انحای مختلف تفسیر شود در نظریۀ تفسنیری
کمیتۀ حقوق بشر در هصوچ مادۀ  13آمده است« :تفسیر عبارات مندرج در مت مادۀ  13تنها
به دورت موردی 2دورت می گیرد و البته از طرفی الز است تا انسجا و محرمانیی که در مت
ماده مورد توجه است ،در قوانی ملی بهدورت عملی 9و قانونی 9رعایت شود» 1
به هر حال ،برهی معتقدند از آنجا کنه حنریم هصودنی مفهنومی منبهم در روینۀ مراجنع
بی المللی حقوق بشری و در میثاق بی المللی حقوق مندنی و سیاسنی اسنت ،پنذیرش مفهنو
حا،ر را در قالب قاعدۀ حقوق بی الملل عرفی با مشکل مواجه میکند ،زیرا مصادیق این حنق
در نهایت چندان روش نیست از این حینث ،اسنتمداد از کنوانسنیون اروپنایی حقنوق بشنر و
بررسی آن میتوانند منا را در فهنم این عبنارت یناری کنند ( )Jacobs, 1975: 126در منادۀ 3
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمنده اسنت« :هنر کنا دارای حنق حنریم زنندگی شخصنی و
هانوادگی و متعلقات آن است و دولت حق هیچگونه استفاده ای اقتدار عمومی علینه این حنق
ندارد ،میر به حکم قانون و ،رورت و در موارد امنیت ملی و سالمت عمنومی و رفناه اقتصنادی
1. Sciacca v. Italy, no. 50774/99, §29, ECHR 2005-I, in Internet: case-law of the European
Court of Human Rights, Council of Europe, European Court of Human rights, 2011,
available at ww.echr.coe.int( last visited at 2/6/2015).
2. Case by case
3. De facto
4. De jure
5. CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of
Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation,
UN
Human
rights
Committee,
8
April
1988, available
at:
http://www.refworld.org/docid/453883f922.html ( last visited at 6 July 2015).
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به منظور جلوگیری از ارتکاب ناهنجاری یا ارتکاب جر و در راستای حمایت از سالمت و اهنالق
و حفا ت از حقوق و آزادیهای دییران»
در قضیۀ آی علیه فنالند ،دیوان بر ای امر تأکید کرد کنه حفا نت از اطالعنات اشنخاچ،
بههصوچ اطالعات شخصی ،بهاندازهای اهمیت دارد که از آن بهعنوان زمیننهای بنرای تمتنع از
حق حریم شخصی و هانوادگی در راستای تضمی مادۀ  3یاد میشود ،و رعاینت محرمنانیی در
مورد دادهها و اسناد پزشکی ادلی اساسی در سیستمهای حقوقی کلینۀ طنرفهنای این سنند
است  1دیوان معتقد است بدون ای قبیل حمایتها ،کلیۀ اقدامات حمایتی که بنرای حفا نت و
اعمال اقدامات مناسب برای بهبود و،عیت بیماران دورت میگیرد ،بیهنوده اسنت و در نتیجنه
سالمت و بهداشت بیمنار و بنه تبعینت از آن ،سنالمت جامعنه در معنرض آسنیب جندی قنرار
میگیرد  2البته در مادۀ  3کنوانسیون ،ای حق بهعنوان حقنی مطلنق و بنیقیدوشنرط در نظنر
گرفته نشده و در مواردی میتواند مشمول محندودیتهنایی شنود و این منوارد هنم دقیقناً در
مواردی است که میان حق فرد و جامعه تقابل و تعار،ی مطرح میشود 9
در قضیۀ آویلکینا و سایری علیه روسیه ،در هصوچ انتشار اسناد و مدارک پزشنکی منتهم
توسط دادستان ،دیوان به ای نتیجه رسید که اقندامات دنورتگرفتنه بنهنحنوی نبنوده کنه از
مصادیق اجحاف یا ستمی علیه متهم باشد ،با ای حال ،رورت رعایت شرط تناسنب در امکنان
انتشار اسناد و مدارک محرمانه تنها در و،عیتی مصداق هور پیدا میکند کنه مننافع سنالمت
عمومی جامعه در هطر باشد 9
افزونبر ای  ،مادۀ  22کنوانسیون حقوق اشخاچ دچار معلولیت هم در زمینۀ رعایت حنریم
هصودی ای اشخاچ مقرر میدارد 1« :هیچ فرد دارای معلولیتی درف نظر از مکان اقامت ینا
زندگی ،مشمول دهالت های هودسرانه ینا غیرقنانونی در امنور شخصنی هنود ،هنانواده ،هاننه،
مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطاتی یا حملۀ غیرقانونی به شخصیت و اعتبارش نمنیگنردد افنراد
دارای معلولیت از حق حمایت قانونی در مقابل چنی مداهالت یا حمالتی برهوردار میباشند ه
دولت های عضو ،حریم اطالعات شخصی ،بهداشتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را بر مبنای
برابر با سایری مورد حمایت قرار هواهند داد» 1
1. I. v. Finland, App. No. 20511/03 (July 17, 2008) (ECtHR) para. 38.
2. Z v. Finland, App. No. 22009/93 (February 25, 1997) (ECtHR) para. 95; C. C. v. Spain,
App. No. 1425/06 (October 6, 2009), (ECtHR) para. 31 [in French].
3. Biriuk v. Lithuania, App. No. 23372/03 (November 25, 2008) (ECtHR), para. 36
4. Avilkina & Ors v. et al. v. Russia, App. No. 1585/09 (June 6, 2013) (ECtHR).
5. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, available at
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf, article 22, (last
;)visited at 3/6/2015

قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولینت قابنل دسترسنی در سنامانۀ ملنی قنوانی و مقنررات
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حریم خصوصی مصدومان شیمیایی
سابقۀ کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ عراق و ایران
جنگ تحمیلشدۀ عراق بر ایران که طوالنیتری نبرد سدۀ بیستم میالدی را آفرید ،افزونبر همۀ
مشخصات یک مخادمۀ بی المللنی از ویژگنی نقنض شندید بسنیاری از قواعند جننگ و حقنوق
انساندوستانه از سوی ارتنش تحنت فرمنان حنزب بعنث عنراق برهنوردار بنود نقنض مقنررات
کنوانسیونهای الهه و ژنو در مورد اسیران جنیی ،هدفگیری کشتیهای تجناری بنیطنرف در
دریای آزاد ،حملۀ مستمر به شهرها و مراکز غیرنظامی ،تنها برهی از ای شمارند اما کانون توجه
و دردآور این سنتیز اسنتفادۀ نامحندود از ادوات ممنوعنۀ جنینی و از جملنه انتشنار گازهنای
هفهکننده ،شیمیایی و مسمو از طریق بمباران هوایی در مناطق جنیی و روسنتاها و شنهرهای
هارج از میدان جنگ توسط ارتش عراق و حتی علیه اتباع آن کشور بود (اردالن.)142 :1934 ،
اولی باری که ارتش عراق از سالح شیمیایی در جنگ استفاده کرد ،مربوط بنه  23مهرمناه
 1914در منطقۀ جنوب (استان هوزستان) بود در ای سال عراق چهار بار از سالح شیمیایی از
نوع تاول زا (گاز هردل) استفاده کرد که یک مصدو و بیست شهید در پی داشت با این حنال،
حمالت شیمیایی ارتش بعث در سالهای  62و  61همزمان با عملیات پیاپی رزمنندگان ایراننی
گسترش یافت (رک انوری تهرانی )969 :1963 ،در سال  1962عراق شش بنار از این سنالح
مرگبار و غیرانسانی استفاده کرد که باز در همان منطقه (جبهنههنای جننوب) و از همنان ننوع
تاولزا بود و ای بار  121نفر به شهادت رسنیدند در سنال  ،1961در جرینان عملینات والفجنر
مقدماتی  12بار مناطق غرب و جنوب مورد ادابت بمبهای شیمیایی قرار گرفت جبهۀ میانی،
غرب و شمال غرب و بخشی از استانهای ایال  ،آیربایجان غربی ،اردبیل ،بناهتران ،کردسنتان و
سلیمانیه در عملیات والفجر  2و  9در سال  69 ،1962بار مورد ادابت بمنبهنای شنیمیایی از
نوع تاول زا (هردل) و اعصاب (تابون) قرار گرفتند بر اار ای حمالت ددها نفر شنهید و هنزاران
نفر مصدو شدند در سال  62سالحهای شنیمیایی تعنداد زینادی از اهنالی غیرنظنامی منناطق
مزبور را مصدو و مجروح کرد به ای ترتیب ،از اول فروردی تا  23اسنفند  2221 ،1969نفنر
مصدو و  92نفر در عملیات هیبر و بدر به واسطۀ ادابت  13بمب تاولزا ،اعصاب ،هفهکننده
و آلودهکننده مصدو یا شهید شدند در سال  ،1969در عملیات والفجنر  3و ابتندای والفجنر 4
در مناطق جنوب  36بار سالح شیمیایی بهکار رفت که حادل آن  33شهید و حدود  11هزار و
 699نفر مصدو بود بهعالوه در عملینات کنربالی دو ،چهنار ،پننج و شنش ،عنراق  122بنار از
سالحهای شیمیایی علیه ایران استفاده کرد که متعاقب آن  9322نفر مصدو شدند و  123نفر
جمهوری اسالمی ایران به نشانی:
http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=122170
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به شهادت رسیدند در سال  1961نیز در مناطق شلم ه ،سردشت ،هوزستان ،بصره ،کردستان،
دیاله و ایال  99بار از سالح شیمیایی استفاده شد که  4992مصدو و  992شهید حادل این
حمالت بود در سال پایانی جنگ 99 ،حملۀ شیمیایی در مناطق غرب ،شنمال غنرب و جننوب
ابت شده است که آهری بنار آن بعند از قطعنامنۀ  143در تناریخ سنو شنهریور در عملینات
بازپاگیری «فاو» اتفاق افتاد براساس آمارها  ،تعنداد کنل مصندومان شنیمیایی از نظامینان و
غیرنظامیان  123هزار نفر و تعداد جانبازان شیمیایی (که در حال حا،نر تحنت پوشنش بنیناد
جانبازان هستند) تقریباً در حدود  91هزار نفر است (رک :زمانی و منصوری الریجانی)1933 ،
ای حمالت سبعانه علیه جمعیت نظامی و غیرنظامی در حالی دورت میگرفنت کنه عنراق
جزو  122کشور امضاکنندۀ 1پروتکل ژنو دربارۀ منع استفاده از سالحهای سنمی ،هفنهکنننده و
ترکیبات باکتریولوژیک 2بود و دولتهای امضاکنندۀ ای سند متعهد بودند« :ممنوعیت اسنتفاده
از گازهای هفهکننده و مسمو شبیه آن را… به رسنمیت شنناهته» و هم ننی تعهند کنرده
بودند که « ممنوعیت مزبور را شامل وسایل جنگ میکروبی نیز دانسته و هود را ملز به رعاینت
مدلول مراتب فوق بدانند»

الزامات قانونی به رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی
الزامات قانونی عام در زمینۀ رعایت حریم خصوصی بیماران
سازمان بهداشت جهانی در سال  1449لزو رعایت حریم هصودی بیماران را در قالب ادنول
اهالق پزشکی و در بیانیۀ حقوق بیمنار منورد تأکیند قنرار داده اسنت  9این امنر بنهو،نوح در
سوگندنامۀ کادر درمانی 9و هم نی در منشور حقوق بیمار در ایران نیز بنه رسنمیت شنناهته
 .1ای سند در حال حا،ر  196عضو دارد ر ک:
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesPartie
s&xp_treatySelected=280(last visited at 17/5/2015).
2. Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of
Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925, available at
http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/pdf/Status_Protocol.pdf (last visited at
2/6/2015).
3. See Generally WHO, A declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe. WHO,
Regional Office for Europe, Kluwer Law International, The Hague, 1994.

