
کامبیز نوروزی و مهدی فضایلی مطرح کردند:  

پیش نویس قانون سازمان نظام 
رسانه ای،  برآیندی از همه طرح های 

ناموفق گذشته است
ایرنا| پیش نویس قانون س��ازمان نظام رس��انه ای که 
چندی پیش از طرف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی منتشر شد، واکنش های مختلفی را در 
میان کارشناسان و اصحاب رسانه در پی داشت. ضرورت 
حفظ استقالل روزنامه نگاران، ترجیع بند سخنان فعاالن 

این عرصه است.  
این پیش نویس که ماه گذش��ته منتش��ر ش��د، در 9 
فصل و 78 ماده تدوین ش��ده است. در فصل نخست این 
پیش نویس که به ارایه تعریف ها، هدف ها و وظیفه رسانه ها 
اختصاص دارد، آمده اس��ت:   س��ازمان نظام رس��انه ای 
جمهوری اس��المی ایران، موسسه ای اس��ت حرفه ای، 
غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل 
که به منظور تحقق بخش��یدن به اهداف و انجام وظایف 
مقرر در این قانون تشکیل می شود.    در سایر فصل های 
این پیش نویس نیز به مسائلی نظیر رکن های سازمانی، 
عضوهای شورا و مجمع سازمان، ریاست، شیوه عضویت 
و...    اشاره شده است.   معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ماه پیش همزمان با انتشار این پیش نویس، 
از اهالی رس��انه و کارشناس��ان این حوزه دعوت کرد تا 
آن را مورد مطالعه و بررس��ی قرار دهند و نقد و نظرهای 
خود را در این خصوص در اختیار این معاونت قرار دهند 
تا در نس��خه نهایی که به هیأت دولت فرستاده می شود، 
گنجانده ش��ود.    این پیش نویس از زمان انتشار تاکنون، 
با واکنش های گسترده ای که  درصد باالیی از آنها منفی 
بوده، روبه رو بوده است. در فاصله کمی از قرار گرفتن این 
پیش نویس در پایگاه های اینترنتی، روزنامه نگاران باسابقه 
کشور و بسیاری دیگر از اهالی رسانه –به عنوان مخاطبان 
آن - به انتش��ار نقدهای صریح خود در قالب یادداشت و 
گزارش های متعدد پرداختند.    در بیشتر این نقدونظرها، 
مخالفان این پیش نویس، آن را نه تنها پاسخگوی نیازها 
و مرتفع کننده مش��کالت اهالی رس��انه به ویژه جامعه 
مطبوعات کشور نمی دانند، بلکه معتقد هستند، اجرایی 
شدن چنین طرحی سبب افزایش هرچه بیشتر سیطره 
دولت و حاکمیت بر بدنه رس��انه ای کشور می شود و این 

می تواند ناقض اصل استقالل روزنامه نگاری باشد.   
خبرگزاری ایرنا در گفت وگو ب��ا صاحب نظران حوزه 
رس��انه و مطبوعات، تالش کرده اس��ت تا به بررسی این 

پیش نویس و مهم ترین نقدهای وارد بر آن بپردازد.  
از تناقض های حقوقی تا تضاد با قانون اساس�ی

»کامبیز نوروزی« روزنامه ن��گار و حقوقدان با انتقاد 
ش��دید از این پیش نوی��س ناقص و غیرقابل اس��تفاده 
خوان��دن آن گفت: این ک��ه آیا نیازی ب��ه وجود چنین 
س��ازمانی در فعالیت مطبوعاتی و به طورکلی رسانه ای 
وجود دارد، ناظر به مبانی نظری فعالیت روزنامه نگاری 
و تش��کل های صنفی این حوزه اس��ت.  ب��ه عقیده من 
روزنامه نگاری در کن��ار این که بای��د از آزادی برخوردار 
باشد، باید بتواند مستقل از قدرت، نفوذ و سیطره دولت 
فعالیت کند. در شرایطی که ما در آن قرار داریم، هر نوع 
قانون گذاری برای تشکل صنفی روزنامه نگاران، به این 
معنی است که روزنامه نگاری در خطر وابستگی به دولت 
قرار بگیرد.    او بزرگترین اشکال وارد بر این پیش نویس 
را »نگارش آن با دیدگاه وابستگی مطلق روزنامه نگاران به 
دولت و قرار گرفتن روزنامه نگاری ایران تحت قیمومیت 
مطلق دولت« عنوان کرد .  به اعتقاد این حقوقدان، »متن 
پیش نویس از پایه با همه حقوق روزنامه نگاران در تضاد 
و ناقض مهم ترین اصول قانون اساس��ی است.   مهم تر از 
همه این که از نظر تاریخ��ی، این متن چنان محدودیت 
قانونی برای روزنامه نگاران ما ایج��اد خواهد کرد که در 
تاریخ صدساله روزنامه نگاری در ایران بی سابقه است.« 
نوروزی درخصوص پیامدهای اج��رای چنین طرحی 
گف��ت:   بزرگترین و مهم تری��ن محدودیت��ی که این 
متن ایجاد خواهد کرد این اس��ت که در همه جنبه ها و 
حوزه ها، سرنوشت مطبوعات و روزنامه نگاران ایران را در 
اختیار دولت قرار خواهد داد. بنابراین روزنامه نگاری که 
خالف خواس��ته و میل دولت فعالیت کند، دیگر امکان 
کار نخواهد داشت؛ چرا که پروانه فعالیت او باطل خواهد 
شد. تحت تأثیر این پیش نویس، روزنامه نگاری تبدیل به 
روابط عمومی رایگان نهادهای دولتی و حکومتی خواهد 

