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«همدلی» وضعیت انباشت زباله در استانهای شمالی را بررسی کرد

همدلی| ســتاره لطفی -فقط کافی اســت چند
روزی تعطیل باشــد ،تــا جمع زیادی از گردشــگران
برای تســای خاطر خست ه خود و استشمام عطر پاک
طبیعت چمدانها را بســته و راهی شهرهای شمالی
کشور شوند .اگر چه بدونتردید هجوم گردشگران در
تعطیلیهای مختلف و یا روزهای غیر تعطیل به شمال
کشور منافع اقتصادی برای شهرهای میزبان به همراه
دارد اما در عمل آنچه نصیب محیط زیســت این خطه
سرسبز میشود تولید زبالههای انبوه و تخریب زیست
بوم آنجاست.
با وجود اینکه استانهای شمالی کشور هر روز بیشتر
از دیروز در زباله غرق میشــوند ،هنوز هیچ سیســتم
مناسبی برای بازیافت زباله در آنجا وجود ندارد ،همین
موضوعات باعث شده تا چهره محیط زیست استانهای
سبز کشــور هر روز مخدوشتر از دیروز شود .قصه تلخ
ماجرا آنجاست که بسیاری از زبالههای تولید شده توسط
گردشگران سر از دریا یا جنگلها درمیآورند و تغییرات
فراوانی در چرخه محیط زیست را ایجاد میکنند.
 ۱۴درصد زباله ایران ،در کنار دریا
به گفته کارشناسان محیط زیست روزانه در کل کشور
 500هزار تن زباله تولید میشود که 14درصد آن سهم
سواحل دریایی ســه استان شمالی کشور است .آمارها
میگویند روزانه در مازندران 3هزار تن ،گلستان بیش از
هزار تن و در استان گیالن  3هزار تن زباله تولید میشود
که مجموع سه استان روزانه 7هزار تن تولید زباله دارند.
این در حالی است که سیستم امحاء و بازیافت زباله در
این استانها کارنامه قابل دفاعی ندارد.
چند وقت پیش عیســی کالنتری رئیس ســازمان
محیطزیســت نیز در این رابطه گفته بود« :متاسفانه
شمال کشــور در حال غرق شدن در پسماندها است و
جایی برای دفن نداریم ».موضوع زبال ه شهرهای شمال
کشــور آنقدر بغرنج و پیچیده شده است که کالنتری
عطای تولید انرژی از زباله را -که پیشتر یکی از طرحهای
مدنظر مسئوالن شهری استانهای شمالی کشور بود -به
لقایش بخشید و با عجز راه جدیدی برای مقابله با بحران
پیشنهاد داد.
وی با بیان اینکه «شمال کشور قربانی پسماند است،
باید پســماندها سوخته شــود و تقاضا داریم بیخیال
تولید انرژی شوید ».بر وضعیت فاجعهبار محیط زیست
استانهای شمالی صحه گذاشت.
ل و دریاهای
قصه زبالههای رها شــده در کوه ،جنگ 
شــمال کشــور قصه دیروز و امروز نیست .سالهاست
طبیعت سرســبز این خطه در زیــر زبالهها که ارمغان
گردشگران اســت ،کمرخم کرده است .به گواه بومیان
منطقه انباشت زباله در جنگلها و طبیعت استانهای
شمالی از مرز فاجعه گذشته است و این زبالهها بهترین
فضاها و چشمانداز جنگلها و طبیعت استانهای شمالی
را تهدید میکند.
چند ماه پیش عضو هیئت علمی دانشگاه نوشیروانی