 9در سوگندنامۀ معاونت امور فرهنیی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آمده است « :از هیانت و تضنییع
حقوق بیماران به طور جدی پرهیز کنم ،و نسبت به حف اسرار آنان جنز در مواقنع ایجناب ،نرورت شنرعی
پایبندی کامل داشته باشم » رک:
http://www.behdasht.gov.ir/news/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D9%86%D8%
A7%D9%85%D9%87+%D8%BA%D8%(last visited at 21/2/2016).
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شده است  1در بند ششم منشور مذکور آمنده اسنت « :بیمنار حنق دارد جهنت حفن حنریم
شخصی هود از محرمانه ماندن محتوای پزشکی ،نتایج معاینات و مشناورههنای بنالینی جنز در
مواردی که براساس و ایف قانونی از گروه معالج استعال دنورت منیگینرد ،اطمیننان حادنل
نماید» هم نی براساس بنند  3همنی سنند « :بیمنار حنق دارد از رازداری پزشنک و دیینر
اعضای تیم معالج هود برهوردار باشد ،لذا حضور بالینی افرادی کنه مسنتقیماً در رونند درمنان
مشارکت ندارند ،مشروط به کسب اجازه بیمار هواهد بود»
البتننه باینند توجننه داشننت کننه حننریم هصودننی بیمنناران از جنبننههننای مختلننف شننایان
توجه و تحلیل است از ای حیث ،بهطور کلی میتوان مندعی شند کنه گناهی تبینی حندود و
اغور مفهو حریم هصودی ینا هلنوت بیمنار بنا توجنه بنه اولوینتهنا و سنلیقههنای شخصنی
افراد در انجا فعالیتهای روزمنره معنی منیشنود کنه طبیعتناً بنا چننی برداشنتی از مقولنۀ
حریم هصودی ،ای مفهنومی در منورد بیمناران ،توانند بنه مقولنهای منعطنف و ناپایندار بندل
شود و البته در مواردی نینز بنهواسنطۀ مؤلفنههنای بیروننی و ننه عوامنل ،شنرایط ،فاکتورهنا و
معیارهای شخصی و درونی قالببندی میشود که میتواند مصادیقی همهگیرتر و کلیتر داشنته
باشد 2
به هر ترتیب ،لزو حف حریم هصودی در مورد بیماران مستلز توجه بنه ابعناد مختلفنی
است که می توان برای حریم هصودی ایشان متصور شد یکی از ای ابعاد بعند فیزیکنی حنریم
هصودی است که در قالب آن ،فرد ،هود را بهطور فیزیکی در دسترس دییران قرار میدهند ینا
دستیافتنی میکند ای بعد در مفهو فضای شخصی 9هر فرد نیز قابل تبیی اسنت عنالوهبنر
ای بعد ،بعد روانی حریم هصودی بیماران نیز شایان توجنه اسنت پنژوهشهنای متعنددی در
زمینۀ کیفیت و چیونیی رعایت حریم هصودی بیماران دورت گرفته که حاکی از آن است که
 1در سال  1931برای اولی بار منشور حقوق بیمار در ایران تدوی و از سنوی معاوننت سنالمت وزارت بهداشنت،
درمان و آموزش پزشکی ابالغ شد با توجه به ،رورت تدوی متنی جامع در مورد حقوق بیمار ،منشور حقنوق
بیمار ،مجدداً طی ادالحاتی جدی در آبان  1933از سوی وزیر بهداشنت ،درمنان و آمنوزش پزشنکی ،مجندداً
ادالح شد و در نهایت درهمان سال در  1محور کلی و  93بند بههمراه بینش و ارزش و یک تبصرۀ پاینانی بنه
مراکز تابعه ابالغ شد رک:
http://medical.rhc.ac.ir/fa/contents/About_Department/patient_right/%D9%85%D9%86%D8
%B4%D9%88%D8%B1.%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.%D8%A8%DB%8C%
D9%85%D8%A7%D8%B1.html( last visited at 2/4/2016).

 2بسیاری تنها بر جنبههای اهیر تعیی قلمرو حریم هصودی بیمار اکتفا میکنند ای امر از آن حینث اسنت کنه
بیمار در دورت نخست ،برای برقراری تعامل و ایجاد هلوت حق انتخاب قابل مالحظه و بسنیار قابنل انعطنافی
هواهد داشت و ای در مواردی مانند بیماریهای روانی چندان توجیهپذیر نیست رک :ندا مهرداد ،زهره پارسنا
یکتا ،سودابه جوالیی ،فصلنامۀ حیات ،سال دهم ،ش  ،29زمستان  ،39دص 33-34
3. Personal Space
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در موارد متعدد ،تعیی حدود و اغور و قلمرو حریم هصودی بیمناران از حینث ایشنان و حتنی
رویۀ متداول در میانشان متفاوت است 1
با ای حال ،در نظر گرفت جنبههای حریم هصودی تنها مستلز توجه به ابعناد جسنمی و
روانی قضیه نیست یکی از ابعاد مهم حریم هصودی بیماران ،توجه به بعد دسترسنی اطالعناتی
به حریم هصودی است ،از ای بعد ،افراد حق دارند نحوه ،زمان و چینونیی دادن اطالعنات بنه
دییران یا سازمان ها و تشکیالت بیمارستانی هود را تعینی کننند این بعند بنه لنزو توجنه و
مراقبت از عد افشاگری اطالعات بیماران توسط کادر درمانی و پزشکی اهتصاچ دارد بنهنظنر
می رسد رشد و توسعۀ تکنولوژی زمینهای را فراهم کرده است تا بهویژه در مواردی ،عد نظارت
و کنترل کافی بر دادههایی که بی کاربران مبادله می شود ،به انتشار نادواب اطالعات محرماننه
و پزشکی بیماران بینجامد که ای هود میتواند نقض حریم هصودی بیمار نیز محسوب شود 2
بهطور کلی اطالعات بیماران به روشهای ییل به کادر درمانی منتقل میشنود و پنا از آن
ممک است بهطور فراگیر و گستردهای در دسترس دییران قرار گیرد
الف) مستقیماً توسط هود بیمار
ب) توسط شخص االث یا همراه بیمار
ج( بهطور غیرمستقیم توسط پزشک یا کادر درمانی
در هر دورت ،کادر درمانی باید اطالعاتی را که از کارشان کسب میکننند ،بنهعننوان اسنرار
تلقی کنند و علیاالدول ،تنها با ر،ایت بیماران میتوان اطالعات را به شخص دییر منتقل کرد.
البته ای به آن معنا نیست که کادر درمانی در مورد بیماران هود حق مبادلۀ اطالعات پزشنکی و

 1برای مثال نتایج مطالعۀ پاروت بورگون و همکاران بر  923شرکتکننده طی شش ماه حناکی از آن بنود کنه در
مورد نمونه هایی که توسط پزشک معاینه شده بودند ،دالیل متعددی میتواند به احساس بیحرمتی بنه حنریم
و هلوت هصودی بیماران در جریان مداوا منجر شوده از جمله برهنیی قبل از شنروع معایننه توسنط پزشنک،
برهنیی در حضور اعضای تیم پزشکی و برهنه بودن قسمتهایی از بدن بیمار که ارتباطی بنه معایننه نداشنته
است با ای حال ،ای تنها بعد فیزیکی قضیه است ،از سوی دییر در مورد طرح سؤاالتی در هصوچ آراسنتیی
فیزیکی یا نحوۀ استفاده از اوقات فراغت بهعنوان مصادیقی از بیحرمتی به حریم هصودنی و هلنوت بیمناران
تلقی شده است طرح سؤاالتی از قبیل اینکه در شش ماه گذشته چند بار ارتباط جنسی داشنتید ینا عبناراتی
چون شما نسبت به مراقبت از سالمتی هود بیمسئولیت هستید ،بهزعنم بسنیاری از ایشنان مصنادیقی بنارز از
تجاوز به حریم هصودی تلقی شده است برای مطالعۀ بیشتر رک:
Parrott R, Burgoon J, Burgoon M, Privacy Between Physicians and Patients: More than a
Matter of Confidentiality, Social Science Medicine, 1989, no. 29, 1381-5.