شد.   
پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای 

بی توجه به نظام صنفی
نکته تأمل برانگیز دیگر درخصوص ایرادهای وارد بر 
این پیش نویس این است که آن را نمی توان محدود به 
گروه یا تفکر سیاسی خاص دانست. »مهدی فضایلی« 
روزنامه نگار اصولگرا و مدیر پیشین »خبرگزاری فارس« 
جزو افرادی است که نسخه ای از این پیش نویس پیش 
از انتش��ار در اختیار او قرار گرف��ت. او در این خصوص 
گفت: ط��رح اولیه  ای که در اختیار من گذاش��ته ش��د 
دارای ایرادات زیادی بود که من آنه��ا را به بانیان طرح 
منتقل کردم.    فضایلی درخصوص بزرگترین ایراد این 
پیش نویس گف��ت: در این پیش نویس هیچ توجهی به 
طرح نظام صنفی نشده اس��ت. نکته مهم این است که 
افرادی که با هدف رفع مشکالت مطبوعات، اقدام به ارایه 
چنین طرح هایی می کنند باید بدانند که مطبوعات ما 
بیش از هر چیز در چه بخش هایی دچار مشکالت است. 
ما با شناسایی این مشکالت در مرحله اول، باید بهترین 
راه حل را برای رفع آنها برگزینیم.    او همچنین با اشاره به 
نقدهای گسترده مطرح شده نسبت به پیش نویس نظام 
رسانه ای گفت: انتقادها بهتر است طبقه بندی شود. من 
توصیه می کنم منتقدان، انتقادهای خود را به صورت ریز 
و دقیق در این خصوص مطرح کنند تا رفع آنها تسهیل 

شود.   
از سوی دیگر در بند دوم از نخستین فصل پیش نویس 
قانون سازمان نظام رسانه ای، در تعریف رسانه آمده است:  
»رسانه« در این قانون شامل کلیه وسایل ارتباط جمعی 
اعم از نوشتاری، شنیداری، دیداری، مجازی هر نوع وسیله 
ارتباط جمعی مشابه دیگر است که در آینده ممکن است 

ابداع و به کار گرفته شود.  
 به گفته نوروزی این نخس��تین بار نیست که طرحی 
از طرف معاونت مطبوعاتی مطرح شده و با واکنش های 
منف��ی از س��وی روزنامه ن��گاران روبه رو می ش��ود. این 
پیش نویس را می توان برآیندی از همه طرح های ناموفق 
و رد شده پیشین دانس��ت که اکنون عده ای سعی دارند 
آنها را در قالب طرحی جدی��د و به ظاهر جامع، به اهالی 

مطبوعات کشور تحمیل کنند.  

 مسجدجامعی خبر داد:  

 احداث موزه شیر
 در کارخانه قدیمی شیر پاستوریزه 

شهروند| سه روز پس از انتخابات هیات رئیسه 
شورای شهر تهران احمد مسجد جامعی همراه گروه 
تهران گردی به منطقه 18 رفتند. در این برنامه دو 
تن از اعضای شورا یعنی »حافظی« و »ناصحی« هم 
مسجد جامعی را همراهی می کردند. تهران گردی 
دیروز مس��جد جامعی با همه تهران گردی هایش 
تفاوت هایی داش��ت نه فقط خبرنگاران روز جمعه 
آمده بودند به او بگویند که چه رئیس باشد چه نباشد 
آنها پای ثابت این برنامه هفتگی اش هستند که دو 
عضو اصولگرای ش��ورا یعنی رحمت اهلل حافظی و 
عبدالمقیم ناصح��ی که همین چن��د روز پیش با 
رای به چمران به ریاس��ت یک ساله مسجد جامعی 
پایان دادند هم آمده بودند و با رئیس س��ابق ش��ورا 

