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شكايت از آلودگى هوا به ناكجا
26 بهمن 1387 بود كه قوه قضاييه براى رسيدگى به شكايات 
آمادگى كرد  اعالم  آلودگى هوا  از  ناشى  مربوط به خسارات 
و در پى آن هم رئيس سازمان پزشكى قانونى وقت كشور از 
متوفيان  خانواده  شكايات  بررسى  براى  سازمان  اين  آمادگى 

ناشى از آلودگى هوا خبر داد.
شكايات  به  رسيدگى  نحوه  درباره  عابدى  محمدحسن  دكتر 
شهروندان از آلودگى هوا گفته بود: «شهروندانى كه به علت 
آلودگى هوا از لحاظ جسمانى با مشكل مواجه شده اند يا تصور 
شده  فوت  خانواده شان  اعضاى  از  يكى  دليل  اين  به  مى كنند 
مى توانند شكايات خود را در دادسراى ويژه جرايم پزشكى 

مطرح كنند تا مورد رسيدگى قرار گيرد.»
اين واكنش ها البته خودشان در آن زمان در ادامه آمارى بود كه 
مديركل محيط زيست تهران داده و گفته بود ساالنه 2500 تهرانى 
بر اثر آلودگى هوا مى ميرند و موج خبررسانى ها در رسانه ها به پا 
شده بود و معاون قضايى دادستان كل كشور هم از بازماندگان 
افرادى كه بر اثر آلودگى هوا فوت كرده اند، خواسته بود براى 
مطالبه خسارت و ديه در مراجع قضايى طرح شكايت كنند. 
سوى  از  فرد  فوت  كه  صورتى  «در  بود:  گفته  ذبحى  حسين 
پزشكى قانونى آلودگى هوا يا مسموميت بر اثر آن ثابت شود 
بازماندگان مى توانند شكايت خود را مطرح و از دستگاه هاى 
مربوطه مطالبه خسارت كنند.» رئيس سازمان پزشكى قانونى كشور 
هم موافقت و اعالم كرده بود: «دادسراى ويژه جرايم پزشكى از 
سازمان پزشكى قانونى به عنوان يك مرجع كارشناسى نظرخواهى 
و پس از رسيدگى نظر خود را به دادگاه اعالم مى كند.» او از 
افرادى كه ادعا مى كنند به دليل آلودگى هوا از لحاظ جسمانى 
دچار زيان شده اند يا يكى از اعضاى خانواده آنها فوت شده 
مى توانند مستندات خود را به دادگاه مربوطه ارائه كنند تا در 

كميسيون هاى تخصصى مورد رسيدگى قرار گيرد.
به دنبال اين اخبار جمعى از خانواده هاى متوفيان ناشى از آلودگى 
هوا با حضور در دادستانى كل كشور خواستار بررسى فوت 
بستگان خود شدند. متوفيان اين خانواده ها بيمارانى بودند كه 
بيمارى شان در اثر آلودگى هوا تشديد و در نهايت موجب مرگ 
آنها شده بود اما مدير دفتر پيشگيرى از وقوع جرم دادستانى 
كل كشور اعالم كرده بود: «دادستانى كل كشور مرجع رسيدگى 
به چنين شكاياتى نيست و شهروندان بايد شكايات خود را در 
محاكم و دادسرا مطرح كنند.» او گفته بود: «شهروندان بايد آگاه 
باشند كه فوت ناشى از آلودگى هوا داليل خاصى دارد و بايد 
به روش كارشناسى و علمى مورد بررسى قرار گيرد بنابراين 
انتظار نداشته باشيد تمامى شكايات در محاكم مورد قبول واقع 
شود.» اين در حالى بود كه رئيس وقت سازمان پزشكى قانونى 

كشور از عدم ثبت شكايتى از سوى شهروندان خبر مى داد! 
2 سال گذشت تا رئيس سازمان پزشكى قانونى اعالم كرد از 
نظر علمى نمى توان اثبات كرد مرگ بر اثر آلودگى هوا بوده 
تشديد  يا  قلبى  سكته  عوامل  از  مى تواند  هوا  آلودگى  است. 
بيمارى هاى ريوى و تنفسى محسوب شود. اين در حالى بود 
براى  قضاييه  قوه  آمادگى  اعالم  پى  در  سازمان  اين  خود  كه 
رسيدگى به شكايات مربوط به خسارات ناشى از آلودگى هوا 
از آمادگى اش براى بررسى شكايات خانواده متوفيان ناشى از 