سونامی زباله در شمال

بابل با بیان اینکه امروزه سرنوشت زباله در مازندران به
دریا و جنگل خت م میشود ،نسبت به آلودگی دریا هشدار
داد« .عزیز عابسی»با اشاره به اینکه دریای خزر امروز به
یک محیط نامناسب برای شنا و زندگی ماهیان تبدیل
شده است ،گفت :جنگلها و مراتع به دفن یا تلنبار زباله
اختصاص یافت و این شرایط مطلوب نیست.
دپوی زباله زخم دیگری بر پیکر بیمار طبیعت شمال
کشور اســت .در بسیاری از شهرهای شمالی بهویژه در
زمان اوج مســافرت ،زبالهها را در کنار ســواحل دریا یا
جنگلها دپو میکنند .این شیوه نه تنها از لحاظ بصری
چهرهای زشت و ناخوشایند از طبیعت آنجا را به مخاطب
عرضه میکند ،بلکه زمینهساز بیماریهای مختلف است
و سالمت مسافران و ساکنان آنجا را به خطر میاندازد.
خزر مسموم
ارمغان ســیاه گردشــگران و همچنین بیتدبیری
مســئوالن شــهری تنها به چهره ناخوشــایند کوه و
جنگل محدود نمیشود .آلودگی میکروبی دریای خزر
موضوع هولناک دیگری اســت که هــر از چندگاهی
برتارنمای رسانهها قرار میگیرد .تخلیه زبالههای عفونی
بیمارستانها و مراکز درمانی در رودخانههای منتهی به
دریای خزر و انباشت آنها در کنارههای دریا این فاجعه
را رقم زده است.
آلودگی میکروبــی دریای خزر به حدی اســت که
تابستان پنچ ســال پیش «عبدالرضا كرباسی» ،معاون

وقت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به
پیامدهای شنا کردن در آبهای این دریا به شهروندان
هشدار داد.
با توجه به گزارشهایی که در این چند ســال درباره
افزایش ورود فاضالب صنعتی ،بیمارستانی و خانگی به
این دریا و انباشــت زباله در کنارههای آن منتشر شده
میتوان تصور کرد که میزان آلودگی نه تنها رو به کاهش
نرفته ،بلکه افزایش نیز یافته است.
چند وقت پیــش «رامین نورقلیپور» ،عضو هیئت
رئیسه مجمع نمایندگان اســتان گلستان گفت :دفع
غیراصولی و غیربهداشــتی زباله منحصر به استانهای
شمالی نیســت ،بلکه معضلی سراسری است که همه
استانهای ایران با آن درگیر هستند.
نورقلیپور به خانه ملت گفت« :متاســفانه نسبت به
مطالعه کاربردی جهت مکانیابی مناسب برای انباشت و
دپوی زباله غفلت شده ،هر چند در این ارتباط اطالعاتی
وجود داشته و حتی مطالعات دانشگاهی نیز انجام شده
اما به صورت کاربردی به آن پرداخته نشده است».
«علیمحمد شاعری» ،یکی دیگر از نمایندگان استان
گلســتان میگوید« :روزانه ۶هزار تن پسماند خانگی،
صنعتی و بیمارستانی در استانهای شمالی تولید و به
صورت غیربهداشتی دفع و شیرابههای حاصل از آنها بعد
از تجزیه ،آبهای ســطحی ،زیرزمینی و دریای خزر را
آلوده میکند».

