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ماده  25اعالميه جھانی حقوق بشر
الف :ھر انسانی سزاوار يک زندگی با استانداردھای قابل قبول برای تأمين سالمتی و رفاه خود و خانواده اش ،من جمله تأمين خوراک،
پوشاک ،مسکن ،مراقبت ھای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است .
ھمچنين حق دارد که در مواقع بيکاری ،بيماری ،نقص عضو ،بيوگی ،سالمندی و فقدان منابع تأمين معاش ،تحت ھر شرايطی که از
حدود اختيار وی خارج است ،از تأمين اجتماعی بھره مند گردد .

ھرگونه تحريمی که با جان انسانھا در ارتباط
باشد ،محکوم است
در مھر ماه سال جاری فاطمه ھاشمی ،رئيس بنياد بيماری ھای خاص در ايران ،خبر از بروز مشکل در امر تھيه
دارو برای بيماران خاص ميدھد و احمد آريايی نژاد ،عضو ھيأت رئيسه کميسيون بھداشت و درمان مجلس ،به
صراحت مشکالت کمبود دارو را ناشی از تحريم ھا ميداند.
رسول خضری ،عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس می گويد :بر اساس استانداردھای وزارت بھداشت،
انبارھای دارويی بايد برای  ۶ماھه آينده کشور ذخيره داشته باشد ،اما بر اساس گزارشھای سازمان غذا و دارو ھم
اکنون تنھا برای دو ماه ذخيره باقی مانده است .و ديری نمی پايد که يک نوجوان مبتال به ھموفيلی در جنوبغربی
ايران به خاطر کمبود دارو جان خود را از دست ميدھد ،خبر آنالين گزارش جان باختن منوچھر ،نوجوان پانزده
سال ٔه ساکن شھرستان دزفول را تيتر خبری خود می کند .

عدم احساس مسئوليت دولت جمھوری اسالمی ايران در قبال مردم و بی توجھی به کمبودھا
باعث موارد بسياری از اين اتفاقات شده و خواھد شد
حکومتی که با فراموشی ھم ٔه آنچه که ارزشھای انسانی ناميده می شود ،حتی جان انسان را نيز دست آويزی برای
حصول به مطامع غير اخالقی خود ساخته است و به ھيچ روی به مراعات اصول انسانی پايبند نيست.
جھانيان بدانند که اين غارتگران جان و مال و حتی ناموس ،سرمايه ھای ملی مردم مظلوم ايران را صرف تجمالت
فردی ،واردات غير ضروری ،برپايی اجالس ھای نمايشی و يا سفرھای دولتی و خصوصی بی حاصلی مينمايند که
نه تنھا ره آوردی نداشته  ،بلکه روز به روز منجر به حرکت نزولی ايران در عرصه ھای گوناگون بين المللی و
اقتصادی ميشود .
ما فعالين و مدافعين حقوق بشر ،بدينوسيله اعمال ھرگونه تحريمی که با جان انسانھا در ارتباط باشد ) غذا و دارو
و (....را محکوم کرده و خواھان ياری مجامع بين المللی و اجرای بی چون و چرای اعالميه جھانی حقوق بشر در
ايران می باشيم.
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