
حق بهداشت برای همه کودکان 
سرزمین من

گزارش��ات تکان دهن��ده ای ک��ه هرازگاهی در 
رس��انه ها درخصوص وضع رقت بار زندگی کودکان 
سرزمینمان انتش��ار می یابد گاه خیلی زود و گذرا 
از اذهان محو  می گردد  و گاه س��پرده می ش��ود به 
دولتمردان و سازمان های مسئول که در این وادی، 
اندیشه و تدبری کنند. آیا حق بهداشت کودکانمان 
امری دست نیافتنی اس��ت؟ آیا در مقررات حقوقی 
داخلی و بین المللی تعهدی ب��رای دولت ها در این 
خصوص وجود ندارد؟ و اساس��ا چه تعریفی از حق 
بهداش��ت وجود دارد و تا چه ان��دازه این مفهوم در 

جامعه ما نهادینه شده است؟ 
س��ازمان بهداش��ت جهانی، بهداش��ت را چنین 
تعریف می کند:  بهداش��ت عبارت است از علم و فن 
پیشگیری از بیماری ها، افزایش طول عمر، آموزش 
بهداشت فردی به اشخاص، ارایه خدمات پزشکی و 
پرستاری به منظور تشخیص فوری درمان، توسعه و 
تکمیل خدمات اجتماعی جهت رفع نیازمندی های 
مردم و تأمین وس��ایل زندگی به نح��وی که هر فرد 
بتواند از سالمت و طول عمر بیشتری برخوردار شود. 
بهداشت، حالت بهبود و س��المت کامل جسمانی 
و روانی و اجتماعی اس��ت و تنها به فقدان بیماری یا 
عدم نقص عضو محدود نمی ش��ود. لکن به رغم این 
تعریف نسبتا جامع، بر طبق آخرین ارزیابی سازمان 
بهداشت جهانی با کمک یونیسف که در سال 2013 
ارایه ش��ده اس��ت حدود 35 درصد م��ردم جهان- 
2/5 میلیارد نفر- از امکانات بهداشتی محروم هستند 
و 768 میلیون نفر آب ناسالم مصرف می کنند. شایان 
ذکر است که در اسناد و قوانین بین المللی و حقوق 
بشر همواره حق بهداشت و س��المت کانون توجه 
بوده اس��ت که از مهم ترین آنها می توان به ماده 25 
اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق حقوق 
اقتص��ادی- اجتماعی و فرهنگی، م��اده 24پیمان 
نامه حقوق کودک، ماده 11و 12 کنوانس��یون منع 
تبعیض علیه زنان، ماده 5 کنوانسیون منع تبعیض 
نژادی، اساسنامه س��ازمان بهداشت جهانی و دیگر 
اسناد منطقه ای اش��اره کرد. برای نمونه بند 2ماده 
12 میثاق تصریح دارد که» بهبود بهداشت محیط 
و بهداشت صنعتی از جمیع جهات« ازجمله تعهدات 
دولت ها محسوب شده و ماده 24 پیمان نامه حقوق 
کودک برخورداری از باالترین استاندارد بهداشت را 
ازجمله وظایف دولت ها می داند. این مهم در قانون 
اساسی کشور ما نیز مغفول نمانده است و در اصول 
3-43 صراحتا بدان پرداخته شده است. حال با توجه 
به آن که خوشبختانه در این خصوص خالئی از منظر 
مقررات بین المللی و داخلی به چش��م نمی آید چرا 
باید در پایتخت سرزمینمان و در جای جای میهن 
عزیزم��ان کودکانی همچنان در خأل نیاز اساس��ی 
خود، بهداشت فردی و محیطی به س��ر ببرند. آیا با 
یک برنامه اجرایی و تالش منسجم فرهنگی همراه 
با آموزش مناسب نمی توان حداقل شرایطی را فراهم 
آورد که کودک خود بداند و آگاهی یابد که بهداشت 
و تندرس��تی او از حقوق اولیه اش به ش��مار می رود. 
نمی توان ب��ه او یاد داد در ش��رایطی که والدین اش، 
مسئوالن و جامعه چشم به روی نیازهای ابتدایی او 
بسته اند خود اوست که باید نگران سالمت و بهداشت 
فردی اش باشد. بنابراین به نظر می رسد که آموزش 
و ارتقای س��طح آگاهی راه چاره اولیه و نس��بتاً کم 

هزینه ای برای رفع این مشکل به شمار آید.