او از وزارت بهداشــت خواســت مراکز درمانی را به
سیستمهای پیشــرفته امحای زباله بیمارستانی مجهز
کند ،زیرا ورود مســتقیم و شــیرابههای حاصل از دفع
غیراصولی این زبالهها سالمت مردم و حیات دریای خزر
را تهدید میکند.
وضعیت قرمز در شمال
دبیر ســتاد توســعه انرژی معاونت علمی و فناوری
وضعیت زیست محیطی شمال کشــور را قرمز اعالم
کرد« .سیروس وطنخواه» وضعیت استانهای گیالن و
مازندران را فوق بحرانی دانست و به ایسنا گفت« :آمار
شــیوع بیماریهای مختلف رابطه معناداری با میزان
زبالهها دارد» وی وضعیت موجود را «هشدار خطرناکی»
دانســت که باید اقداماتی برای رفع این مشکل صورت
پذیرد .بیماریهایی همچون کزاز ،حصبه و شبه حصبه،
انگلهای رودهای ،اسهالهای خونی ،فلج اطفال ،سالک
پوستی و احشائی و  ...ازجمله بیماریهایی هستند که از
طریق آلودگیهای ناشی از مواد زائد جامد در آب ،هوا و
خاک حاصل میشوند.
«حسین نیازآذری» ســخنگوی مجمع نمایندگان
مازندران ،در این رابطه به ایسنا گفت :زمانی 104گونه
آبزی در دریای خزر زیســتمند بوده اما به واسطه ورود
زبالــه و شــیرابههای آن به دریا برخــی از این گونهها
منقرض شده است .جنگلهای مازندران دارای قدمتی
طوالنی با گونههای کمیاب بوده اما طی سالیان گذشته

یادداشت

شورای شهر بابل و
قضاوتهای زودرس
به دلیل دپوی زباله در این جنگلها برخی گونهها در این
جنگل منقرض شده و تنها میتوان در کتابهای تاریخ
به جســتجوی این ارقام کمیاب نشست.گفته میشود
حیوانات وحشی مختلفی هم در شمال کشور در خطر
انقراضهستند.
«مســعود تجریشــی» ،معاون محیطزیست انسانی
هم  در خصوص وضعیت پســماندها در شمال کشور
گفت :متاســفانه در شــمال کشــور نه تنها با مشکل
شناسایی مکان برای جمعآوری پسماند مواجه هستیم،
بلکه بال استثنا میتوانیم در تمام رودخانهها شیرابههای
فاضالب را ببینیــم و اگر یک باران ببارد ،رودخانهها به
شیرابه پسماند تبدیل میشوند.
در رابطه این وضعیت ایجاد شده ،بیشتر گردشگرانی
که حجم زیادی از زباله را در شمال کشور رها میکنند
مقصر شــناخته میشــوند ،اما بخش دیگر ماجرا نبود
تجهیزات درست برای بازیافت زباله است.
زبالهسوزی تنها راه حل باقیمانده
در حالی که کوههای زباله در شــهرهای شمالی هر
روز بیشتــر از دیروز قد میکشــد ،طرحها برای حل
ایــن معضل دیرینه تاکنون نتیجهبخش نبوده اســت.
یکی از تجهیزاتی که در چند سال اخیر اظهارات زیادی
در رابطه با ساخت آن در مازندران انجام شد ،زبالهسوز
اســت .در چند سال گذشــته بارها اخباری مربوط به
ساخت زبالهســوز در این استان منتشر شد و بعد این
اخبار لغو شود.
تجریشــی در این رابطه توضیح داد :رئیس جمهور
درباره پسماندهای شمال کشور دستور داد که به صورت
ویژه پیگیری شود .در حال حاضر نیز کارگروه مشترکی
تشکیل شده است و وزارت کشور برنامههای خود را در
این خصوص ارائه داده است .متاسفانه بزرگترین مشکل
در شمال کشــور این است که نمیتوان این پسماندها
را دفع کرد و باید ســوزانده شــوند ،برای سوزاندن نیز
سرمایهگذار باید مطمئن باشد برق تولید شده از سوخت
پسماند اقتصادی است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط
زیست با اشاره به چالشهای پیشروی زبالهسوزی در
شمال کشور گفت :چالش بزرگ ما در بحث زبالهسوزی
در شمال کشور بین وزارت کشور و وزارت نیرو است ،به
دلیل اینکه برق تولید شده از زبالهسوزها بسیار گرانتر
از برق توزیعی توسط این وزارتخانه است .بنابراین وزارت
نیرو معتقد اســت برق تولید شده از زبالهسوزها توجیه
اقتصادی برای این وزارتخانه ندارد.
غرق شدن شهرهای شمالی کشور در زیر خروارها زباله
نتیجه نامهربانی ما با طبیعت است .زیبایی وصفناپذیر
شهرهای شمالی کشور میرود که قربانی فرهنگ غلط
گردشگران و بیتدبیری مسئوالن شود .بدون تردید اگر
روال به همان رویه گذشته پیش رود ،دیری نمیپاید که
از تمام زیباییهای طبیعت شمال فقط حسرتی بر دل
بماند و بس...