خیابان های تهران را گشتند. 
حافظی خ��ودش گفته هدفش از آم��دن به این 
برنامه این بوده که از برنامه ته��ران گردی حمایت 
کند. ناصحی هم که ساعاتی پس از شروع برنامه به 
گروه ملحق ش��ده آمده بود تا آخرین ساعات برنامه 
حضور داشت. »احمد مس��جد جامعی«، در تهران 
گ��ردي اش از  احداث موزه ش��یر در محل کارخانه 
قدیمی شیر پاستوریزه خبر داد و گفت: تمام اسناد 
مربوط ب��ه اولین کارخانه تولید ش��یر پاس��توریزه 
جمع آوری و در همین محل موزه ای دایمی احداث 

می شود. 
همچنی��ن در جری��ان بازدید از مس��جد جامع 
امیرالمومنین)ع( منطقه، عس��گری امام جماعت 
منطقه با گالی��ه از عدم تعهدات مدیریت ش��هری 
درخصوص ساماندهی این مسجد، گفت: ما در طرح 
تعریض خیابان بیش��ترین همکاری را با مدیریت 
شهری داشتیم اما آنها به تعهدات خود عمل نکرده 
و یک مس��جد دیگر و نم��ا به ما تحوی��ل دادند که 
80 میلیون تومان برای س��اماندهی آن هزینه کرده 
و درحال حاضر به عنوان بدهی مس��جد محس��وب 
می ش��ود. همچنین در جریان این بازدی��د از یک 
نانوایی قدیمی و یک میوه فروش��ی که قدمتی 47 

ساله داشت دیدن کرد.   

عضو کمیته کشوری ایدز هشدار داد

رشد خزنده ایدز جنسی در کشور
ایسنا| عضو کمیته کشوری ایدز ضمن تأکید بر 
لزوم توجه بیش از پیش به مقوله »آموزش« جهت 
پیشگیری از ابتال به HIV/AIDS، نسبت به روند 
رو به رشد ابتال به این بیماری از طریق روابط جنسی 
ناسالم هش��دار داد.   مس��عود مردانی با بیان این که 
شایع ترین س��ن ابتال به HIV در ایران از دهه دوم 
زندگی شروع شده و زمینه ابتال تا دهه چهارم زندگی 
گسترش دارد، گفت:  متوسط این سن در ایران بین 

20 تا 45 سال است. 
  او شایع ترین روش های ابتال را در چهار - پنج سال 
گذشته، اس��تفاده از سرنگ مش��ترک در معتادان 
تزریقی مواد دانست و گفت:  متاسفانه درحال حاضر 
راه انتقال از طریق مقاربت جنس��ی در کشور رو به 
افزایش اس��ت.   او عمده تالش کمیته کشوری ایدز 
را شناسایی افراد پرخطر، کشف افرادی که مبتال به 
ایدز هستند اما از ابتالی خود اطالع ندارند و تشویق 
آنها به انجام آزمایش ای��دز جهت آغاز درمان عنوان 
کرد و افزود:  براساس آمار ثبت شده حدود 28 هزار 

مبتال به ایدز در کشور وجود دارند. 
 این درحالیس��ت که طبق تخمین های سازمان 
جهانی بهداش��ت، وجود 80 تا 90 هزار مورد ایدز /

HIV در کشور پیش بینی می ش��ود.   او افزود:  در 
نتیجه این آمار حدود 70 ه��زار نفر مبتال به ایدز در 
کش��ور داریم که یا از بیماری خود خبر ندارند یا آن 

را کتمان می کنند.
 او در همین زمینه اف��زود:  عمده افراد در معرض 
خطر ابتال به ایدز افرادی هس��تند که یا در معرض 
اعتیاد از هر نوع��ی اعم از تزریقی، استنش��اقی و...  
هستند یا سابقه زندان یا رفتارهای پرخطر جنسی 

دارند.
مردانی، با ابراز نگرانی از افزایش شیوع ایدز از طریق 
مقاربت جنسی میان جوانان گفت:  بنابراین باید این 
اقشار را تشویق کنیم که از وسایل محافظتی استفاده 
 HIV کرده و همچنین نس��بت به انجام آزمایش
اقدام کنند ت��ا در صورت ابتال، بیم��اری در مراحل 
اولیه شناسایی، از پیشرفت آن پیشگیری   و از ابتالی 

دیگران جلوگیری شود.  