در نشست وزیر دفاع و رئیس سازمان 
محیط زیست مطرح شد

توقف توزیع سالح شکاری در ایران 
ش�هروند| وزی��ر دفاع در نشس��ت مش��ترک 
سازمان محیط زیست و وزارت دفاع از توقف توزیع 
سالح شکاری در داخل کش��ور و نظارت بر توزیع 
واردات این نوع س��الح خب��ر داد. معصومه ابتکار 
در این نشس��ت که به میزبانی س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت برگزار شد با اش��اره به فعالیت ها 
و نقش حفاظتی 2دس��تگاه گف��ت:  وزارت دفاع 
و پش��تیبانی نیروهای مس��لح حفاظت از عرصه 
سرزمینی و کشور و هموطنان و سازمان حفاظت 
محیط زیست دفاع از عرصه طبیعت و محیط زیست 
و حق بهره مندی مردم از آب و خاک و زندگی سالم 
را برعهده دارد. معاون رئیس جمهوری با تأکید بر 
شباهت ماهوی فعالیت 2دس��تگاه در حفاظت و 
دفاع اظهار داشت:  همکاری بین 2دستگاه می تواند 
اثرات بسیار مثبتی در فعالیت ها و وظایف 2دستگاه 
داشته باشد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
افزود: با توجه به صراحت بیانات و بخش��نامه های 
مقام معظم رهبری درخص��وص ضرورت رعایت 
ضوابط و مقررات حوزه محیط زیس��ت از س��وی 
نیروهای مس��لح که در اص��ل بیان نقش��ه راه از 
سوی ایش��ان برای برنامه ریزی و سیاست گذاری 
در این خصوص اس��ت. س��ین دهقان وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با بیان این که حفظ 
محیط زیست و توجه به مسائل این حوزه از اصول 
وی در حوزه اداره وزارتخانه مطبوعه خود اس��ت، 
گفت:  بر همین اساس تمام همت من و همکارانم 
بر این است که صنایع آالینده این دستگاه را حتی 
از حاشیه شهرها هم خارج کنیم و عالوه بر آن تمام 
مالحظات زیس��ت محیطی را نیز در فعالیت های 
خود در نظر بگیریم. او اف��زود:  به همین دلیل بود 
که توزیع سالح شکاری در داخل کشور را متوقف 
کردیم و کنترل و نظارت خود بر توزیع و واردات این 

نوع سالح را در کشور افزایش دادیم. 
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شهروند| ش��ایعه پشت شایعه اس��ت که می رسد. 
یکی می گوید از خانه بیرون نروید، اسیدپاش ها منتظر 
شما هستند. یکی می گوید تعداد زنانی که در روزهای 
گذشته در اصفهان به آنها اسیدپاشی شده، خیلی بیشتر 
از اینهاست و یکی از ناامنی خیابان های تهران از حضور 

اسیدپاشان حرف می زند. 
هفته ای که گذش��ت پراتفاق بود و پرش��ایعه. خبر 
این بود:  اسیدپاشی به 4 زن در اصفهان توسط افرادی 
ناشناس و بعد ش��ایعه ها از راه رسیدند و هر روز وارد فاز 
جدیدی ش��دند. اینها فقط نمونه های��ی از پیام هایی 
است که این روزها در ش��بکه های اجتماعی دست به 
دست می ش��ود: »پلیس 110 با اقدامات فراوان خود و 
با چهره نگاری 6 نفر از اسیدپاشان را در ابتدای خیابان 
منوچهری اصفهان دس��تگیر کرده و ب��ه کالنتری 14 
سیدعلی خان بردند. این افراد در این کالنتری به جرم 
خود اعتراف کردند. پلیس 110 در مراحل الزم درحال 
بررسی و دستگیری این گروه در روزهای آینده است.« 

این پیام دیگری اس��ت که در نرم افزار ارتباطی وایبر 
انعکاس گس��ترده ای داش��ته و از زب��ان رئیس آگاهی 
استان اصفهان نقل شده است: »به استحضار می رساند 
از اکنون به بعد در سطح استان پهناور اصفهان تا اطالع 
ثانوی هیچ ک��دام از ارگان های دولتی از قبیل آب، برق، 
تلفن یا خرابی و خدمت رس��انی انجام نخواهد گرفت، 
زیرا مجرمان اسیدپاشی اخیر استان به دلیل باال رفتن 
سطح امنیت استان نمی توانند در مألعام دست به این 
عمل زشت بزنند و از این طریق با معرفی خود به عنوان 
شرکت های ذکرشده برای بازدید کنتورهای ارقام باال، 
دست به کار شده اند. از همه شهروندان خواهشمندیم 
از باز کردن در منزل خ��ودداری کرده و به پلیس 110 
اطالع دهید. از تردد بیهوده در سطح شهر تا اطالع ثانوی 