زنان

علت آمار کم حضور خانمها در مدیریت های میانی و کالن

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت :رزومه بانوان فعال ،متخصص
و توانمند را داریم و بنا به شرایط و در فرصتهای مختلف سازمانها ،وزارتخانهها و ...
این افراد را در سطح مدیران ارشد معرفی میکنیم.
زهرا ساعی در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به صحبتهای افشانی شهردار تهران
مبنی بر اینکه گفته بود «اگر مدیران بانوان باشند سالمتر کار می کنند» افزود :دولت
یازدهــم و دوازدهم بر به کارگیری جوانان و زنان تاکید کرده اســت ،در مجلس نیز
همانطور که دیده می شود در این دوره تعداد بیشتری از خانم ها به نسبت دورههای
قبل حضور دارند.
یکی از مسائل مهمی که در مجلس پیگیر آن هستیم بحث به کارگیری خانمها در
ســطح مدیریت کالن و میانی است .نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس
شورای اسالمی ،ادامه داد :سال گذشته در شورای عالی اداری کشور بحث 30درصد به
کارگیری خانمها مطرح شد و رای آورد و قرار شد تا انتهای دولت به سمتی حرکت انجام
شود که  30درصد از مدیران ارشد و میانی کشور خانم باشند.
عضو ناظر مجلس در شــورای عالی اداری کشــور ،افزود :قرار شد سنواتی که برای
افزایش ارتقاء خانمها در نظر گرفته میشود از  8سال6 ،سال باشد و در دستورالعمل
کاری دولت برای 4 ، 3سال آینده تسهیل شود و مصوب شد .ساعی خاطر نشان کرد:
برای اینکه قانون به کارگیری خانمها اجرایی شــود و به دلیل اینکه وزیر زن انتخاب
نشد فراکســیون زنان از رئیس جمهور خواست یک معاون وزیر حتما خانم باشد ،در
حال حاضر بسیاری از وزارتخانهها این کار را انجام دادند .مرحله بعدی این است که هر

کجا احساس کردیم در پستهای مدیریتی خانمهای توانمندی داریم ایشان را معرفی
میکنیم و حمایت از طرف ما صورت میگیرد.
وی افزود :رزومه خانمهایی که فعال ،متخصص و دارای توانمندیهایی هستند داریم
و بنا به شرایط و در فرصتهای مختلف در سازمانها ،وزارتخانهها و  ...این بانوان را در
سطح مدیران ارشد معرفی میکنیم و از مسئولین می خواهیم که در سطوح مدیریتی
کشور از آنها استفاده کنند .تاکنون بخشی از آنها جذب شدهاند و برخی خیر ،اما وضعیت
و آمار به کارگیری خانمها در رده میانی و کالن بسیار کم است و جای کار بسیاری دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ،تصریح کرد :اخیرا فراکسیون زنان طرحی را ارائه
کرده است که در آن تعداد نمایندگان خانم در حوزه انتخابیه را افزایش میدهد ،روی
این طرح کار کردیم و باید به کمیسیون مربوطه در مجلس بیاید و بعد به صحن بدهیم،
امید داریم سایر نمایندگان مجلس که آقایان هستند کمک کنند تا بتوانیم به نحوی این
تبعیض مثبت را قائل شویم و تعداد نمایندگان خانم را نیز افزایش دهیم.
ساعی خاطرنشان کرد :حرکت خوبی آغاز شده است منتها این حرکت باید تدریجی
و مداوم باشد و بتوانیم فضا را باز کنیم .خانمها نیز مطمئناً توانمندیها و شایستگیهای
خود را طی دوره مسئولیت خود نشان داده و خواهند داد و فضا کم کم آماده میشود اما
تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله داریم اما روند رو به رشد است.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اســامی ،تاکید کرد :مطلع شدیم که
مشاورین بانوان شــهرداری مناطق از 3ماه پیش حذف شدهاند ،در کمیسیون بانوان
پیگیر هستیم و از آقای افشانی نیز خواستیم به مجلس تشریف بیاورند و فع ً
ال این امر
محقق نشده است اما پیگیر هستیم که چرا این جایگاه در حال حاضر خالی است و به
کل این جایگاه برداشته شد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری کشور با اشاره به صحبتهای شهردار تهران
که در نمایشگاه زنان و تولید ملی امسال گفته بود «اگر مدیران ،بانوان باشند سالمتر
کار می کنند» افزود :بســیاری از خانمها از این مشاورههای مشاورین بانوان شهرداری
استفاده خوبی میکردند به خصوص خانمهای سرپرست خانوار که به آنها کمک بسیاری
می شد.

