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موافقان 
                                     و                                     و 

مخالفان
 خالصه ای از نظرات موافقان و مخالفان 

ح »صیانت حقوق عامه   طر
ک و مضر« در مقابل حیوانات خطرنا

شــهروند| موضــوع ســگ گردانی در پارک هــا اوایل تابســتان بود که 
مطرح شــد و در نهایت رســید به طرحی به نــام »صیانت حقوق عامه 
«. عنوان طرح نشــان می داد قرار  ک و مضر در مقابل حیوانات خطرنا
کی حفظ شــود که در  اســت حقوق عامــه در مقابــل حیوانــات خطرنا
دهه اخیــر خریدوفروش قاچــاق و نگهداری آزادشــان موجب ســلب 
آرامش شــده، با این حــال عناویــن موجود در طــرح، از نوعی تشــتت 
ک پشــت،  آرا و کار غیرکارشناســی خبــر مــی داد؛ به خصــوص حضور ال
خرگــوش و گربه!  قرار گرفتن نــام این حیوانات در کنار ســگ و میمون 
، به شگفتی ها دامن می زد اما 75  ، تمســاح و سوسمار و همچنین مار
نماینده چنین طرحی را امضا کرده بودند. این طرح قرار است با تکیه 
بر الحــاق 4 ماده بــه قانون مجــازات اســامی )کتاب پنجــم تعزیرات( 
تبدیل به قانون شود. براســاس ماده الحاقی اول )ماده ۶۸۸ مکرر 1( 
جریمه نقدی معــادل 10 تا ۳0 برابر حداقل حقوق کارگری )که ســاالنه 
توســط دولت و اتحادیه های مربوطــه تعیین و اعان می گــردد( برای 
تخطی گران اعمال شــود؛ افرادی کــه به هر نحــوی در واردات، تولید، 
، پــرورش، خریدوفــروش، حمل ونقــل و گردانــدن و نگهــداری  تکثیــر
 ، ک پشــت، مــار حیوانــات وحشــی همچــون کروکودیــل )تمســاح(، ال
، گربه، موش، خرگوش، سگ و ســایر حیوانات نجس العین  سوســمار
و میمــون دخیل می شــوند. آخرین اعــام شــورای  عالــی کار از میزان 
حداقل حقوق و دســتمزد ســال جاری، 2 میلیــون  و ۶55 هزار تومان 
بــدون حــق مســکن، بــن کارگــری و حــق اوالد اســت و چنانچــه رقــم 
مجــازات را با ایــن حقوق تطبیــق بدهیم، می رســیم بــه جریمه ای در 

حدود 2۶ میلیون و 550 هزار تا 7۹ میلیون  و ۶50 هزار تومان.
بــا توجــه بــه مــوارد منــدرج در ایــن طــرح، در ادامــه بخش هایــی از 

صحبت های موافقان و مخالفان را می خوانید.

  مخالفان
زندگی ها دارد غربی می شود

مجتبی ذوالنــوری، نماینده قــم: در حال حاضر در یــک فرآیند نرم، 
ســبک زندگی هــا کامــا دارد غربــی می شــود، تقیــدات کنــار مــی رود و 
مشــکات جــدی ایجــاد می کنــد. مثــا وقتــی چنــد خانــواده در یــک 
مجتمــع مســکونی زندگــی می کننــد و یکــی از همســایه ها از ســگ 
نگهــداری می کنــد، فرزنــدان کوچــک و نوجــوان دیگــر همســایگان 
در اثــر چشــم و هم چشــمی، خانــواده خــود را مجبــور بــه خریــد و 
نگهــداری حیــوان خانگــی می کنند و پــدر و مــادر نمی تواننــد در این 
مواقــع فرزنــدان خــود را کنترل کننــد. ما مــواردی داشــته ایم که عدم 
تمکیــن والدین از درخواســت فرزندشــان، فــرار از خانه یا افســردگی و 
مشــکات روحی، روانــی فرزنــدان را به همراه داشــته اســت. بنابراین 
اینهــا آســیب هایی اســت کــه متوجــه بچه هــای مــا و خانواده هــای 
کنتــرل آن ســخت تر  کــه جلوتــر می رویــم نیــز  مــا می شــود و هرچــه 
می شــود... مــا کشــورهای مختلــف را مطالعه کردیــم و بیــش از هزار و 
200 صفحه قوانین کشــورهای مختلف در خصوص برخــورد با پدیده 
نگهداری از حیوانات و مدیریت این موضوع جمع آوری شــده است. 
در کشــورهای اســامی و حتــی کشــورهای غربــی جریمه هــای بســیار 
ســنگینی بــرای متخلفیــن در نظر گرفته شــده اســت که برخــی از آنها 
براســاس واحــد پولی مــا بــه صدمیلیــون و بیشــتر می رســد. بنابراین 
احســاس ما ایــن بود کــه بایــد کاری صــورت بگیرد تــا وضعیــت از این 
سردرگمی موجود خارج شود. این قانون نیز بسیار متنوع دیده شده 
اســت و پیش بینی شــده اســت کــه در مــوارد مختلــف بایــد چگونه با 

مسأله برخورد شود.