اکیدا خودداری می شود.« 
مسئوالن انتظامی اما در چند روز گذشته این شایعات 
را تکذیب کرده اند؛ شایعاتی که فقط به اسیدپاشی های 
احتمالی بعدی محدود نمی شود و درباره تعداد واقعی 
زنان قربانی اس��ید و تع��داد اس��یدپاش ها در اصفهان 
است. یکی از این شایعات البته حاال به واقعیت تبدیل 
شده است. بعد از آن که در چند روز گذشته در خبرهای 
غیررسمی گفته می شد تعداد زنانی که مورد اسیدپاشی 
قرار گرفته اند بیش��تر از چهار نفری اس��ت که پلیس 
اعالم کرده، حاال این اسماعیل احمدی مقدم است که 
گفته در ماه های اخیر هفت یا هشت مورد اسیدپاشی 
در اصفهان رخ داده است:  »صحبت هایی که با قربانیان 
این حادثه شده سرنخ هایی به دست آمده و تعدادی فرد 
مظنون نیز شناسایی شدند، ولی هنوز انگیزه فرد یا افراد 
معلوم نیست. براس��اس اظهارات قربانیان در چند روز 
اخیر به نظر می رس��د ضارب یک نفر بوده که پیگیری 
نیروی انتظامی برای شناسایی ضارب ادامه دارد.« این 
درحالی است که رسول یاحی، معاون سیاسی امنیتی 
استاندار اصفهان گفته تنها همان چهار مورد اسیدپاشی 
در اصفهان رخ داده و موارد ذکرشده دیگر کامالً شایعه 
است: »مردم نباید به هیچ وجه در موضوع اسیدپاشی 
به رسانه های خارجی توجه کنند، چرا که این رسانه ها 
مسأله را بسیار بزرگ نمایی کرده اند.« او به مردم گفته 
به مس��ئوالن اعتماد کامل داش��ته باش��ند و موضوع 
اسیدپاش��ی در اصفهان آن قدر بزرگ نیست که آن را 

بزرگ جلوه داده اند. 
این توصیه ها اما باعث نش��ده تا بازار شایعات درباره 
اسیدپاشی ها سرد شود؛ ش��ایعاتی که به نظر می رسد 

تعداد زی��ادی از مردم آنه��ا را باور کرده ان��د. حاال این 
جامعه شناسان هس��تند که می گویند باید راهی برای 

مقابله با این شایعات پیدا کرد. 
»ناصر قاس��م زاده«، مدیرعامل انجم��ن حمایت از 
س��المت و بهداش��ت روان جامعه یکی از آنهاست. او 
در گفت وگو با »ش��هروند« درباره دالیل ب��ه راه افتادن 
شایعات درباره اسیدپاشی ها می گوید: »وقتی اضطراب 
در جامعه زیاد باش��د، ش��رایط برای ب��روز اضطراب و 
هیجان منفی در مردم بیش��تر می ش��ود و زمینه برای 
ش��ایعه پراکنی در این موراد هم اوج و شدت بیشتری 
می گیرد. به نظر می آید بخش��ی از ای��ن مطلب به این 
برمی گردد ک��ه امنیت اجتماعی در بعضی از س��طوح 
خیلی پایین اس��ت و زمینه فراهم می ش��ود که مردم 
احساس امنیت عمومی را نداشته باشند. مثال در روز ما 
شاهد موارد زیادی مثل کیف قاپی، سرقت از ماشین ها و 
... هستیم که تقریبا عادی شده و ما این را به عنوان یکی 
از مسائلی که هر روز داریم می بینیم در اطرافمان با آن 
کنار آمده ایم اما این کنار آمدن دال بر پذیرش نیس��ت. 
به هرحال م��ا داریم با یک نگاه ترس آمیز با این موضوع 
زندگی می کنیم. معموال هم می بینیم که مالباختگان به 
نتیجه درستی نمی رسند و معموال شکایتشان را نصفه و 
نیمه رها می کنند.« او ادامه می دهد: »این باعث می شود 
که شرایط اضطراب عمومی در کالنشهرها بیشتر شود و 
وقتی چنین اتفاقاتی مثل اسیدپاشی رخ می دهد، بستر 
عمومی جامعه آن ناامنی را با خود حمل می کند و آن را 
تعمیم می دهد. بخشی از سالمت اجتماعی را دولت ها 
موظفند برای ش��هروندان مهیا کنند که یکی از ارکان 
اساسی آن امنیت اجتماعی است و وقتی دستگاه های 
اجتماعی ما در این زمینه ضعیف عمل می کنند شرایط 
برای ب��روز ش��ایعه پراکنی و ایجاد ترس بیش��تر برای 
شهروندان مهیا می شود. مثال گاهی می بینیم مسئوالن 
نیروی انتظامی می گویند اگر کس��ی از شما کیفتان را 
خواس��ت به او بدهید تا اتفاقی برایتان نیفتد؛ من فکر 
نمی کنم هیچ جای دنیا به مردم چنین اطالع رس��انی 
کنند. پلیس باید به وظیفه اش عمل کند و به مردم یاد 

بدهد که نترسند.« 
قاسم زاده می گوید: »امروزه در کشورهای پیشرفته 
ضریب امنیتی توسط دولت ها در سطح استانداردهای 
بس��یار باالیی رعایت می ش��ود به نحوی که ما شاهد 
حض��ور کمرنگ تر پلیس در س��طح جامعه هس��تیم 