کودکان

برخوردهای انتظامی درکاهش کودکان کار موثر نیست

نایب رییس فراکســیون مبارزه با جرائم و آسیب های اجتماعی ،گفت :جمع آوری
کودکان کار به معنای ساماندهی نیست.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی درگفت وگو با خانه ملت ،با اشاره به اینکه طبق قانون
برنامه ششم توسعه سازمان بهزیستی مکلف به ساماندهی کودکان کار و خیابانی است،
گفت :نکته مهم و اساسی در حال حاضر این است که بیشترین تعداد کودکان کار و
خیابانی در تهران متمرکز هستند ،البته از تعداد کودکان کار فعلی حدود  70درصد
مهاجرین افغان و پاکستانی و  30درصد باقی مانده مهاجران ایرانی هستند که از اطراف
مرزها آمدند.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس درمجلس شورای اسالمی،
با بیان اینکه متاسفانه ساماندهی کودکان کار به معنی جمع آوری است ،تصریح کرد:
ساماندهی یعنی پس ازجمع آوری کودکان کار از سطح خیابان باید تدابیری را برای
آینده آنها در نظر گرفت ،به طوری که کودکان کار را درمجتمع هایی متمرکز کرده و
آموزش های الزم را به آنها ارایه داد؛ یا اینکه حکم قضایی برای این کودکان و والدین
آنها اجرایی کرد ،این درحالی است که درشرایط فعلی فقط بحث جمع آوری کودکان
مد نظر است.
وی با انتقاد از اینکه کودکان کار خودروهای جمع آوری را به چشم خودروی توزیع