یک وکیل در سرزمین عجایب
7- از آن جا ک��ه تنه��ا آن کارگر افغان��ی می تواند 
گشاینده این راز باشد و ایش��ان هم جواب نماینده 
مجلس ما را نمی دهد، بهترین راه آن اس��ت که یک 
عضو لویی جرگه افغانستان را واسطه کنیم سواالت 
نماینده ما را از ایشان بپرسد. افغان ها معموالً احترام 
ریش س��فیدهای خود را دارند و ممکن است از این 
طریق بتوانیم پاسخ س��وال این نماینده محترم که 
به طور طبیعی س��وال قاطبه اهالی ته��ران و حومه 

محسوب می شود را به دست بیاوریم. 
8- تا حل کامل این معما و روشن شدن مورد مصرف 
نهایی این روغ��ن و همچنین تعیین تکلیف نهایی 
روغن پالم، بهتر است از خوردن هر نوع غذای چرب، 
س��رخ کردنی، شیرینی، ش��کالت، کیک، غذاهای 
آماده و نیمه آماده، انواع تن های ماهی، سوس��یس، 
کالباس، میان وعده ه��ا، چیپس ها و پفک ها، غالت 

حجیم شده و پرک شده خودداری شود!

روی میز خبر حضور بیش از 7 هزار نفر از خانواده های اهدا کننده و گیرنده عضو در »جشن نفس«

شب عاشقان بي دل...
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زهرا جعفرزاده |  بی تاب بودند، سرش��ان را این طرف و 
آن طرف می چرخاندند، قاب عکس ها دستش��ان بود، باال 
می  بردند، پایین می آوردند، دنبال آشنایی بودند، دوستی. 
آنها در »جش��ن نفس« منتظر بودند. منتظ��ر زنی، مردی 
حتی کودکی. همان که قلب فرزندش��ان، برادرش��ان، پدر 
یا مادرشان را در سینه داشت. چش��م های پر اشک شان را 
می گرداندند، بغض در گلویش��ان بود، هنوز خیلی هایشان 
نشان عزاداری داشتند. روسری های سیاه، پیراهن های سیاه، 
ریش های بلند. هنوز عزادار عزیزشان بودند. پنجشنبه شب 
جای��ی نزدیک برج میالد، جمع ش��ده بودن��د، آمده بودند 
تا تعبیر خواب های هر شب ش��ان را به چشم ببینند، زنده 
بودن رفتگانش��ان را. زندگی دوباره کسانی که تا پای مرگ 
رفته بودند و آن لحظه آخر، همان دقیقه هایی که تنها چند 
قدم تا خط پایان فاصله داشتند، جان دوباره گرفتند. این جا 
علی ها، مریم ها، بهرام ها، فاطمه ها، احمد ها، مازیارها، زیاد 
بودند، همان ها که تصویرشان قاب ش��ده بود و دست پدر، 
مادر و خواهر و برادر و حتی فرزندانش��ان با اش��ک هایی که 
جاری می ش��د، برق می زد ی��ا آنها که عکس های اس��کن 
شده شان دو طرف ِسن می آمد و می رفت. لیست های انتظار 
هنوز، شلوغ است، این را می شد از کسانی که در این جشن 
شرکت کرده بودند، فهمید. کس��انی که ماسک به صورت 
داشتند، کپسول های اکسیژن کنارش��ان بود و به زحمت 
نفس می کشیدند. رقیه، یکی از آنها بود. یک سالی می شود 
که اسم اش در لیست جاخوش کرده، هنوز اما خبری نیست. 
»ضرب��ان ریه ام باالس��ت، یک دقیقه ه��م نمی توانم بدون 
کپسول زندگی کنم، پزشکان می گویند ریه ام کامال تخریب 
ش��ده.« هنوز اهداکننده ای نیست. منتظر است همچنان. 
چند صندلی آن طرف تر، وقت��ی کلیپ ها و فیلم های کوتاه 
اشک از چشمان همه جاری می کند، یکی از همان منتظرها، 
حالش به هم می خورد. پزشک مستقر در محوطه به دادش 