اما قدرت اجرایی بیش��تر و حضور موثرتر آن در س��وح 
مختلف در جوامعیم. جامعه ما به واس��طه جوان بودن 
ح��دود 40 میلیون نفر اف��راد زیر 30 س��ال می تواند از 
زمینه آسیب های اجتماعی بیش��تری برخوردار باشد 
و به واس��طه آن باید از روش ه��ای تامینی برای حفظ 
سالمت ش��هروندان برخوردار باشد. به نظر می آید باید 
طرحی نو درانداخ��ت که در آن اعتم��اد عمومی بین 
الیه های عمومی و ش��هروندان از نو بازسازی شده و در 
عین حال به نیازهای عمومی شهروندان به طور جدی 
توجه شود.« او وجود نداشتن اطالع رسانی شفاف درباره 
اسیدپاشی ها توسط مسئوالن رسمی را از دالیل به راه 
افتادن ش��ایعات مختلف دراین باره بین مردم می داند: 
»ما االن اطالع رسانی شفاف نداریم که این اتفاق دقیقا 
چه بوده اس��ت. آیا یک باند هس��تند ی��ا موضوع چیز 
دیگری است. در جوامعی که آمار و ارقام جوانان بیشتر 
است، نهادهای اجتماعی، نظارتی، تربیتی و فرهنگی 
برای پاسخگویی به نیازهای آنها وظایف سنگین تری 
برعهده دارند. گاهی اوقات ما ش��اهد بروز پدیده هایی 
از این قبیل در قالب گروه هایی ک��ه دارای ویژگی های 
خاص بزهکاری اند هستیم که باید در جای خود بررسی 
و چاره جویی شود. به هر ترتیب پیشگیری بهتر از درمان 
است. پاسخگو بودن به نیازهای افراد در سطوح مختلف 
و در فرآیند رشد انسان از وظایف اصلی نهادهایی مانند 
خانواده، مدارس، دانشگاه ها و دستگاه های دولتی حاکم 
در جامعه است. متاس��فانه ما در این قبیل موارد شاهد 
اطالع رس��انی دیرهنگام و غیرشفاف توسط مسئوالن 
مربوطه به شهروندان هستیم و این باعث پخش بیشتر 

شایعات بین مردم می شود.« 
مرکز نامعلوم شایعات و سرگردانی برای مردم

»سعید معیدفر«، جامعه شناس هم در گفت وگو با 
»شهروند« دالیل مختلفی برای وجود شایعات مختلف 
درباره اسیدپاشی ها در کشور سهیم می داند: »شایعه 
دو مبنا می تواند داشته باش��د: یک حرکت اجتماعی 
به آن معنا ک��ه می خواهد بر حوادث اسیدپاش��ی در 
اصفهان تمرکز کند و به جامعه و افراد پیام دهد درباره 
این که این مسأله یعنی اسید پاشیدن به عنوان یک امر 
ناهنجار، بد بودنش افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده 
و خود همین باعث شود که اگر قرار است چنین اتفاقی 
جای دیگری بیفتد با این حرکت تقریبا خنثی شود. از 
طرف دیگر بروز این شایعه می تواند به نحوی زمینه های 

اس��تمرار چنین حرکتی را از بین ببرد و افکار عمومی 
علیه چنین اقدامی ش��کل بگیرد. همچنین بروز این 
شایعه می تواند از سوی کسانی هم باشد که می خواهند 
ترسی را در میان زنان ایجاد کنند که خودشان را جمع 
و جور کنند، یعنی به عبارتی بگویند مواظب باشید، اگر 
مراقب رفتار خودتان نباش��ید ممکن است این اتفاق 
برای شما هم بیفتد. به هرحال مرکز این شایعات معلوم 

نیست.«
او ادام��ه می ده��د: »متاس��فانه در جامع��ه ای که 
اطالع رس��انی به طور ش��فاف از طرق معمول به خوبی 
انجام نمی گیرد و محدودیت ها و مشکالتی برای رسانه ها 
هست، در این جا شایعه اهمیت پیدا می کند و خودش 
رسانه بسیار بزرگی می شود. این جا نمی شود به ضرس 
قاطع دالیل رواج این شایعه را فهمید مگر این که آدم این 
پیام ها را دقیق تر بخواند و اثرگذاری این پیام ها را ببیند تا 
حقیقت را پیدا کند. این شایعات دو پیام می تواند داشته 
باشد: این که حساسیت عمومی بین مردم ایجاد شود. 
یعنی این بحث اسیدپاش��ی اگر تا ح��اال پیامش برای 
عده ای هنوز نرسیده، پیام به دورترین نقاط برود و انزجار 
از این کار به عبارتی خودش را بیش��تر نشان دهد و اگر 
جایی هم قرار اس��ت این اتفاق بیفتد ب��ا افکار عمومی 
خنثی ش��ود. از طرف دیگر ترس و وحش��ت هم ایجاد 
می کند. این که مردم چه کنند در مقابل این شایعات، ما 
نمی توانیم بگوییم. باالخره وقتی مرجع اطالعات، کانال 
شایعه باشد نمی توان روی او اثر گذاشت، به خصوص اگر 