غذا می بینند ،تصریح کرد :ضمن اینکه بخشی از کودکان کار نیازمند فعالیت بوده و
بدون کار نمی توانند زندگی خود و خانواده را بگذرانند ،متاســفانه تعداد بسیاری از
کودکان کار به شکل سازمان دهی شده و با بهره کشی و سوء استفاده توسط باندها در
حال فعالیت هستند؛ لذا این رویه نوعی سوء استفاده اقتصادی بوده و در قانون منع شده
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است؛ اما در فضای واقعی جامعه کنترل های الزم درباره این مشکل صورت نمی گیرد،
به همین دلیل در تمامی معابر و خیابان ها کودکان کار فعالیت می کنند.
سیاوشی با تاکید بر اینکه ادامه روند فعلی درخصوص ساماندهی کودکان کار توسط
بهزیستی به افزایش کودکان کار و شرایط نامناسب آنها به دلیل تنگناهای اقتصادی
کمــک می کند ،گفت :به طورحتم قوانین پس از جمع آوری کودکان کار باید مورد
بازنگری قرار گیرد ،درهمین راستا قرار است که درکمیته فرهنگی و اجتماعی مجمع
نمایندگان این مسئله پیگیری شده و تخصصی تر مشکالت با هدف تعیین راهکار و راه
حل مناسب بررسی شود؛ زیرا راه حل ها همیشه ضربتی و انتظامی بوده و هیچ پیامد
مثبتی در کاهش و محو کودکان کار نداشته است.
نایب رییس فراکســیون مبارزه با جرائم و آســیب های اجتماعــی ،با بیان اینکه
برخــورد با مافیــا و باندهای کودکان کار مقطعی و درکاهش این مشــکل بازدارنده
نیســت ،افزود :باید جمع آوری و ســاماندهی کودکان کار به نحوی انجام شــود که
نیــروی کار ارزان قیمت در اختیار باندها قرار نگیــرد ،زیرا مافیا درهمه مواقع وجود
داشــته و برخورد با آنها به کاهش تعداد کودکان کار منجر نمی شود؛ البته برخورد
با برسرشاخه ها در کاهش مشکل بی تاثیر نیســت ،اما درتهران کودکان کار بسیار
سازمان یافته فعالیت می کنند.