می رسد. اشک های دخترش، بند نمی آمد. 
آن باال روی ِس��ن، مقابل 7 هزار نفری که س��اعت  8:30 
ش��ب آن جا جمع ش��ده بودند، درباره نحوه اهدای عضو و 
شرایطش زیاد حرف زده ش��د. بازیگران سینما و تلویزیون 
هم آمده بودن��د، ایرج نوذری، حس��ین توکل��ی، داریوش 
ارجمند، ثریا قاسمی و... یک به یک روی سن رفتند، حرف ها 
زدند، از انس��انی بودن اهدای عضو گفتند. حسن  هاشمی 
وزیر بهداشت، علی اکبر والیتی، رئیس بیمارستان مسیح 
دانشوری، چند مسئول از وزارت بهداشت و جراحان پیوند 
هم حضور داشتند. آن باال، روی ِسن، خانواده ای آمد، گیرنده 
بودند، خان��واده دیگر اهدا کننده، همان ج��ا با هم مالقات 
کردند، به دس��ت و پای هم افتادند، اشک ها ریختند. همه 

متأثر شده بودند. 
همان موقع ها بود که حس��ین اعظمی، جوان 24س��اله 
روی ِس��ن رفت، ترانه ای خواند. صدای��ش و کلماتی که به 
زبان می آورد، حتی وزیر را هم تحت تأثیر قرار داد. حس��ین 
تا 20س��الگی، درگیر بیماری ناش��ناخته ای بود، آخر سر 
پزشکان تش��خیص دادند، مبتال به بیماری سی اف است، 
یک بیماری مادرزادی. تمام زندگیش را در بیمارستان و زیر 
دستگاه های اکسیژن ساز س��پری کرده، 21سالش که بود، 
پیوند ریه ش��د آن هم از زنی که دچار حمله تنفسی شده و 
به کما رفته بود. حاال او ساعت ها در استودیوی ضبط صدا، 
می خواند. آرزویش برآورده ش��د.  وزیر بهداشت رفت باالی 
ِسن، سخنرانی کوتاهی کرد. بر لزوم ارتقای فرهنگ اهدای 
عضو در کش��ور تأکید کرد.  هاش��می هنرمندان واقعی را 
اهداکنندگان عضو دانست، کسانی که در سخت ترین شرایط 
زندگی، بهترین تصمیم دوران حی��ات خود را می گیرند. او 
ایران را در زمینه پیوند عضو در منطقه بي رقیب توصیف کرد.  
هاشمی از مرگ افراد بدلیل نبود عضو پیوندی اظهار تاسف 
هم کرد. »متاسفانه روزانه تعداد قابل توجهی از این افراد به 
کام مرگ کشیده می شوند که امیدواریم همه مردم در این 
لحظات سخت به خدا توکل کرده و مطمئن باشند که شادی 
روح عزیزانشان در این است که حضور داشته باشند و زندگی 
ببخشند چرا که زندگی بخشیدن به دیگران نیز در دین ما 
تعریف شده است. حیات یک نفر حیات همه بشریت است. 
امیدواریم کسی در معرض این امتحان قرار نگیرد اما اگر هم 

قرار گرفت مشابه همین قهرمانان سربلندانه بیرون بیاید.«

علی 28س��الش بود که هنگام کار در حس��ن آباد قم، از 
بلندی سقوط کرد و مرگ مغزی ش��د، حدودا آذرماه  سال 
پیش بود. همان موقع به بیمارستان هفت تیر منتقلش کرده 
بودند. پدرش همان موقع که فهمید پس��رش مرگ مغزی 
شده و با درخواست پزش��ک برای اهدای عضو مواجه شد، 
موافقت کرد. هنوز پیراهن سیاه تنش بود، ریش هایش را هم 
خیلی وقت بود نزده. می گوید: »اعضای بدن علی، 5 نفر را از 

مرگ نجات داد. قلب، دو کلیه، ریه، کبد و مغز اس��تخوانش 
اهداء شد.« حاال از کاری که کرده راضی است. »خواست خدا 
بود، می خواستیم کار نیک انجام دهیم. حاال هم علی خیلی 
از این کار ما راضی است، بستگان خوابش را زیاد می بینند، او 
هم خوشحال است.« آرزویش مالقات با خانواده های گیرنده 
است. »دوست دارم کسانی را که اعضای بدن علی در بدنشان 
است، ببینم. اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.« پدر علی، اهل 
روستایی در کرمانشاه اس��ت، کشاورزی می کند، تا به حال 
هم هیچ یک از فامیل شان عضوی هدیه نداده بود، حاال ولی 
او مردم را تشویق به اینکار می کند. »چقدر خوب است که 