این کارها تبدیل به »کالس« شده!
 : خمینی شــهر نماینــده  نقدعلــی،  محمدتقــی  حجت االســام 

 ، ، شیر متاســفانه اخیرا باب شده اســت که در آپارتمان ها سوســمار
ک به عنــوان حیــوان خانگی  ک پشــت های خطرنــا پلنــگ، مــار و ال
نگهداری می شــود. در برخی از مواقع حتی این حیوان ها در سطح 
آپارتمــان رهــا می شــوند و موجــب آزار و اذیــت و آســیب های جدی 
جانی برای اشــخاص می شــود؛ به دلیل اینکه قانــون خاصی هم در 
این زمینه وجود ندارد متاســفانه این روند هر روز در حال گسترش 
اســت تا آنجا که این کار برای برخی تبدیل به »کاس« شــده است! 
جلوی این کارها را می گیریم. نمونه مشــهود آن در حمله سگ های 
خانگی به بچه هــا در یکی از پارک های تهران بــود که موجب زخمی 
شــدن عده ای و حتــی کشته شــدن برخی شــدند! این رونــد بدون 
وجود قانون و مقررات آسیب های بیشتری را در پی دارد لذا بنا شد 
کــه در مجلس شــورای اســامی چارچوب هایی مشــخص شــود تا از 
تکرار چنین وقایعی جلوگیری به عمل آید تا ان شاءاهلل حقوق مردم 

رعایت شود.

همسایه آزاری رو به افزایش است
اســماعیل حســین زهــی، نماینــده خــاش: در دهــه اخیــر افــراد 
زیــادی در خانــه خــود از حیوانــات نگهــداری می کنند کــه به دنبال 
آن همســایه آزاری و حیــوان آزاری در کشــور رو به افزایش اســت. نیاز 
بود این طرح ارایه شــود چون وقتی متخلف را دســتگیر می کنند نه 
در ســازمان محیط  زیســت و نه در قوه قضائیه قانونی بــرای برخورد 
بــا او وجــود نــدارد. بــه دنبال ایــن هســتیم که ایــن طــرح تبدیل به 
قانون شود تا بر اســاس آن از حقوق حیوانات صیانت شود و مانعی 
باشــد برای کســانی که با علــم بر ایــن قانــون، موجــب آزار حیوانات 
می شــوند... طبق بیانات مقام معظم رهبری رســیدگی به معیشت 
مردم جزو مهم ترین موارد مورد توجه مجلس یازدهم اســت ولی در 
کنار معیشت مردم که به دلیل تحریم های ظالمانه است به صیانت 
از حقوق مــردم هم باید رســیدگی کنیم. بــه نظر ما ایــن طرح حتما 
باید ارایه می شد... کم وکاستی های این طرح قطعا در صحن علنی 
مجلس اصاح می شــود. تنها نگهداری از موش و خرگوش نیســت؛ 
نگهــداری از خزنــدگان خطرنــاك بــه یــك معضــل در جامعــه تبدیل 

 شده است.

اسمش محدودیت نیست
کبــر علیــزاده، نماینده دامغــان: این طرح تمــام بحثش این  علی ا
اســت که از حقوق ملت صیانت شــود و نظمی به قضیه دهد. فرض 
کنیم یک نفر کروکودیل بیاورد، چه قانونی است که جلوگیری کند؟ 
گر نمایندگان رأی دهند حتما  ضمن اینکه این کلیات طرح اســت ا
در کمیســیون از نظرات حامیــان حیوانات و دامپزشــکان به عنوان 
مرجع تخصصی دعوت می شــود و طــرح وقتی پخته شــد به صحن 
می آید و ان شــاءاهلل تبدیــل به قانون می شــود... در جهــان مجامع 
قانونگذاری وجود دارد. قانون هم یعنی محدود کردن، مثا پشــت 
چراغ قرمــز می گویند بایســت ولی من دلــم می خواهد بــدون توقف 
بــروم ولــی قانــون محــدود کــرده اســت. مجلــس هــم از نماینــدگان 
خود ملت تشــکیل شــده اســت و آنها به عنوان نماینده ۸5 میلیون 
نفر حضــور دارند... هر کشــوری یــک فرهنگــی دارد و بر اســاس آنها 
قوانینــی در نظــر می گیرنــد. مــا هــم فرهنــگ خودمــان را داریــم و بر 
اســاس آن برای مردم عزیز و متمدن مان تصمیــم می گیریم اما این 
اســمش محدودیــت نیســت بلکــه نظــم دادن بــه مجموعه اســت. 
همانطــور که گفتــم ما هیــچ قانونــی بــرای اینکه مــردم فرضــا فیل و 
کروکودیــل نیاورند، نداریــم و هیچ تضمینــی هم وجود نــدارد که در 
آینده شــاهد این امر نباشــیم. باالخره باید یک نظمی به این قضایا 

داد و از برخی مسائل پیشگیری کرد.