 2البته برهی نیز قویاً معتقدند توسعه و پیشرفت دانش بشری به تشندید نقنض حنریم هصودنی افنراد از رهینذر
افشای اطالعات محرمانۀ ایشان نینجامیده است در ای هصوچ ر ک:
Gardner R., Lundsgaarde, H., Evaluating of User Acceptance of a Clinical Expaert Systems,
Journal of Medicine Information Association, 1994, no. 6, pp. 428-38.
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درمانی را ندارد ،بلکه هدف ،در بدو امر ،عد انتشار اطالعات و مفاد اوراق پزشکی بیمار به هارج
از «جامعۀ درمانی» است  1از ای حیث ،بنا توجنه بنه اطنالق ادنل رازداری اسنناد و اطالعنات
پزشکی و درمانی بیماران ،تنها در مواردی هاچ مانند منافع و مصالح جامعه بنهوینژه در منورد
بیماریهای مسری یا دستور مرجع قضایی با استناد به قوانی پزشکی و مدنی میتنوان قینودی
بر ای ادل تصور کرد در چنی مواردی ،عمالً بحث از لزو رعایت حریم هصودی بیمار به نفع
مصالح عالیتری قابل اغماض است 2

الزامات خاص به رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی
مصدومان شیمیایی جنگ تحمیلی هنوز هم پا از سالها از اتما جنگ جهت منداوای طینف
وسیعی از آاار باقیماندۀ ناشی از کاربرد تسلیحات بهکاررفته در زمان جنگ ،مجبور به مراجعات
مکرر به مراکز پزشکی و درمانیاند  9در ادل ،در وهلۀ نخست ،مصدومان شیمیایی ،بیمار تلقنی
 1در ای هصوچ ،مطالعۀ تطبیقی در قنوانی ملنی برهنی از کشنورها متضنم در نظنر گنرفت ،نمانت اجنرای
سنیینی برای نقض حریم هصودی بیماران است برای مثال براساس قانون اساسی فدرال اتریش کلینۀ افنراد
شاغل در بخشهای فدرال ایالتی و نواحی ،عالوهبر کادر پزشکی ملز به رازداری هستند و براساس منادۀ 121
قانون مجازات ای کشور ،افشای راز در موارد ییربط جر محسوب میشود در هصوچ پیشییری از انتشنار
بیماریهای مسری نیز الز است تا پیرامون آن به همۀ مرد اطالعات داده شود و اقدامات قرنطیننهای انجنا
پذیرد در هر حال ،به نحو استثنایی روش است که در ای موارد ،سالمت و امنینت جامعنه بنر رعاینت حنریم
هصودی بیمار مرجح هواهد بود براساس قوانی نروژ ،پزشک ملز به رازداری در مورد سالمت افراد ینا دیینر
مسائل شخصی و هصودی است که در طول طبابت از آن مطلع میشود و افشای آن جریمۀ نقدی و حنداقل
شش ماه حبا بههمراه هواهد داشت .براساس قوانی چک و اسلواکی اطالعات مربوط بنه بیمناران محرماننه
تلقی میشود و الزا به رازداری نه تنها اطالعات پزشکی بلکه اطالعات هانوادگی و اجتماعی را شامل میشود
و از کارکنان درمانی نمیتوان بهعنوان شاهد در دادگاه استفاده کرد ،حتی اگر هود بیمار ر،نایت داده باشند
نهایتاً براساس مادۀ  693قانون مجازات اسالمی ماماها و داروفروشان و کلیۀ کسانی که به مناسنبت شنغل ینا
حرفۀ هود محر اسرار میشوند ،هر گاه در غیر از موارد قانونی ،اسرار بیماران را افشا کنند به سنه مناه و ینک
روز تا یک سال حبا و پرداهت جریمۀ نقدی محکو میشوند برای مطالعنۀ بیشنتر در زمیننۀ قنوانی ملنی
رک :ناهید محرابی ،اهمیت حف حریم هصودی و محرمانیی اسرار بیمناران از سنوی اعضنای کنادر درمنانی،
مجلۀ دانشکدۀ پیراپزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،سال چهار  ،ش  ،1933 ،2دص 21-26
 2برای بررسی بیشتر دکتری و قیود متصور بر ادل لنزو رعاینت حنریم هصودنی بیمنار ر ک :منصنور اشنرفی،
مجموعه مقاالت اهالق پزشکی ،جلد هفتم ،انتشارات وزارت بهداشت و درمان و آمنوزش پزشنکی ،1939 ،چ
 39به بعد
 9از جمله عمده موارد مراجعۀ مکرر مصدومان شیمیایی میتوان به بدهیمیهای هنونی ،مشنکالت ایمونولوژینک،
تنفسی ،چشمی ،پوستی ،کلیوی ،و آاار روانی مانند کاهش تطابق روانی ،افسردگی ،عود عالئم سندرو پنا از
،ربه اشاره کرد برای آگاهی و مطالعۀ بیشتر عوارض فیزیکی و روانی کاربرد تسلیحات شیمیایی ر ک:
مریم یاکری نیا ،مریم نامدار ،دالح علوی و محمدر،ا علوی ،رابطۀ بدهیمی های هون و آنمی آپالستیک و سولفور
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میشوند و از ای حیث ،رعایت حریم هصودی بیماران که در منشنور حقنوق بیمنار نینز منورد
تأکید قرار گرفته ،در هصوچ ایشان نیز الزامی است در مطالعۀ تودیفی -تحلیلنی  122نفنر از
جانبازان شیمیایی در زمینۀ رعایت محرمانیی اوراق و اسنناد پزشنکی ایشنان ،عمندۀ نموننههنا
معتقد بودند که اسرار پزشکی و حریم شخصی ایشان در هصوچ بندهای هفتم و هشتم منشور
حقوق بیمار به طنور نسنبی رعاینت شنده اسنت (مادرشناهیان )112 :1939 :هرچنند بنهزعنم
نویسندگان ،قید کلی لزو رعایت محرمانیی اطالعات پزشکی دنرفاً بنه کنادر درمنانی محندود
نمیشود و حتی به کلیۀ کسانی که به هر نحو با پرونده و اوراق پزشکی ییربط دسترسنی پیندا
میکنند نیز تسری مییابد 1
با ای حال ،در مرتبۀ بعدی ،میتوان به وجوهی از تفاوت میان مصدومان شنیمیایی و سنایر
بیماران نیز اشاره کرد هرچند عمدۀ ای تفاوت هنا منانع از تسنری ادنل محرمنانیی اطالعنات
پزشکی ایشان نمیشود عمده معضالت و مشکالتی کنه بنهواسنطۀ جننگ تحمیلنی گریبنانییر
مصدومان شیمیایی اند ،مسری نبوده و هرچند برای مصدو شنیمیایی سنخت و جانکناه اسنت،
لک منفعت عمومی جامعه را در معرض آسیب قرار نمیدهد از ای حینث ،بنهنظنر نمنیرسند
افشای اطالعات پزشکی سایر بیماران که در مواردی در راستای مصالح جامعه و البته در عمندۀ
موارد به دستور مرجع قضایی ،میسر بنود ،در پرونندۀ مصندومان شنیمیایی توجینهپنذیر باشند
عالوه بر ای  ،بسیاری از مصدومان شیمیایی ،حسب ا هار هنویش ،تمنایلی ندارنند تنا جامعنه و
اطرافیان از و،عیت جانبازی ایشان مطلع شنوند  2افشنای چننی اطالعناتی حتنی در منواردی
ممک است موجبات نار،ایتی هانوادۀ مصدومان شیمیایی در جامعه را نینز فنراهم سنازد این
موستارد در مجروحی شیمیایی جنگ تحمیلنی ،مجلنۀ طنب نظنامی  ،1931ش  ،9دنص 113 -161ه فنرح
مادرشاهیان ،مقایسۀ تطابق با اارات مستقیم و غیرمستقیم استرس در زندگی جانبازان شنیمیایی بنا جانبنازان
فیزیکی ،مجلۀ طب نظامی ،1932 ،ش  ،9دص 113-122ه باقر وفایی ،علی دیدی ،بررسنی مینزان شنیوع و
شدت افسردگی در  122نفر از جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی در تبریز ،مجلۀ طنب نظنامی ،1932 ،ش ،9
دص 121 -112
 1بهنظر می رسد تفاوت میان دو طیف کادر درمانی و غیردرمانی بیشتر از حینث ،نمانت اجنرای ناشنی از افشنای
اسرار و عد رعایت حریم هصودی بیمار نهفته باشد ،چراکنه هرچنند در منورد اول، ،نمانتهنای اجراینی از
تعلیق تا اهطار کتبی و درج در پروندۀ پزشکی قابل یکر است ،در مورد سایر اشخاچ فاقد سمتی کنه بنه هنر
نحو به اطالعات ییربط دسترسی پیدا کرده و آن را افشا میکنند ،چننی ،نمانت اجراینی مفنروض نیسنت
ر ک:
Verena Tschudin, Ethics in Nursing the caring relationship, Butterworth-Heinemann, 2003,
pp. 137-8.