مردم این فرهنگ را پیدا کنند.«

»فاطمه« قبل از مرگش، چندباری به پدر گفته بود که اگر 

روزی مرگ مغزی شد، اعضای بدنش را اهداء کنند، پدر ولی 
آن موقع به ذهنش هم نمی رسید روزی دختر 20ساله اش 
تومور مغزی بگیرد و 30 روز بیشتر هم امانش ندهد. وقتی 
پزشکان خبر مرگ مغزی را به او دادند، تنها حرف های دختر 
جوانش بود که در س��رش می چرخید. همان موقع رضایت 
داد. حتی قبل از این که پزشکان درخواست اهداء عضو کنند. 
می گوید: »خانواده برادرم کارت اهدای عضو دارند، به همین 
خاطر هم فاطمه چندبار درباره این موضوع با من حرف زده 
بود، بعد از م��رگ هم من رضای��ت دادم و 5 عضوش را اهدا 
کردیم.« حاال دو سالی می ش��ود، دومین باری است که به 
جش��ن نفس می آید، تنها به یک دلیل، آن هم پیدا کردن 
زن یا مردی که قل��ب فاطمه در بدنش می تپ��د. فقط او را 
می خواهد، ببیند. »دنبال این هستم که گیرنده قلب را ببینم، 

اما به ما معرفی نمی کنند. این جزو قوانین شان است.«

»مرضی��ه«، از می��ان آن هم��ه کارت، دنب��ال اس��م 
پس��رعموی اش اس��ت. می گوید م��ا خودم��ان از خانواده 
اهداءکنندگان هس��تیم. »پدرم بهمن ماه  سال 91 در یک 
عمل جراح��ی، دچار مرگ مغزی ش��د، کارت اهدای عضو 
نداش��ت، اما قبل ترش، وقتی برنامه ماه عسل در تلویزیون 
پخش ش��د و خانواده اهداءکنندگان عض��و را آورده بودند، 
رضایت اش را به زبان آورد.« ب��ا این همه تصمیم در لحظه 
آخر برایشان سخت بود، امید داشتند، اما آخِر سر، رضایت 
دادند، بیش��تر اعضای بدن پدرش را هدیه کردند. »ما جزو 
خانواده هایی بودیم که زیر 6 ساعت رضایت دادیم. خیلی از 
خانواده ها بعد از 12 ساعت و حتی یک روز اقدام به این کار 
می کنند.« مرضیه مشکل خیلی از خانواده ها را واکنش های 
احساس��ی می داند اما این اطمینان را می دهد که مشکلی 
برای عزیزشان پیش نمی آید. می گوید: »در توضیحاتی که 
به ما دادند، گفتند با این که بیم��ار فوت کرده اما باز هم به او 
داروی بیهوشی می زنند، جراحی به صورتی انجام می شود 
که به جای هر عضوی که خارج می ش��ود، عضو مصنوعی 
جایگزین می شود، تمام بخیه ها هم با در نظر گرفتن زیبایی، 

زده می شود تا فیزیک بدن به هم نخورد.« 
مش��کل اما تنها صدور کارت عضویت نیس��ت، رضایت 
خانواده ش��رط است. او می گوید: »کس��ی که تمایل به این 
کار دارد، باید خانواده اش را راضی کند، فکر نمی کنم کسی 
که کارت عضویت داشته باشد و این در خواست را از خانواده 
کرده باش��د، با مخالفت آنها مواجه شود، قطعا هنگام مرگ 

مغزی،  آنها  نیز موافقت می کنند.«  

جشن نفس، حاشیه هایی هم داشت، از ترافیک سنگین 
ورودی برج میالد و نبود محلی ب��رای توقف خودروها، تا 
صف های طوالنی غذا و صندلی هایی که ظرفیت آن همه 
جمعیت را نداشت. پیش بینی می شد نزدیک به 5 هزار نفر 
در جشن شرکت کنند، اما بیش از 7 هزار نفر آمده بودند. 
بچه ها از س��ر و کول هم باال می رفتند. پیرزن و پیرمردها 
نمی توانستند آن همه مسیر را پیاده روند یا پله های بلند 
را طی کنند، خیلی ها س��رپا ایس��تاده بودند. بعضی هم 
روی زمی��ن. اما از همه معترض تر برخ��ی از خانواده های 
اهداء کننده و گیرنده عضو بودند ک��ه برای حضور در این 
مراس��م از آنها دعوت ش��ده بود اما نه جایگاه ویژه ای و نه 
حتی صندلی برای نشستن داش��تند. آنها این شرایط را 
برای خانواده ها و حتی کس��انی ک��ه به تازگی پیوند عضو 
داشتند، مناسب نمی دانستند. برخی معلول بودند، سن 
باالیی داشتند، اما مکانی برای نشستن پیدا نمی کردند. 
یکی از این معترضان می گوید: »از بیمارس��تان مس��یح 
دانشوری برای حضور ما در این مراسم تماس گرفته شد، 
اما حاال حتی جایی برای نشس��تن نداریم، پسرم معلول 
است، نمی دانم کجا نگهش دارم، باید جایی برای ما در نظر 

می گرفتند.«  سال گذشته مراسم، نظم بیشتری داشت.