      موافقان
آدرس غلط داده اند

دکتــر جــواد شــایان خواه، فعــال حــوزه دامپزشــکی: مدافعــان 
ایــن طرح بــه ظاهــر در مجلــس در اقلیــت هســتند که متاســفانه 
کثریت مجلــس انقابی  آدرس غلــط بــه آنــان مخابره شــده، ولــی ا
کنــار صنــف دامپزشــکی هســتند و مجلــس می بایســت ابــدا  در 
تســلیم جوســازی و جوزدگــی نشــود. این طــرح احتمــاال دنباله رو 
طرح های شکست خورده شهرداری ها در پایتخت و فعالیت کلیه 
کــن بــا کاربــری مســکونی در برخی  مطب هــای دامپزشــکی در اما
استان هاســت و این طرح نیز به احتمال زیــاد در صورت همراهی 
صنــوف مختلــف دامپزشــکی شانســی بــرای موفقیــت نخواهــد 
داشــت و ایــرادات جــدی بــر آن وارد اســت. مجلــس نمی تواند در 
برابر خواســته و مطالبه گری دامپزشــکان، فراخوان ها و کمپین ها 
گــر مجلس می خواهد  و کارزارهــای آن بی تفاوت باشــد، بنابراین ا
به رســالت خــود عمل نمایــد، به ناچــار بایــد به خواســت عمومی 
دامپزشــکان و حامیــان حیوانــات تــن در دهــد و تصمیمــات در 
جهت بهره مندی آنان صــورت پذیرد. )مرکز مجازی پژوهش های 

راهبردی دامپزشکی(

چرا از معیشت مردم صیانت نمی کنید؟
: اینکه برای نگهــداری حیوانات  مصطفی داننــده، روزنامه نــگار
خانگــی باید مقررات مشــخصی داشــته باشــیم برکســی پوشــیده 
نیســت. در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته جهان هم نگهداری 
حیوانــات خانگــی قانــون مشــخص خــود را دارد، امــا نماینــدگان 
محترم مجلس بهتر نیســت در این روزها که مشــکات اقتصادی 
کشــور از در و دیــوار باال مــی رود به فکــر ارایه طرح هایــی برای حل 
گره های زده شــده به اقتصاد کشــور باشند... چه کســی قرار است 
از معیشــت مــردم صیانــت کنــد؟ چــرا طرحــی ارایــه نمــی   دهیــد 
تــا امــوال مــردم در بــورس را صیانــت کنــد؟ یــا کاری نمی کنیــد کــه 
ارزش پــول ملــی بــاال رود؟... کافــی اســت حضراتی که ایــن طرح را 
امضا کرده اند ســری به خیابان بزننــد و از مردم در مورد آن ســوال 
؟ و جواب  کننــد و بگویند آیا این طرح اولویت شــما هســت یا خیــر
مردم را بشــنوند... طرح هایی که در حال تصویب اســت، دردی از 
مشــکات جامعه را حل نمی کند و بیشــتر نگرانی را به آنها تحمیل 
می کنــد. همیــن االن بســیاری بــا اضطراب کمیســیون ویــژه طرح 
صیانــت را پیگیری می کننــد؛ چــون می دانند این طــرح خیلی به 
بهبــود وضعیت اقتصــادی زندگــی آنها کمــک نمی   کند و شــاید به 

خطر هم بیندازد. )عصر ایران(

کند؟! خرگوش و گربه خطرنا
هومــان دوراندیــش، روزنامه نــگار: قصــۀ »صیانــت از حقــوق عامه 
ک« انصافــا جــزو عجایــب اســت. حیــوان  در برابــر حیوانــات خطرنــا
ک برای انســان، قاعدتا شــیر، ببــر، پلنگ، خــرس، یوزپلنگ،  خطرنا
اسب آبی و نهنگ و ... باید باشد، اما در طرح ارایه شده از سوی برخی 
ک  از نمایندگان مجلــس، خرگوش و گربــه هم جزو حیوانــات خطرنا
محسوب شده اند. احتماال گفته خواهد شد که ما »حیوانات مضر« 
ک پشت  را هم مدنظر قرار داده ایم. به همین دلیل خرگوش و گربه و ال
و موش را هم در کنار تمســاح و سوســمار در این طــرح گنجانده ایم، 
گــر منظور از حیــوان مضر، حیوانی اســت کــه قرابتش به انســان  اما ا
می تواند به بیماری انســان منجر شــود، قطعا گاو وگوسفند مضرتر از 
ک پشت هستند. شهر و روســتا هم ندارد. همزیستی انسان  گربه و ال
روســتایی بــا گوســفند، به مراتــب بــرای انســان بیماری زاتــر اســت تا 

ک پشت!  همنشینی انسان شهری با ال