شایعه قوی و اثرگذار باشد.« 
به عقیده این جامعه شناس درحال حاضر شرایطی 
ایجاد شده که افراد دراین باره مستاصل شده اند: »مردم 
و تا حدی مسئوالن نمی دانند باید با چه نگاهی به این 
قضیه نگاه کنند. آیا باید این مسأله را حقوقی بدانند یا 
یک مش��کل اجتماعی و به همین دلیل شرایط شفاف 
صحبت کردن دراین باره وجود ندارد. همین بالتکلیفی 
باعث شده که شایعات هم اوج بگیرد و کسی هم خیلی 
ش��فاف درباره آنها صحبت نکند. ما نمی دانیم مرجع 
این ش��ایعات چیس��ت، آیا گروه های فشارند یا بعضی 
جریان های اجتماعی و به همین دلی��ل به طور دقیق 

نمی توان درباره راه حل این شایعات صحبت کرد.« 
شایعات و نقش صدا و سیما

»حبیب آقابخشی«، آسیب شناس اجتماعی اما نقش 
صداوس��یما را در این موضوع مهم می داند. او می گوید: 
»رسانه ملی باید کاری کند که اعتماد شهروندان را به 
خود جلب کند تا مِن ش��هروند اولین خبرها را از رسانه 
خودم بشنوم، نه این که به سمت دروغ  بروم. اگر رسانه 
ملی مردم را نسبت به معضالت اجتماعی آگاه تر کند، 
یک شهروند دیگر به رسانه های خارجی اعتماد نمی کند. 
قطعا آگاهی بخشی و اطالع رس��انی در برابر معضالت 
اجتماعی آفت ها را کمتر و به نوعی سالمت قربانیان را 
تضمین می کند.« او ادامه می دهد: »به عنوان مثال مِن 
نوعی، به عنوان یک ش��هروند انتظار دارم قبل از این که 
رس��انه های خارجی با آب و ت��اب و جهت گیری های 
سیاسی اخبار کشورم را بازگو کنند، رسانه ملی خودم 
وارد میدان ش��ود؛ این درحالی اس��ت که اکثر افراد از 
طریق اخبار شبکه های ماهواره ای از مسأله اسیدپاشی 
اخیر در اصفهان مطلع ش��ده بودند که در این شرایط 
باید حواسمان به جهت گیری های رسانه های خارجی 
باشد؛ چراکه ممکن است حتی آدم هایی که دوستمان 
نیستند، دست به اقداماتی مثل اسید پاشی بزنند که به 

حساب ما گذاشته شود.« 

یادداشت

خبر

  جامعه شناسان: اطالع رسانی غیرشفاف دلیل به راه افتادن شایعات مختلف دباره اسیدپاشی هاست

یادداشت

خبر

روز جهانی غذا، تقدیر یا تخریب

صبح چهارشنبه به عنوان مدیر بخش خصوصی 
در همایش روز جهانی غذا در س��الن اجالس سران 
کش��ورهای اس��المی ش��رکت کردم. ب��ا توجه به 
همایش های س��ال های گذش��ته، ذهنیتم این بود 
که از دس��ت اندرکاران صنعت غذا که بار 15 درصد 
اش��تغالزایی و 3 درصدی تولید داخل��ی را بر دوش 
می کشند، تجلیل می شود. اما این خوشبینی خیلی 
طول نکشید چراکه وقتی متولیان و دست اندرکاران 
بخش بهداشت و سالمت کشور ازجمله وزیر محترم 
بهداش��ت، معاون غ��ذا و دارو و رئیس کمیس��یون 
بهداش��ت مجلس پش��ت تریبون رفته و داد سخن 
راندند، یک لحظه گمان کردم در جلس��ه محاکمه 

صنعت غذا نشسته ام. 
متاس��فانه یک بار دیگر »محصوالت کش��اورزی 
و غذایی تولید داخل سراس��ر زیان بار و س��رطان زا 
و غیربهداش��تی و مخرب س��المت جامعه است.« 
ترجیع بن��د س��خنان مس��ئوالن ش��د و درنهایت 
مردم به عنوان مقصر معرفی ش��دند؛ چ��ه آنان که 
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و مواد غذایی اند 
به جرم تولید و چه آنان که مصرف کننده اند به جرم 
عدم دقت در خرید. این وضع تاحدی آزاردهنده شد 
که سرانجام وزیر بهداشت را به واکنش واداشت و وی 
در بخشی از سخنانش به چنین رویکردی انتقاد کرد. 
به هر حال از ذهنیت اش��تباه! بن��ده درخصوص 
همایش روز جهانی غذا که بگذریم، به عنوان کسی 
که بیش از دو ده��ه در عرصه صنایع غذایی فعالیت 
دارم از متولیان پروژه »غذاهراسی« سواالتی دارم که 
در ذیل آمده است. امیدوارم به این پرسش ها با نگاه 