مازیار رحیمی
روزنامه نگار
داستان شورای شهر بابل از هر منظری قابل بحث
اســت .اینکه آیا واقعا افراد دســتگیر شده ،جرمی
را که اعالم شــده است ،مرتکب شــدهاند یا نه؟ آیا
ایــن افراد بــرای خود دفاعی دارند یا داشــتند که
بدون محاکمه در محکمهای رســانههای با انصاف و
بیانصاف و تریبونهای مغرض و بیغرض آنها را به
باد انتقاد گرفتهاند؟
آنچه که در خبرها آمده است و نقلهایی که شده،
همه بر پایه میگویند و میگوید وگفته میشود بیان
شده است .وقتی یکی از اعضایی که اتفاقا اسمش در
فهرست افراد بدنام شــده شورای شهر بابل هست،
از اســتعفا خودداری میکند و حتی تأکید میکند
که امیدوار است توطئهگران را بهزودی در محکمه
قانون محکوم کند تا حق و ناحق مشخص شود ،آیا
نمیتواند این موضوع را تأیید کند که چه بسا علنی
کردن رفتاری یا شاید نسبت دادن اتهامی به اعضای
مستعفی بیشتر احتمال دارد از خبرهای پشت پرده
این موضوع حکایت کند؟
شکی نیســت ،هیچ کس از هیچ فرد خطاکار که
بخصوص عنوان نماینده مردم را یدککش میکشد،
حمایت نمیکنــد .اما آنچه که در این میان عجیب
و پرســشبرانگیز است این است که چرا بدون آنکه
جرم این افراد در محکمهای تأیید شــود ،مسئوالن
تــراز اول بابــل در یک تریبون عمومــی و آن هم
سیاســی-مذهبی ایــن موضوع را علنــی کردند و
خواسته یا نخواسته نه تنها با آبروی اعضای دستگیر
شده ،که با آبروی خانواده آنها بازی کردند.
خصوصا یکی از مقامهای محترم این شــهر ،که
باید محل رجوع مردم و سینه او مخزن اسرار باشد،
گویــی که جایی بهتر از تریبــون عمومی و مقدس
نداشت و نه آنکه به خیال خود بخواهد نام ننگ چند
نفر یا یک نهــاد را علن بزند ،بلکه بیش از همه نام
ننگی بر پیکر شهر بزرگ و ارزشمند و فرهنگمدار
این شهر و مردمان اندیشمند و ساعی و کوشای آن
که در جایگاههــای علمی و فرهنگی و حتی فقهی
کشور شأن و قربی دارند ،نهاد ،به صورتی که ناگهان
در تمــام فضای مجازی و رســانههای خارجی این
نام ننگ شــهره شد و اتفاقا هم منبع خبر این مقام
محترم شهر بود.
حتما این مقام محترم شــهر این ســخنان رهبر
انقــاب را در خاطر دارند کــه «در ديدار رئيس و
مســئوالن عالي قوه قضاييه و جمعــي از قضات و
كاركنان دســتگاه قضايي» گفتند« :متهم شدن به
معناي مجرم بودن نيست ،بنابراين هيچكس در قوه
قضاييه و در خارج از اين قوه و در رسانهها حق ندارد
تا زماني كه جرمي ثابت نشده ،آن را رسانهاي كند».
حال حتی اگر جرم این افراد بر این مقام محترم
شهر ثابت شده باشــد ،انتظار میرفت که ایشان با
تأســی از سیره نبوی و به پیروی از سخنان رهبری
انقالب اینگونه بیمحابا که گویی کشــفی بزرگ و
فســادی جهانگیر را کشــف کردهاند ،نه با رسانهها
ســخن میگفت نه آن را از تریبــون مقدس علنی
میکرد .ایشــان میتوانست با خردورزی ،بردباری و
صبوری و حلم و گذشــت اسالمی ،کاری نکند که
آبــروی خانوادهها و حتی این افراد به این شــکل
لگدمال میشــد .طبیعی است که مردم فهیم بابل
هم این شیوه و مشــی ایشان را میستودند و آنگاه
مخالف و موافق ایشــان از این فضیلت به نیکی یاد
میکردند.
یقینا همــه ما میدانیم که قانــون حتی گاه نام
یک جانــی و محکوم را به راحتــی اجازه نمیدهد
که منتشــر شود ،بلکه این افراد را به نام مستعار که
معموال حروف اول اسامی آنهاست منتشر میکند و
حتی چاپ عکس یک محکوم را برای انتشار باید از
دادگاهی اجازه گرفــت ،حال چگونه نام این افراد و
عکس آنها جهانی شــد ،هم جای سوال دارد و هم
جای تعجب.
حتمــا این مقام محترم بابل این ســخنان مقام
رهبری نیز را خواندهاند که «ایشان با تأکید بر اینکه
در شرع فقط در مواردی خیلی خاص ،اجازه انتشار
مجازات یا علنی شــدن مشخصات شخص مجازات
شونده ،داده شده است »،گفتند« :حتی در مواردی
که جرم در دادگاه نیز اثبات میشــود ،نباید نام فرد
مجرم علنی و رسانهای شود ،زیرا خانواده وی تحت
فشار قرار میگیرند و دچار مشکل میشوند».
البتــه بیتردیــد احادیث و آیــات فراوانی وجود
دارد کــه ما را در زمان مواجهه با چنین مواردی به
خویشــتنداری دعوت میکند ،به صورتی که پیش
از آنکه حکمی اعالم شــود ،فرد یا گروه یا نهادی را
مجرم اعالم نکنیم.
کافی اســت به خبرهای رســانههای مختلف از
مخالف و موافق اعضای شورای شهر بابل نگاه کنید،
هنوز هیچ محکمهای آنها را محکوم نکرده اســت و
حتی خاطیان هم به جرم خود اعتراف نکردهاند.
به هر حال طبیعی اســت که قاطبه مردم از مردم
بابل تا مــردم زابل میخواهند نمایندگان آنها افراد
قابل وثوق و قابل اعتماد باشــند .آنهــا یقینا افراد
خاطی را چه عضو شــورای اسالمی یک شهر باشد
چه حتی قاری قرآن ،نخواهند بخشید .اما بهتر بود و
بهتر است که اجازه دهیم حب و بغضهای ما نسبت
به گروهها یا افراد و نهــادی باعث قضاوت زودرس
ما نشود.
ما هم به رسم و ســیره دستورهای دینی منتظر
میمانیم تا قانون و محکمه قانونی ،بعد از تشــکیل
دادگاه ،احکام واقعی را اعالم کند.