 2در موارد متعددی به ای قضیه در ،م تنظیم دادهواستهای مصدومان شیمیایی توسط وکنالی پرونندههنای
مصدومان در مرکز امور حقوقی بی المللی ریاست جمهوری اشاره شنده اسنت کنه از حینث محرمنانیی اوراق،
ارائۀ مستندات ییربط میسر نیست
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قضیه به وینژه در منورد فرزنندان و اقربنای درجنۀ اول مصندومان شنیمیایی منیتوانند مصنداق
جدیتری داشته باشد 1
به ای ترتیب ،بهنظر میرسد رعایت محرمنانیی اوراق ،اسنناد و مندارک پزشنکی مصندومان
شیمیایی ،نسبت به سایر بیماران به طریق اولی شایان توجه است و چه بسا بتوان ادعا کرد کنه
ای امر به جامعۀ درمانی منحصر نمی شود ،بلکه سنایر افنرادی کنه بنه هنر نحنو بنا سنمتی در
پروندههای مرتبط با مصدومان شیمیایی دهیلاند ،از وکالی پرونده ،کارشناسان ،مراکز دولتی و
امثالهم مکلف به حف محرمانیی سوابق مذکورند ،هرچند ممک است تبعات نقض ای حق در
موارد مختلف به اقتضای سمت و جاییاه متفاوت باشد

رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی در رویه
فارغ از اقدامات دولت عراق در نقض تعهدات هویش براساس حقوق بشردوستانۀ بی المللی ،کنه
در هر دورت در مراجع قضایی بی المللی در حال پیییری است ،2الز است تا بنه این مطلنب
توجه جدی کنیم که مقررات حقوق بی الملل بشر که متضم رعایت حریم هصودنی و حفن
محرمانیی اطالعات شخصی و هصودی ای مصدومان است ،چنه در زمنان مخادنمه و چنه در
زمان دنلح هم ننان حناکم و الز االجراسنت ( )Meron, 1987: 172-173حماینت حقنوقی از
مصدومان شیمیایی جنگ عراق علیه ایران ،بر پیششرطهایی مبتنی است که عد رعایت آنهنا،
ای حمایت حقوقی را بهشدت متأار می سازد براسناس مقنررات کمیسنیون پزشنکی جانبنازان
معاونت بهداشت و درمان مرکز بهداشت روانی بنیاد شنهید و امنور ایثنارگران (تیرمناه ،)1941
تشکیل پروندۀ پزشکی و روان پزشکی مصدومان به درهواست ایشنان و بنا ارائنۀ مندارک الز و
تأیید توسط مراجع دالحیتدار دورت میگیرد  9در همی مجموعه مقنررات پنیشبیننی شنده
است که هر گونه سوء استفاده از مندرجات و تخلف یا جعل و استفادۀ نابجا از اطالعات منندرج،
با پییرد قانونی همراه هواهد بود  9از ای حیث ،اطالعات شخصی و هصودی ،اسناد ،مندارک و
اوراق پزشکی و پیراپزشکی مصدومان شیمیایی با استناد به گزارش مفاد الیحۀ حریم هصودی1
 1مصدومان شیمیایی از بسیاری از مواهب زندگی طبیعی محرو اند ،بسیاری از آنها قادر به رفع حوایج اولینۀ هنود
نیستند ،از ای حیث ،در عمل ،در مواردی ممک است به ویژه فرزندان ،تمایل نداشته باشند تا در بی دوستان
و نزدیکان به وجود مصدومی شیمیایی در هانواده ،شناهته شوند
 2مو،وع ای مقاله پیییری اقامه و طرح دعاوی مصدومان شیمیایی در مراجع قضایی ملی و بی المللی نیسنت از
ای حیث ،مستقیماً به ای قضیه و تحلیل حقوقی جنبههای مختلف آن نخواهیم پرداهت

3. http://www.fajrhospital.ir/upload/commission.pdf( last visited at 2/6/ 2015).