سیاسی نگریسته نشود.
1- آی��ا دوس��تان گمان نمی کنن��د نهضت مواد 
غذایی هراس��ی که با هر نیتی )اعم از دلسوزانه یا... ( 
ب��ه راه انداخته اند هیچ خروجی جز تضعیف صنایع 
داخلی، گرایش به مصرف کاالهای مشابه وارداتی، 
تضعیف صادرات، تشدید بحران اشتغال و... ندارد؟ 
آیا بهتر نیست اگر تخلفی مشاهده می شود به جای 
برخوردهای پوپوالریستی، با نگاه علمی-تخصصی 
و با روش های کارشناس��ی اوال ریشه یابی شده که از 
تکرار آن پیشگیری ش��ود و ثانیا با متخلف برخورد 

قانونی و منصفانه و به دور از هیجان صورت پذیرد؟
2-جای س��وال جدی اس��ت ک��ه چ��را همواره 
بخش های دولتی و نهادهای دس��ت اندرکار دولتی 
نظیر وزارت بهداشت، اداره استاندارد، وزارت صنعت 
و...  به جای پاسخگو بودن در این موارد انگشت اتهام 

را متوجه بخش خصوصی و مردم می کنند؟
 چرا به ج��ای فرافکنی پاس��خ نمی دهند که اگر 
صنعت غذا از نظر ایمنی و بهداشت دچار مشکل است 
چرا تاکنون اقدامات پیشگیرانه به عمل نیاورده اند، 
استانداردهای مطلوب تدوین نش��ده، نظارت های 
شایس��ته به عم��ل نیاورده اند و حال ک��ه وضع - به 
زعم آقایان- نگران کننده اس��ت چ��را بابت قصور و 
تقصیر های خود از جامعه عذرخواهی نمی کنند؟ چرا 
اشکاالت خود را برعهده نمی گیرند. چرا مسببان این 

معضالت توبیخ و به افکار عمومی معرفی نمی شوند؟
3- وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس مسئولیت سالمت جامعه را برعهده دارند و 
س��المت روانی جامعه نیز بخش مه��م این وظیفه 
اس��ت. آیا تهدید س��المت روانی و ب��ازی با اعصاب 
مردم و تزریق نگرانی به مردم در راستای این رسالت 
اس��ت؟ آیا این که هر روز به بهانه ای اعالم کنیم که 
محصوالت کش��اورزی و غذایی مضر است و زیان بار 
و سرطان زاست، دردی را از جامعه درمان می کند؟ 
آیا باید از مواردی چون سالمت و بهداشت و صنعت و 
ایمنی مواد غذایی جهت تنظیم نطق ها و بیانیه هایی 
که تنها در زمان رقابت های انتخاباتی کارکرد دارد، 
استفاده ابزاری کنیم؟  4- پرواضح است این نوشتار 
درصدد دفاع از متخلفان معدود صنعت غذا نیست 
که عمیقا معتقدم برخورد اصولی، صحیح، قانونی، 
منصفانه و از مسیر منطقی و علمی و کارشناسی با 
متخلف، موجب تقویت صنعت خواهد شد. طبیعی 
اس��ت که در 12000 واحد صنعتی فعال به هرحال 
تخلفاتی هم روی می دهد که قانون راه برخورد با آن 

را پیش بینی کرده است. 

 پاکسازی جنگل، دریا 
به دست کارتن خواب های بهبودیافته

ش�هروند| سال هاست که خبر جرم و جنایت 
مبتالیان ب��ه اعتی��اد و کارتن خواب��ی تیتر یک 
اخبار است، بس��یاری از ما وقتی در حال عبور از 
خیابان ها با یکی از کارتن خواب ها مواجه می شویم 
فاصله مان را بیشتر می کنیم تا آسیبی از سوی آنها 
متوجه ما نشود، اما این بار حکایت شان، حکایت 
متفاوتی اس��ت. این ب��ار پاک ش��دگان از اعتیاد، 
کمر همت بس��ته اند تا جنگل، دریا و اطراف حرم 
امام هشتم را به شکرانه پاکی و پاک ماندنشان از 
فیلتر س��یگار و زباله پاک کنند. خبرهای دیروز 
حکایت از دس��ت هایی داش��ت که ب��ا آلودگی 
دیروزش��ان خداحافظی کردند و با امام ضمانت و 
مهربانی عهد پاکی بس��ته اند و پس از آن به رسم 
سه ش��نبه های طلوع، آیین مهرورزی را همزمان 
با تهران در مشهد برپا کردند و کارتن خواب های 
مشهد را به نیت شفا و بهبودی از اعتیاد و افیون، 
میهمان مه��رورزی کردند و ام��روز جنگل های 
گلستان به دست کارتن خواب های بهبودیافته از 
اعتیاد طلوع از فیلتر سیگار و زباله پاک شد. دریای 
مازندران امروز میزبان دستان پاک شدگان »طلوع 
بی نشان ها« می شود تا با دستان مهربان و قدم های 