آلودگى هوا خبر داده بود!
2 سال ديگر هم از اين هياهو گذشت. رئيس مركز تحقيقات 
پزشكى قانونى آب پاكى را بر دست بسيارى ريخت و اعالم 
كرد: «امكانات چنين فرآيندى در سازمان وجود ندارد.» دكتر 
محمود خدادوست، رئيس مركز تحقيقات پزشكى قانونى در 
گفت وگو با روزنامه «اعتماد» اعالم كرده بود امكان تاييد مرگ 
در اثر آلودگى هوا وجود ندارد چون اين مرگ ها چند عاملى 
است و افرادى كه بيمارى زمينه اى مثل بيمارى قلبى، ريوى داشته 
باشند، اطفال و زنان باردار جزو گروهى هستند كه مرگشان جزو 
اين مورد مى شود و آلودگى هوا شرايطشان را تشديد مى كند. 
او توضيح داده بود: «اگر مرگى در اثر آلودگى هوا رخ دهد و 
با بررسى قلب فرد مورد نظر متوجه شويم به دليل تنگى عروق 
كرونر و تشديد بيمارى اش در اثر آلودگى هوا از دنيا رفته، يا 
بيمارى ريوى داشته كه هواى آلوده شهر راه را بر نفسش براى 
هميشه بسته، نمى توان به طور قطع اعالم كرد اين مرگ در اثر 
آلودگى هواست. اين گروه مرگ ها دچار رابطه عليت نيستند، 

بلكه پاى رابطه اى چند عاملى و سببيت در ميان است.»
خبر تشكيل شعبه دادگاهى براى رسيدگى به شكايات مربوط 
به متضرران هم در حد خبر باقى ماند و به فراموشى سپرده 
شد. دادگسترى بعدها اعالم كرد: «موضوع كيفرى نيست كه به 
ما واگذار شود و حتما در دادسرا شعبه اى تشكيل شده است. 
(كه نشده بود) و طرح شكايت بايد از دادسرا آغاز شود تا به 
دادگاه برسد.» جالب – و شايد تلخ اينكه –پرونده ها بايد در 
دادسراى جرايم پزشكى، تشكيل مى شد اما كسى در دادسراى 
جرايم ويژه پزشكى خبرى از اين موضوع نداشت و اين دادسرا 
هم اعالم كرد شعبه اى تاكنون در اين دادسرا تشكيل نشده، 
اگر هم تشكيل شود، نمى دانيم مردم از چه كسى بايد شكايت 
كنند. متولى مستقيم اين موضوع وزارت بهداشت و سازمان 
حفاظت از محيط زيست است. بنابراين دادسرا وزارت بهداشت 
را ملزم به پيگيرى شكايت شاكيان دانست و اعالم كرد وزارت 
بهداشت اگر با حجم باالى تعداد شاكيان مواجه شود، از دادستان 
مردم  طرف  از  و  شود  وارد  مى خواهد  مدعى العموم  به عنوان 
تهران دادخواهى كند. اين در حالى بود كه خود قانون گذاران 
هم تصميم نگرفته بودند و نمى دانستند مردم بايد دقيقا از كدام 

شخصيت حقيقى و حقوقى  شكايت كنند؟!

حسين پاكدل نويسنده و كارگردان تئاتر: 
... و محمد هم رفت... و محمد هم رفت

پرواز دوست... محمد هم رفت. محمد بعد از سال ها تالش بى وقفه 
رفت. محمد خستگى را به زانو درآورد و رفت. او خواب و استراحت 
را نمى شناخت. هميشه در راه بود. مقصد محمد همان راه بود و مسير. 
يك  تنه  يك  محمد  هستى.  ذره  ذره  از  شهود  و  كشف  اهل  مردى 
فرهنگنامه دانش و بينش بود. جهانديده بود و بى دريغ. دوست و همپا. 
بامعرفت و بامرام. محمد كه بود تو فكر مى كردى تنها نيستى حتى اگر 

از تو فرسنگ ها دور بود. هميشه بود كه با اشارتى يار و ياور باشد.
 محمد از جنس طبيعت بود. اهل كوه و كوير و سختى. شجاع و نترس و صريح. محمد يگانه بود. 
محمد با تمام يگانگى، يكى نبود؛ ده ها تن بود در پيكر يك تن. محمد اينانلو؛ نويسنده، كارگردان، 
بازيگر، محقق، مترجم، معلم، فيلمساز، مكتشف، جهانگرد، ورزشكار، شكارچى، شكاربان، گياه شناس، 
عكاس،  برنامه ساز،  و  تهيه كننده  زبان شناس،  قوم شناس،  باستان شناس،  جانورشناس،  سنگ شناس، 
تصويربردار، روزنامه نگار، مجرى و كارشناس زبده راديو و تلويزيون، مفسر ورزشى به خصوص 
واليبال، شنا، واترپلو، تيراندازى و... از همه اينها مهم تر محمد رفيقى تا هميشه بود. زمانى كه مجله 
طبيعت را درمى آورد يك صفحه به من داده بود در مورد درس هاى مدرسه طبيعت بنويسم كه تا 

مجله دستش بود، مى نوشتم. 
زمانى كه برنامه «اينجا ايران است» را به اتفاق احمد شيشه گران براى جام جم مى ساختيم، با محمد 
صحبت كردم بخش ايرانگردى آن را بسازد كه ساخت و عالى ساخت. باور دارم كه محمد با اينكه 

رفت، تا هميشه هست؛ در تمام آثارش و در خاطره يك ملت. چه زيانى كرديم ما با رفتنش.