خبر

  وزیر بهداشت، رئیس بیمارستان مسیح دانشوري، جراحان پیوند عضو، هنرمندان و ... دعوت شدگان این مراسم بودند

رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در گفت وگو با »شهروند«:  

مالقات خانواده های دهنده و گیرنده قبل از پیوند ممنوع است
تمایل زیاد اهداءکنندگان، به دیدار با خانواده گیرنده، موضوعی نیست که به این راحتی با موافقت 
وزارت بهداشت و واحد پیوند عضو، همراه شود. نه در ایران که در بیشتر کشورهای دنیا هم مالقات 
این خانواده ها محدودیت دارد. محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رئیس 
مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پنجشنبه شب در جشن 
نفس حاضر بود، او از نزدیک تمایل خانواده ها به دیدار را داشت. او در گفت و گو با »شهروند«   دلیل 

جلوگیری از مالقات خانواده ها را توضیح می دهد. 
- خیلی از کسانی که این جا آمده اند، امید دیدار دارند، به ویژه با کسانی که گیرنده قلب هستند، 

چرا ممنوعیت وجود دارد؟
این ممنوعیت برای قبل از انجام عمل پیوند اس��ت، بعد از آن اشکالی ندارد، البته شرایط خاص 
خودش را دارد و تنها زمانی می تواند این اتفاق بیفتد که واحد پیوند تأیید کند. در جشن نفس هم قرار 

است گیرنده ها با اهداءکنندگان دیداری داشته باشند. 
- دلیل ممنوعیت آشنایی خانواده ها قبل از انجام عمل پیوند چیست؟

به هرحال ممکن است سوءاستفاده هایی ش��ود و در روند توزیع عضو اختالالتی ایجاد شود، این 
احتمال وجود دارد که دو خانواده با هم معامله ای کنند و عضو پیوندی حتی فروخته ش��ود، حتی 

احتمال قاچاق عضو وجود دارد، به همین خاطر ما از ایجاد ارتباط جلوگیری می کنیم. 
- برخی از خانواده های اهداء کننده که کم درآمد هس�تند، پس از اهدای عضو توقعاتی دارند، 
انتظار دارند خانواده گیرنده یا حتی بیمارستان به آنها کمک مالی کند. آنها تکلیفشان چیست؟

این افراد باید از طریق نظام سالمت و بنیادهای خیریه و مردم نهاد تحت پوشش قرار گیرند. باید 
این موسسه ها وارد عمل شوند و این افراد را شناس��ایی کنند تا انگیزه اهدای عضو، در آنها ضعیف 

نشود. 

رئیس اداره پیوند عضو وزارت بهداشت در گفت وگو با »شهروند«:   

72 درصد خانواده ها زیر 6 ساعت برای اهدای عضو رضایت می دهند
گالیه برخی از دعوت ش��دگان در این مراس��م 
و تمایل زیادش��ان برای مالقات ب��ا خانواده های 
گیرن��ده و نحوه گرفتن رضای��ت از خانواده بیمار 
مرگ مغزی س��واالتی بود که کتایون نجفی زاده 
رئی��س اداره پیون��د عض��و وزارت بهداش��ت در 

گفت وگو با »شهروند« به آنها پاسخ داد. 
 برخ�ی از دعوت ش�دگان ک�ه از خان�واده 
اهدا کننده عض�و بودن�د از نب�ود صندلی و 
بي نظمی در اجرای مراسم گالیه داشتند. چرا 

این اتفاق افتاد؟ 
ما از کل کش��ور برای این مراس��م دعوت شده 
داشتیم، فکر نمی کردیم که 100 درصد کسانی که 
دعوت شده بودند،  به این مراسم بیایند، حاال هم 

اعالم شده تا برایشان صندلی بیاورند. 
 از میان کسانی که آمده اند، تقریبا بیشترشان 
می خواهند با خان�واده گیرنده مالقات کنند. 