 9براساس مادۀ 3
 1ر ک :احمد مرکز مالمیری ،ا هار نظنر کارشناسنی دربنارۀ الیحنۀ حماینت از حنریم هصودی(شنور اول) ،گنروه
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و هم نی آن ه در روینۀ بنی المللنی مشناهده شند ،در قالنب حنریم هصودنی ایشنان قابنل
طبقهبندی است
متعاقب تشکیل و تکمیل پرونده های پزشکی مصدومان شیمیایی ،طرح دعوا یا پیییری آن،
نیازمند الحاق سنوابق و اوراق پزشنکی و محرماننۀ ایشنان ،جهنت بهنرهبنرداری توسنط مرجنع
دالحیتدار ،در مواعد مقتضی است
با استناد به مواد 1 1و  26قانون دالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی
به دعاوی مدنی علیه دولتهای هارجی (مصوب  13آبان  )1933کنه اقامنۀ دعنوا علینه برهنی
دولتهای هارجی را در دالحیت دادگستری تهران میداند ،و نظر به اعال وزارت هارجه مبنی
بر اینکه اقامۀ دعوا علیه ایاالت متحده مشمول «عمل متقابل» مورد نظر قانونیذار در این مناده
است ،اقدامات ایاالت متحده در تأمی مالی و نیز فروش سالح و مواد شیمیایی اولیۀ منورد نیناز
عراق در جنگ و اعطای مجوز ددور برای ارسال مواد دارای کاربرد دومنظوره و در نهایت اطالع
دقیق و کامل از بهکارگیری سالحهای شنیمیایی علینه افنراد نظنامی و غیرنظنامی و هم ننی
ح مایت از حمالت شیمیایی عراق به مناطق مسکونی و غیرنظامی ایران ،زمینهای را برای طنرح

مطالعات حقوقی کمیسیون امنیت ملی و سیاست هارجی مرکز پژوهشهای مجلا ،ش  ،1939 ،3141در
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/730224(20.12.2015).

 1مادۀ  1مقرر میدارد« :به موجب ای قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازی حقوق بنی الملنل،
اشخاچ حقیقی و حقوقی میتوانند از اقدامات دولتهای هارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسنالمی
ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند ،در دادگستری تهران اقامه دعنوی کننند در این دنورت دادگناه
مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قنانون ،حکنم مقتضنی دنادر
نماید فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور هارجه تهیه و به قوۀ قضاییه اعال میشود.
موارد مو،وع ای مادۀ عبارت است از:
الف) هسارات ناشی از هر گونه اقدا و فعالیت دولتهای هارجی در داهل یا هارج ایران کنه مغنایر بنا حقنوق
بی الملل است و منجر به فوت یا ددمات بدنی یا روانی یا ،رر و زیان مالی اشخاچ میگردد.
ب) هسارات ناشی از اقدا و یا فعالیت اشخاچ یا گروههای وحشتافک (تروریستی) در داهل یا هنارج اینران
که دولت هارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می نماید و یا اجنازه اقامنت ینا تنردد و ینا فعالینت در قلمنرو
حاکمیت هود را به آنها میدهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا ددمات بدنی یا روانی یا ،نرر و زینان منالی
میشود.
تبصره ن فهرست اشخاچ یا گروههای وحشتافک (تروریستی) ،توسط وزارت اطالعات تهیه و بنه قنوۀ قضناییه
اعال میشود».
 2مادۀ  6مقرر میدارد« :دادگاههای ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر دالحیت رسنیدگی بنه شنکایت علینه
دولتهای هارجی را دارند:
 1زیاندیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حاداه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند.
 2زیاندیده در زمان ورود هسارت در استخدا دولت جمهوری اسالمی ایران باشد.
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دعوا علیه ایاالت متحده در دادگستری تهران فراهم کرد  1در عمده دادهواستهای مطرحشنده
علیه ایاالت متحده به هسارات جسمی ،آسیبهای روحی و هم نی هسارات منالی و معننوی
به هواهان اشاره شده و پروندۀ پزشکی هر یک از مصدومان به ،نمیمۀ دادهواسنت بنه مرجنع
دالح ارسال شده تا هواستۀ دعوا براساس هسارت ناشی از هزینههای پزشکی از جمله درمان و
مراقبتهای پزشکی و دارویی و وسایل و تجهیزات مورد نیاز و استفاده از امکانات بیمارسنتانی و
مراکز درمانی جهت بهبود ،استیفا شود  2برای مثال در دادهواسنت یکنی از پرونندههنای تحنت
رسننیدگی آمننده اسننت « :موکننل اینجانننب س در بمبنناران شننیمیایی مننناطق مسننکونی و
غیرنظامی روستای نی شهرستان مریوان مورخ  1963/2/23رژیم بعث عراق ،بنر اانر استنشناق
مواد شیمیایی ناشی از انتشار گاز هردل منتشرشده در محیط ،از ناحیه تما بدن از جمله رینه،
پوست ،چشم ،داهلی و هم نی اعصاب دچار مصندومیت شنده اسنت کنه مصندومیت ایشنان
توسط ناحیۀ مقاومت بسیج سپاه پاسداران شهرستان مریوان تأییند گردینده اسنت و همینی
مؤید آن است که مصدومیت و آسیبهای وارده به ایشان ناشی از استنشاق مواد شنیمیایی گناز