فواد صفاريان پور تهيه كننده و مجرى تلويزيون: 
قرار بود مستند زندگى اش را بسازمقرار بود مستند زندگى اش را بسازم

اولين آشنايى من با مرحوم اينانلو زمانى بود كه برنامه با طبيعت را 
نگاه مى كردم. آن سال ها من تنها صداى ايشان را مى شنيدم. تا اينكه 
سال ها بعد و زمانى كه تهيه كننده و كارگردان تلويزيون شدم در برنامه 
مردم ايران سالم با ايشان براى اولين بار مالقات كردم و پس از آن در 
برنامه هاى ديگر از حضور ايشان بهره گرفتم؛ از برنامه تيك تاك گرفته 
تا بر تالطم امواج و طلوع. يادم است روزهاى يكشنبه به برنامه طلوع 

مى آمدند و از زمين و آسمان مى گفتند. در واقع، به گونه اى وكيل مدافع اينها بودند. درباره ساخت 
مستند زندگى ايشان هم بايد بگويم يك روز ناهيد دل آگاه، تهيه كننده با من تماس گرفتند و گفتند 
آقاى اينانلو گفته اند اگر كسى قرار است مستند زندگى من را بسازد آن فرد بايد فواد صفاريان پور 
باشد كه اين مساله براى من افتخار بزرگى بود و وقتى شروع به كار كردم با ايشان در سفرهايشان 
همراه شدم و قسمت هايى را ضبط كرديم اما افسوس كه اين مستند نيمه كاره باقى ماند. مرحوم 
اينانلو مى گفتند دوست دارم اولين مخاطب اين مستند خودم باشم. متاسفانه افرادى مثل مرحوم 
اينانلو زمانى كه مى روند، ديگر جايشان هيچ گاه پر نمى شود و مابه ازايى برايشان نيست. يادم است 
ايشان يك تكيه كالم داشتند و آن اين بود كه هرگاه حالشان را مى پرسيدم در جواب مى گفتند: «من 

خوبم مثل يك تيكه ماه.»

دكتر محسنيان راد استاد ارتباطات: 
دلش براى محيط زيست ايران شور مى زددلش براى محيط زيست ايران شور مى زد

درباره مرحوم اينانلو بايد بگويم آخرين صحبتم با ايشان به شب پخش 
مصاحبه اى برمى گشت كه در دانشگاه سن ديه گو به ارائه  گزارش فرصت 
مطالعاتى درباره  برج هاى تلگراف نورى پرداخته بودم. ايرانگرد پرتجربه 
و كوشا، آقاى اينانلو هيجان زده تماس گرفتند و ضمن ارائه شواهدى 
از برج هايى ديگر، از برجى ياد كردند كه در كوهستان هاى اردبيل واقع 
است و مردم محلى آن را «برج پيام» مى نامند. مرحوم اينانلو قرار شد 

اطالعات بيشترى به من بدهد و با يكديگر در تماس باشيم، اما وقتى خبر فوت او را شنيدم، بسيار 
متاسف شدم. خداوند ايشان را رحمت كند. آدمى بود كه به واقع به سرزمين ايران عشق مى ورزيد 

و دلشوره محيط زيست ايران را داشت. روحش شاد

منصور ضابطيان: 
سرخوشانه زندگى كردسرخوشانه زندگى كرد

هيچ وقت رفتن استاد اينانلو را باور نمى كنيم و لزومى هم ندارد كه 
باور كنيم چراكه ياد ايشان با آثارى كه از خود بر جاى گذاشت هميشه 
زنده خواهد بود. مرحوم اينانلو نه تنها يك استاد خوب بودند، بلكه يك 
دوست فرهيخته بودند؛ به ويژه اينكه هميشه به سفر عالقه داشتند و 
اين عالقه مندى مشترك بين من و ايشان باعث مى شد خيلى وقت ها با 
زنده ياد اينانلو درباره سفرهايم مشورت كنم. مرحوم اينانلو سرخوشانه 

زندگى كرد و اين مهم ترين ويژگى اش بود. او فراوان آموخت و فراوان تر به اطرافيانش آموزش داد.

هرمز شجاعى مهر تهيه كننده و مجرى تلويزيون:
به ايران عشق مى ورزيدبه ايران عشق مى ورزيد

من براى اولين بار در سال63، با ايشان در برنامه آى تو آشنا شدم. 
آن زمان مرحوم اينانلو قصد داشتند مجله اى درباره گردشگرى منتشر 
كنند و من هم در اين زمينه به ايشان كمك كردم. به هر حال مرحوم 
اينانلو مرد مهربان، دوست داشتنى و درويشى بود كه به ايران و مردمش 
عشق مى ورزيد و طبيعت را دوست داشت و زندگى اش را براى كشف 
بيشتر طبيعت صرف كرد. او نه مرد ديروز بود و نه مرد فردا. هميشه در 

حال زندگى مى كرد و سعى مى كرد به روز باشد. من فكر مى كنم دوستداران آقاى اينانلو مى توانند 
با حفظ طبيعت و احترام به آن روح مرحوم اينانلو را شاد كنند.

7پرونده سالمت شماره پانصد وپنجاه وپنج  شنبه نوزده دى نودوچهار

هوا عليه آدمهوا عليه آدم