چطور این اتفاق می افتد؟ 
غرفه ای با عنوان »طرح تمایل« در این مراسم 
در نظر گرفته شده، خانواده ها می توانند بروند آنجا، 
اعالم کنند که تمایل به دیدار دارند، بعد از آن واحد 
پیوند بیمارستان مسیح دانشوری، قرار مالقاتی در 

همین واحد برایشان می گیرد. 
 بیش�تر این افراد می خواهند گیرنده قلب را 

ببینند، دلیل چیست؟
بله، همین طور است، اما باز هم دلیل نمی شود 

که به راحت��ی با هم مالقات کنن��د، گاهی حتی 
گیرنده تمایل ندارد اهداء کنن��ده را ببیند، چون 
می ترس��د بعدا برایش مش��کلی پیش آید. چون 
خانواده اهداء کننده معموال انتظاراتی دارند، برای 
نمونه می خواهند آن فرد به طور مرتب به آنها سر 
بزند یا خصوصیات اخالقی و ایمانی فرزندشان را 
داشته باش��د. به همین خاطر دیدار این دو گروه 
به سختی انجام می شود. البته گاهی هم خانواده 
اهداء کننده از خانواده گیرنده درخواست های مالی 
می کنند، به همین خاطر در کشورهای دنیا ارتباط 
این دو خانواده خیلی محدود است، حتی ما به آنها 

اجازه نمی دهیم با هم تلفنی صحبت کنند. 
 چه اتفاقات ب�دی تاکنون در ای�ن زمینه رخ 

داده؟
ما موردی داش��تیم که خان��واده اهداءکننده، 
به خانواده گیرنده گفت��ه پدرمان به خاطر بدهی 
که داشت سکته کرد و مرگ مغزی شد، و انتظار 
داش��تند که آن خانواده بده��ی را بدهد. ما بعد از 
این ماجرا، برای دو خانواده تاکسی های جداگانه 
گرفتیم و به خانه هایشان فرستادیم. ما نخواستیم 

دیگر با هم ارتباط داشته باشند. 
 اتفاق خوب چه بوده؟

یک موردی بود که خانواده ای که پس��رش در 
درگیری به قتل رسیده بود، اعضای بدن پسرش 
را اهدا کرد، قاتل اما به قصاص محکوم ش��ده بود، 
بعد از این که این خانواده با خانواده گیرنده مالقات 
کرد، شخصی که گیرنده قلب بود، از آنها خواست تا 
قاتل پسرشان را ببخشند، این اتفاق هم افتاد و آنها 

از قصاص چشم پوشی کردند. 
 بیش�تر رضایت ها ب�رای اه�دای عضو چند 

ساعت پس از مرگ مغزی انجام می شود؟
72 درص��د زیر 6 س��اعت رضای��ت می دهند، 
بیمار ت��ا 14 روز ضربان قل��ب دارد، در این مدت 
تیم پزشکی برای گرفتن رضایت تالش می کنند. 
اگر بیمار کارت اهدای عضو داشته باشد، این روند 
سریع تر طی می شود. معموال 100 درصد کسانی 
که کارت اهدای عض��و دارند، پس از مرگ مغزی، 

اعضای شان اهداء می شود. 
 اگر خانواده رضایت ندهد چه اتفاقی می افتد؟

حتی اگر بیمار کارت داش��ته باشد اما خانواده 
راضی نباش��د، پیوند انجام نمی ش��ود. در بیشتر 

کشورهای دنیا هم همین طور است. 
در س�ال های گذش�ته چه تعداد پیوند عضو 

داشته اید؟

تنها در بیمارس��تان مس��یح دانش��وری، طی 
10سال، 960 مورد اهداي عضو داشتیم، هرکدام 

از اینها داستان خودشان را دارند. 
 میزان رضایت گی�ری برای اه�دای عضو در 

سال های اخیر چقدر تغییر کرده؟
 وقتی م��ا کارم��ان را ش��روع کردی��م میزان 
رضایت گیری برای اهدای عضو تنها 5 درصد بود، 
بعد از آن فرهنگ س��ازی کردیم و ب��ه 37 درصد 
رساندیم، در مرحله دیگر علم مصاحبه با خانواده را 
یاد گرفتیم و میزان رضایت را به 66 درصد رساند. 
حاال هم این روش ها را ایرانیزه کردیم به طوری که 
در 96 درصد، خانواده ها برای اهدای عضو رضایت 
دارند. ما رتبه اول رضایت گیری از خانواده ها را در 

دنیا داریم. 
منظور از ایرانی�زه ک�ردن روش های گرفتن 

رضایت چیست؟
یعنی کاری می کنیم که با فرهنگ ما مطابقت 
داشته باش��د، ما ش��خصی را از واحد فراهم آوری 
اعضاء که زیر نظر وزارت بهداشت است، برای این 

کار انتخاب می کنیم. 
محدودیت س�نی برای اه�دای عضو چگونه 

است؟
از نوزادی تا 82سالگی امکان اهدای عضو وجود 
دارد، کوچکترین شخصی که اهدای عضو داشته 

تاکنون یک نوزاد 11 ماهه بود. 
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