هردل بوده است موکل اینجانب در زمان بمباران  13ساله بوده و از همان زمنان بنر اانر این
حاداه بهتری روزهای عمر هود را درف درمان جراحات ناشی از اعمال وحشیانه و تجاوزکاراننۀ
رژیم بعثی عر اق با حمایت دولت ایاالت متحدۀ آمریکا کرده است مشارالیه در حنال حا،نر بنا
افزایش دردد مجروحیت و گسترش آن هم نان با مرگ دستوپنجه نر میکنند در اانر این
سانحه موکل اینجانب دچار مصدومیت و مجروحیتهای متعدد و سختی شنده و بنا بناال رفنت
س نه تنها بهبودی حادل نیردیده بلکه بر وسعت جراحات نیز افزوده شده بهطنوریکنه رونند
زندگی را برای ایشان بسیار سخت و طاقتفرسا کرده است و در تما طول ای مدت بنا دنرف
هزینه ای بسیار سنیی تحت مداوای پزشکان قرار گرفته اما تأایر گازهنای شنیمیایی بنهحندی
بوده است که وی از نعمت داشت یک زندگی بدون درد و رننج محنرو شنده اسنت و دچنار
بیماری های روحی و افسردگی نیز گردیده که در موارد متعددی بر ادامۀ روابط جنسی و زندگی
عادی وی نیز تأایر گذاشته است »
همانگونهکه مالحظه میشود سوابقی که از سوی موکل پرونده جمعآوری و به دادهواسنت
منضم شده متضم بسیاری از مدارک و اوراق پزشکی مصدو شیمیایی است که بایند در زمنرۀ
موارد مرتبط با حریم هصودی ،شخصی و محرمانه مصدو شیمیایی قلمنداد و محرماننه تلقنی
شود ای امر نه تنها تکلیفی جدی بر عهدۀ مراکز دالحیتداری است که در حال پییینری امنور
 1برهی از دادهواستهای مصدومان شیمیایی عمدتاً با پیییری مرکز امور حقوقی بی المللی ریاسنت جمهنوری و
در شعبۀ  11مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران طرح شده و در حال رسیدگی اسنت ،البتنه در منواردی نینز
منتج به ددور حکم شده است
 2تاریخ ابت ای دادهواست  1941/1/22به ابت رسیده است
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مصدومان شیمیایی اند ،بلکه بر عهدۀ وکیل ،کارشناسنان پروننده ،قا،نی پروننده و رسنانههنای
جمعی است تا از ای طریق به حریم هصودی مصدومان تجاوز نشود به ای ترتینب ،همزمنان
که مراجعی که اوراق و اسناد هویتی و پزشکی مصدومان شیمیایی را در اهتیار دارند ،متعهدنند
تا از افشای بدون دلیل ای اوراق و اسناد امتناع ورزنند ،مراجنع قضنایی رسنیدگیکنننده ،نینز
متعهد به مراقبت مقتضی در هصوچ افشای اوراق و اسناد هویتی مصدومان هستند البته بایند
توجه داشت که ای امر منحصر به پرونده های مصدومان شیمیایی نیست و به کلیۀ پروندههنای
تحت رسیدگی ایشان بازمیگردد ای ویژگی بههصوچ در مورد پروندههای مرتبط با مصدومان
شیمیایی از جهت لزو توجه به آاار و تبعات روانی انتشار اطالعنات درمنانی بنرای مصندومان و
هانوادۀ ایشان اهمیت بسیاری دارد
از سوی دییر ،الز است تا در ای هصوچ به ای نکته توجه شود کنه بنهطنور معمنول در
چنی قضایایی بر هالف رویهای که مراجع حقوق بشری در ارتباط با افشای برهی از جنبههای
حریم هصودی معلوالن ،اتخای کرده اند ،در مقولۀ حمایت از مصدومان شیمیایی ،معضل چنالش
میان حریم هصودی و حریم عمومی مصداق پیدا نمیکند ای امر بیشتر از آن حیث است کنه
بیماریهای دعب العالج مصدومان شیمیایی که اغلب بهواسنطۀ استنشناق گناز هنردل ینا گناز
اعصاب است ،مسری نبوده و از ای حیث حف منافع و مصالح جامعه در تعارض با رعایت حریم
هصودی اطالعات شخصی و به ویژه پزشکی مصدومان شیمیایی قرار نمیگیرد حنق بنر حنریم
هصودی درمانی و ملحقات آن ،از جمله اسناد و اوراق و اطالعات شخصی ،هصودی ،پزشکی و
هانوادگی از مهمتری مصادیق حق هایی است که در منورد اشنخاچ هناچ منورد توجنه قنرار
می گیرد از ای طریق ،مصدو شیمیایی دارای حق آزادی ارائۀ اطالعات شخصی و پزشکی هود
در مراجع هصودی و دولتی یی ربط در قضیه میباشد و از طرفی در نقطۀ مقابل ،تعهند مبننی
بر لزو حف محرمانیی ای اسناد مانع از انتشار آنها در مواردی است که بنه حنریم هصودنی
مصدو آسیبی جدی وارد میشود به ای ترتینب اطالعنات ،پرونندۀ پزشنکی و اوراق هنویتی و
درمانی مصدومان شیمیایی در زمنرۀ حنریم هصودنی آننان اسنت و از این حینث احتنرا بنه
محرمانیی ای اسناد و اطالعات مندرج در آن در زمرۀ حقوق بشری مورد حمایت ایشنان تلقنی
میشود
همانگونه که گفته شد ،لزو توجه به حریم هصودی پزشکی مصدومان شنیمیایی منحصنر
به کادر درمانی نبوده و حتی در مورد نظا قضایی یا سایر ارگانهای اجرای دهیل در قضیه نیز
قابل تأمل است از ای حیث ،به اندازهای که در زمنان تندوی و تنظنیم لنوایح و اوراق پزشنکی
مصدومان ،ابت ا هارات و تنظیم دادهواست توسط وکال و ارگانهای ییدالح مورد توجه قرار
میگیرد ،الز است تا توسط ارگانهایی که به هر نحو در ای فرایند دهیلانند ،از جملنه وزارت
امور هارجه ،وزارت اطالعات ،دداوسیما ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رعایت شود هنر