استوارشان پاکی را به ساحل بابلسر هدیه کنند.

|  مژگان قطان  |   وکیل و عضو 
انجمن حمایت از حقوق کودکان   |

|  سعید نسیمی  |

ش�هروند| نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
دیروز بندهایی از قان��ون حمایت از آمران به معروف 
و ناهیان  منکر را تصویب کردند. قانونی که، حواشی 
بس��یاری داش��ته و موافقان و مخالفان بي شماری 
را با خود همراه کرده اس��ت. موافقانی که همچنان 
نهی و من��ع را راه��کار حل بي حجاب��ی می دانند و 
مخالفانی که صراحتا چنین طرح هایی را شکستن 
حری��م خصوص��ی و دادن اختیار ب��دون ضابطه به 
افراد می نامن��د. مخالفت ها با ط��رح و تصویب این 
طرح نتیجه ای نداش��ت و نمایندگان مجلس، ماده 
1 طرح حمای��ت از آمران ب��ه مع��روف و ناهیان از 
منکر را به تصویب رس��اندند که براساس آن تعریف 
معروف و منکر مشخص ش��د. در ماده 1 طرح آمده 
است، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول 
و یا ترک فعل و قولی که در ش��رع مقدس، قوانین و 
عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. 
درتبصره این ماده نیز آمده اس��ت در مورد اختالف 
در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین مالک عمل 
است.براس��اس مصوبه مجلس در این ط��رح، امر به 
معروف و نهی از منکر، ناظر به رفتاری است که علنی 
بوده و بدون تجسس مشخص باشد. اما ماده 4 طرح، 
جزو موادی بود که مورد نقد قرار دارد و به گفته برخی 
حقوق دانان، ناقض حقوق ف��ردی و خصوصی افراد 
اس��ت و موجب افزایش برخورد فیزیک��ی بین افراد 
جامعه می شود. در این ماده اشاره شده که مراتب امر 
به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام 
عملی اس��ت که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه 
آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه 
دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری 

تعیین کرده باشند.
به گفته »  مزین« حقوقدان، در این قانون هر فردی 
می تواند به فرد دیگری تذکر بدهد و در امور شخصی 
افراد دخالت کند. این مسأله، موجب برخورد فیزیکی 

بین ش��هروندان می ش��ود و از این پس شاهد ازدیاد 
پرونده های برخورد فیزیکی و زبانی بین شهروندان با 
ناهیان منکر خواهیم بود. او ادامه می دهد: »تصویب 
قوانی��ن اینچنینی، ع��الوه بر این ک��ه نقض حریم 
خصوصی است، موجب گسترش اقدامات خودسرانه 
و برداشت های سلیقه ای از تعالیم دینی است. کشور 
ما جامعه ای کثیر المله است که ادیان مختلف در آن 
زندگی می کنند. توسعه دادن اختیار افراد فاقد سمت 
برای ورود به حریم خصوصی شهروندان، مشکالت 

عدیده ای به وجود می آورد.«
 مزین با اشاره به این که اکنون 20 دستگاه متولی 
کنترل حجاب و عفاف در کشور هستند که با تصویب 
چنین قوانینی بین این دستگاه ها هم سردرگمی و 
بي نظمی ایجاد می شود، به »ش��هروند« می گوید: 
»تش��کیل این قوانین موجب افزایش س��ردرگمی 
و اختالف نظر در برخورد با ش��هروندان خواهد بود. 
دس��تگاه قانونگذاری نباید قوانینی تصویب کند تا 
براس��اس آن افرادی با اختیارات گس��ترده، حقوق 
فردی و حریم خصوصی شهروندان را عرصه تاخت 

و تاز و دخالت خود قرار دهند.«
 حریم خصوص��ی و حقوقی افراد، م��اده دیگری 
بود که در این طرح به آن پرداخته ش��د. نمایندگان 
مجلس در ماده 5 مصوب کردند که در اجرای امر به 
معروف و نهی از منکر نمی ت��وان معترض حیثیت، 
ج��ان، مال، مس��کن، ش��غل و حری��م خصوصی و 
حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی 
یا به موجب قانون. همچنین براس��اس این مصوبه، 
اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار 
می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، 
هتل ها بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم 

خصوصی موضوع این قانون نیست.
مزین درخصوص م��اده 5 این قانون هم می گوید: 
»راه پله ها مشاعات اس��ت و غیر از سکنه ساختمان 