 694فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،64شمارۀ  ،2تابستان 5931

گونه اقدامی که در ای زمینه با عد رعایت حریم هصودی مصدومان بهوینژه از حینث افشنای
اوراق و اسناد پزشکی و هویتیشان دورت پذیرد ،نقض حق بشری ایشان محسنوب منیشنود و
میتواند تبعات ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در زمان هشت سال دفاع مقدس علینه ایشنان
را تشدید کند

رعایت حریم خصوصی و حق دادخواهی مصدومان شیمیایی :تعارض یا تکمیلل
حقها
رعایت حریم هصودی مصدومان شیمیایی ،پیش شرط طرح دعوا از سوی مصندومان شنیمیایی
در مراجع قضایی ملی 1یا بی المللی 2محسوب میشود بدیهی است عمده تجلنی این حنق در
زمان تنظیم لوایح دادهواسنت ،اهنذ ا هنارات مصندومان ،پیوسنت سنوابق و پرونندۀ پزشنکی
مصدومان و امثالهم دورت می گیرد از ای حیث ،در کلیۀ مراحلی کنه بنه ابنت دادهواسنت و
طرح دعوا منجر می شود ،مسئولیت حف حریم هصودی مصدومان بنر عهندۀ کنادر درمنانی و
کلیۀ اشخادی است که به جهت سمت در چنی پروندههایی حضور دارند
همان طورکه در بخش نخست مقاله مورد توجه قرار گرفت ،رعایت حریم هصودی افراد اعم
از مصدومان شیمیایی تحت حمایت حقوق بی الملل بشر است ،ای در حالی است که از طرفنی
حق دادرسی عادالنه نیز از مصادیق حقهای بشری است از این حینث ،دو حنق مزبنور ننه در
مقابل یکدییر که در کنار هم قرار میگیرند روش است که در دورت تعنارض احتمنالی مینان
حق های بشری ،توسل به دکتری حاشیه که در دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بهکنرات اسنتفاده
شده است ،میتواند به حل تعارض بینجامد ،9با ای حال ،بهنظر میرسد در ای زمیننه پنیش از
آن ه بحث بر تعارض دو حق حریم هصوچ و حق دادهواهی مطرح باشد ،بحث بر لزو رعاینت
 1عمده دعاوی مطروحه در شعبۀ بی الملل مجتمع شهید بهشتی تهران
 2برای نمونه دعاوی مطرح توسط هواهانهای ایرانی و عراقی علیه فنرانا فنات آننرات ،تبعنۀ هلنندی در دینوان
بخش الهه که به ددور حکم بدوی در  29آوریل  2219منتهی شد هواهنانهنای ایراننی و عراقنی بنهدلینل
هساراتی که در اار بمباران با گاز هردل توسط رژیم ددا حسی در سالهای دهۀ هشتاد در شهرهای اینران
و عراق متحمل شدند ،علیه فان آنرات ادعای هسارت کردند در زمان بمبارانها هواهانها که همنه غیرنظنامی
بودند ،در یکی از شهرهای بمبارانشده زندگی میکردنند در نتیجنۀ بمبنارانهنا آنهنا در معنرض گناز هنردل
قرارگرفتند و بنابرای (بهشدت) مجروح شدند برای مطالعۀ بیشتر در ای هصوچ رک :پروندۀ کالسنۀ -2363
 C/24/932621/HA ZA 24در دادگاه بخش الهه
 9آرامش شهبازی ،هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در آمریکا در ترازوی حقوق بی الملنل ،مجلنۀ حقنوقی
بی المللی ،سال  ،23پاییز و زمستان  1934ش  ،99مؤلفه در ای مقاله به حنل تعنارض مینان دو حنق آزادی
بیان و آزادی مذهب با استناد به دکتری حاشیه تفسیر در چارچوب حقوق بی الملل پرداهته است
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حریم هصودی است تا زمینه ای را برای دادهواهی منصفانه فراهم کند نقض حنریم هصودنی
مصدومان شیمیایی در هر یک از مراحل قنانونی ییربنط کنه در نهاینت منیتوانند بنه جبنران
هسارات مادی یا معنوی از ایشان منتهی شود ،تبعات هاچ هود را بههمراه هواهند داشنت از
ای حیث ،برای مثال ،نقض ای حنق توسنط کنادر درمنانی بنا افشنای اوراق و اسنناد پزشنکی
مصدومان شیمیایی توسط وکیل یا مشاور حقوقی پرونده ،پیامدهای قانونی متفاوتی را بههمنراه
هواهد داشت که می تواند با درج در پروندۀ پزشکی کادر درمانی یا رسنیدگی توسنط دادسنرای
انتظامی وکال 1همراه باشد

نتیجه
مصدومان شیمیایی تنها آسیبدیده و بیمار تلقی نمی شوند ،اگر اشخاچ دچار معلولیت ،که بنه
عللی طبیعی یا سانحه ،واقعنه ینا عللنی قهنری و حتنی ژنتینک ،از زنندگی طبیعنی محنرو و
بیبهرهاند ،بهعنوان قشر آسیب پذیری از جامعنه منورد حماینت هناچ قنرار دارنند ،مصندومان
شیمیایی که در راه رسالتی مقدس ،عالمانه و عامدانه از سالمت و آسایش هود گذشنتهانند ،بنه
طریق اولی شایستۀچنی توجهیاند از ای حیث ،بهنظر منیرسند توجنه بنه حنریم هصودنی
مصدومان قربانی کاربرد تسلیحات شیمیایی ،مسنئولیت و رسنالتی مضناعف بنر عهندۀ دولنت و
یکایک شهروندان است اگر در بیماران دارای و،عیت هناچ و مسنری ،در منواردی مسنئولیت
حمایت از سالمت و بهداشت عمومی در قلمرو حریم عمومی انتشار اسنناد پزشنکی و محرماننۀ
بیماران را تجویز میکند ،بهنظر نمی رسد چنی توجیهی در نادیده گرفت حق حریم هصودنی
مصدومان شیمیایی مصداق داشته باشد نقض حریم هصودی در هر حنال ،نقنض حقنوق بشنر
تلقی میشود ،و ای امر بهویژه در جایی که با افشای و،عیت جسمی ،روحی ،روانی و هانوادگی
مصدومان شیمیایی ،حریم هصودی ایشان یا هانوادهشان را هدشهدار سازد ،بسی قابل تأملتنر
و زجرآورتر هواهد بود
مصدو شیمیایی در مرحلۀ نخست بیمار تلقی میشنود و از این حینث ،بنا تسنری حقنوق
مندرج در منشور حقوق بیمار به ویژه بندهای هفتم و هشتم ،الز است تا اسرار و اوراق پزشکی
و درمانی وی محفوظ و مصون از انتشار و تعرض قرار گیرد هرچنند این قیند اطنالق دارد ،در
زمانیکه منافع و مصالح جامعه به هصوچ با دستور قضایی مرجع دنالحیتدار ایجناب کنند ،بنا
غلبۀ جاییاه حریم عمومی جامعه قابل نقض است با این حنال ،در منورد مصندومان شنیمیایی
 1حداقل مجازات ،برای متخلفان حرفۀ وکالت توبیخ و حنداکثر مجنازات محرومینت دائنم از شنغل وکالنت اسنت
مستفادِ از مادۀ  36آیی نامۀ الیحۀ استقالل حداقل مجنازات بنرای متخلفنان حرفنه وکالنت تنوبیخ و حنداکثر
مجازات محرومیت دائم از شغل وکالت پیشبینی شده است.
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قضیه اهمیت بیشتری دارد از آنجا که بیماری مصدو شیمیایی مسری نیست و منافع عمنومی
جامعه را به مخاطره نمیافکند ،شاید قید لزو انتشار بیماریهای دییر در ای هصوچ مصنداق
نداشته باشد به عالوه ،لزو مراجعۀ مکرر و مستمر مصدو شیمیایی به مراکز درمانی بهوینژه در
مورد مصدومان تنفسی نیازمند اطمینان هاطر مصدومان از محافظت جندی از پرونندۀ درمنانی
ایشان است با ای حال ،ای الزا به کادر درمانی هالده نمیشود کلیۀ اشخادی که به هر نحو
یا در هر سمتی با پروندههای ییربط مرتبطاند ،بهویژه از حیث لزو توجه به جاییاه و قضناوت
ارزشی جامعه در مورد مصدومان شیمیایی و هانوادۀ ایشان ،مقید و ملز به رعاینت محرمنانیی
اوراق پزشکی ایشان هستند
اگر امروز معتقدیم که سال ها پیش ،دولت عراق با نقض قواعد و ادول حقنوق بشردوسنتانۀ
بی المللی ،مرتکب جنایتی بی المللی شده ،امید است با نادینده گنرفت حنریم هصودنی این
اسطورههای گذشت و استقامت ،در آینده ،ما بهعنوان ناقضنان حنریم هصودنی و حقنوق بشنر
مصدومان شیمیایی شناهته نشویم
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