کسی نمی توانند نس��بت به امور آن دخالتی بکند. 
تلقی کردن راه پله ها به عنوان حریم عمومی، برخالف 
قانون ثبت و قانون تملک است. طبق قوانین جاری 
کشور، راه پله ها جزو مشاعات بوده و به جز سکنه افراد 
دیگری حق دخالت در امور مربوط ب��ه آن را ندارند. 
قطعا افرادی موسوم به آمر به معروف نمی توانند در 
امور مربوط به مش��اعات دخالت کنند.« او با تأکید 
بر این که این قانون باعث سوءاس��تفاده اف��راد از آن 
می ش��ود، ادامه می دهد: »امور اجرایی و قضایی باید 
توس��ط دولت انجام ش��ود. نه این که هر شهروندی 
بدون این که آموزشی دیده باشد، مجری قانون شود 
و به زندگی اش��خاص ورود کند. این موضوع تنش را 

افزایش می دهد.« 
این حقوقدان با اشاره به این که مجلسی ها باید به 
مس��ائلی ورود کنند که مورد نیاز زنان است، یادآور 
می شود: »مجلسی ها باید به مسائلی همچون حمایت 
از زنان بي سرپرس��ت، حمایت از زنان بدسرپرست 
که مورد اس��تثمار همس��ران خود قرار دارند و هیچ 
اقدامی برای رهای��ی نمی توانند بکنند و حق برابری 
زنان بپردازند. این اقدام مجلس��ی ها کمکی به حل 
مشکالتی که زنان با آن روبه رو هستند، نمی کند.« 
نماین��دگان همچنین در ماده 6 ای��ن طرح مصوب 
کردند، هیچ ش��خص یا گروهی حق ندارد به عنوان 
امر به مع��روف و نهی از منکر به اعم��ال مجرمانه از 
قبی��ل توهین، افترا، ض��رب، جرح و قت��ل مبادرت 
نماید، مرتکب طبق قانون مجازات اسالمی مجازات 
می شود. تعیین حد و حدود برای آمران به معروف و 
ناهیان از منکر درحالیست که در ماده 7 از آنها حمایت 
شده و این حمایت مورد انتقاد حقوقدانان قرار دارد. 
در ماده 7 آمده که اگر مجازات اشخاصی که مبادرت 
به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از 
منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست. 
مزین معتقد اس��ت این موضوع مورد سوءاستفاده 

افراد قرار می گیرد و بس��یاری هر دع��وا یا بحثی را 
برای آن که حق را ب��ه خود دهند در محاکم عمومی 
به امر به معروف و نهی از منکر نس��بت می دهند از 
این ماده قانونی سوءاس��تفاده می کنند.»مصطفی 
ترکی همدانی«،  حقوقدان هم معتقد است، »تصویب 
برخی از مواد این قانون در قوانین کشور وجود داشته 
و تصویب آن ضرورتی نداشته است. ما در قوانین خود 
داریم که اگر شخصی به شخص دیگری توهین کرد، 
مجازات شود. حال آن که در ماده 7 مجازات توهین 
تشدید شده درحالی که نیازی به آن نبود. در ماده 37 
مجازات، شرایط تعلیق و تخفیف مجازات را داریم که 
نگاه می کند به ش��رایط متهم در حین جرم و دست 
قاضی را در دادن حکم باز می گذارد، تا بتواند حکمی 
متناسب با شرایط صادر کند. این درحالیست که ماده 

قانونی دست قاضی را به طور کامل بسته است.« 
او ادامه می دهد: »در این ماده جرم، جرم عمومی 
محسوب شده و با گذش��ت شاکی خصوصی جنبه 
عموم��ی ج��رم از بی��ن نم��ی رود.« ترکی همدانی 
درخصوص این که گفته می ش��ود، اف��راد از ماده 7 
قانون سواس��تفاده خواهند کرد هم می گوید: »این 
دغدغه مطرح بوده و جدی است اما باید به این نکته 
هم توجه کرد که در قوانین جزایی دالیل اثبات یک 
موضوع پنجگانه اس��ت و باید ادعا ثابت شود. اقرار، 
سند، شهادت شهود، علم قاضی و قسم، پنج راه اثبات 
ادعاس��ت. به این راحتی نمی توان از کسی شکایت 
کرد. اما دغدغه سوءاس��تفاده مطرح است و باید به 
آن توجه کرد.« به این ترتی��ب تاکنون هفت ماده از 
مواد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر 
تصویب شد، طرحی که از روزهای نخست، موافقان و 
مخالفان بسیاری را با خود همراه کرد و درنهایت مواد 
آن یک به یک م��ورد تصویب نمایندگان قرار گرفت 
و در روزهای آینده مواد دیگ��ر طرح هم به تصویب 

خواهد رسید.

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر از نگاه حقوقدانان
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