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بومیسازی سیاستهای کنترل اپیدمی
بسیار مهم است
« هیچ اقدامی برای مقابله با کرونا بهتنهایی کافی نیست » .این را علیرضا
رئیسی ،سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید .در همین راستا
حمید سوری ،استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس
ن کهطرحتعطیلیفرا گیر
مرکزتحقیقاتارتقایایمنیایندانشگاه،ضمناعالمای 
بخشیازطرحبزرگترمشترکیبینوزارتبهداشتوبسیجباعنوانشهیدسلیمانی
است که برای کنترل اپیدمی کرونا تدوینشده است ،در توضیح اهداف این طرح
ی گوید « :هدف از برنامه این است که ما با توجه به تجاربی که در
به «رسالت» م 
ماههای گذشته کسب کردیم ،تجارب موفق جهانی ،مطالعات بومی که در کشور
انجا م گرفته است و اجماع نظر کارشناسان این حوزه بتوانیم استراتژی خودمان را
به سمتی پیش ببریم که اپیدمی را کنترل کنیم .این استراتژی شامل چند بخش
ن که رویکرد ما در این طرح پیشگیری بهجای درمان است .یعنی ما
است :اول ای 
ن کهمنتظرباشیمافرادآنقدربیماریشانتشدیدبشود کهبرایخدمات
بهجایای 
درمانی به بیمارستان مراجعه کنند ،اینها را زودتر شناسایی کرده و خدمات را در
ن که خدمات در منزل یا Home Careرا تقویت کنیم.
منزل داشته باشیم .دوم ای 
بهاینمعنی کهماخدماتینظیرخدماتپزشکی،مراقبتهایپرستاریوبعضی
از امکانات درمانی مثل ا کسیژن را به افرادی ازجمله افرادی که عالئم بیماری
دارند ،افرادی که تماسهای نزدیک دارند و گروههای پرخطر که نیاز به خدمات
ن که این طرح محله محور بوده و بر اساس
مراقبتی دارند ارائه دهیم .نکته دیگر ای 
بضاعت و امکانات هر منطقه و استان تدوینشده است .درواقع ما بهجای اینکه
بیاییموهشتادوچندمیلیونجمعیت کل کشور راتحتمراقبتفعالقرار بدهیم
ن کهطرححالتثباتبهخودش گرفتتنهاروییکدرصداز اینتعداد که
بعدازای 
چیزیحدودانزدیکبهیکمیلیوننفردرهرماهمیشودتمرکز کرده،آنهارامراقبت
کنیموتحتنظرداشتهباشیم کهاز انتشار بیماریجلوگیریشود،چرا کهجمعیتی
کهدر کشور وجوددارد،عمدتا کانونهایاصلیآلودگیشانهمانیکمیلیوننفر
ی گیرند .البته اینیک میلیون نفر ثابت
است یعنی  99درصد دیگر از این تعداد م 
ی کنند .بنابراین ا گر این تعداد را شناسایی کرده و تحت مراقبت
نیستند و تغییر م 
قرار بدهیم و قرنطینههای مناسبی برایشان ایجاد کنیم ،دیگر آن 99درصد نیاز به
سختگیریهایمدیریتاپیدمینخواهندداشت».
سوری در ادامه به توضیح جزئیات بیشتر این طرح پرداخته و بیان میدارد« :
این طرح از  20آبان ماه در برخی از استانها بهصورت جدی شروعشده است و
گزارشهایی که از اثرات آن در برخی شهرها ارائه میشود حا کی از موفقیت آن در
کاهش موارد ابتال و مرگومیر بوده است .این طرح  4ماهه است و تا پایان سال
ادامه دارد و امیدوار هستیم که ما را به مرحله کنترل اپیدمی برساند .متأسفانه
سادهاندیشی در مقابل اپیدمی کرونا باعث شد ما روزبهروز شاهد افزایش موارد
مرگ و بستری باشیم .چنانچه بخواهیم واقعا اپیدمی را کنترل کنیم چارهای
ن که راهبرد خودمان را از درمان به سمت پیشگیری ببریم 3 .مقوله
نداریم جز ای 
در این طرح بسیار حائز اهمیت است .بحث نظارت ،مراقبت و حمایت .در بحث
مراقبتعرض کردماینمراقبتهابهشکلفعالودرمنزلوامثالاینهاودرسطوح
ی گیرد .بحث حمایت شامل حمایت از گروههایی است که نیاز به
مختلف انجام م 
کمکهای معیشتی دارند بهعالوه حمایت از کسانی که نیاز است در خانه بمانند
تا بیماریشان کنترل بشود .بدین منظور و برای رساندن مایحتاج روزمره و حتی
ن کهمجبورنشوندازمنزلبیرون
خدماتبهداشتیودرمانیبهافرادپرخطربرایای 
بیایند از گروههای مختلف مردمی ،بسیج و امثال اینها استفاده میشود .بحث
نظارتیهمشاملنظارتبرحسناجرای کار ونظارتبررفتوآمدهاوترددهاست.
بنابراینافرادی کهیادارایعالمتهستندیاتستشانمثبتاستیاتماسنزدیکبا
فردمبتالداشتهاندطیمدتی کهدورهوا گیریبیماریاست،موردمراقبتشدیدقرار
ی گیرندوسعیمیشودمحدودهرفتوآمدهایشانتعریفو کنترلشودتابتوانیم
م 
با رویکرد پیشگیری و مراقبت در خانه و به شکل هزینه اثربخش ،این طرح را پیش
ببریم .اثربخشی این طرح ازنظر علمی و ازنقطهنظر رویکردهای مختلف تخصصی
بارها مورد ارزیابی قرارگرفته و موردتوافق وزارت بهداشت و مسئولین امر است .رمز
موفقیتآننیزدرگرواینخواهدبود کههمبهخوبیتوسطمجریاناجرابشودوهم
مردم که بازیگران اصلی کنترل اپیدمی هستند همکاری الزم را داشته باشند تا بار
ایناپیدمیرابهحداقلممکنبرسانیم».
این عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است ا گر ال ک داون
دوهفتهای با 3محور مهم طرح شهید سلیمانی شامل مراقبت ،نظارت و حمایت
همراستا و مرتبط نباشد ،مداخلهای بسیار پرهزینه برای جامعه خواهد بود « :ا گر
ل کردن شهرها برنامه نداشته باشیم و اهدافمان
برای بعد از ال ک داون و بحث قف 
تدویننشده باشد ،این کار قطعا یک مداخله بسیار پرهزینه برای جامعه خواهد
بود و بعد از دو هفته البته با چند روز تأخیر مجددا شاهد اوج اپیدمی هستیم .این
دوهفتهال کداونبهمازمانمیدهدتابتوانیمطرحشهیدسلیمانیرا کهباشعار
بسیجعمومیو کنترلاپیدمیهمراهاست،بهاجرادربیاوریمواینزمانعمالمهیا
شدنجامعهبرایاجرایاینبرنامهاست.چنانچهمحورهایآنطرحباال کداون
لینکنشود،قفلکردنشهرهابهتنهاییهیچتأثیرینخواهدداشتغیرازاینکه
ی کنیم بدون اینکه اثربخشی
ما دو هفته هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل م 
ماندگاری داشته باشیم .هم تجربیات بینالمللی نشان داده است که این رویکرد
میتواندموفقباشدوهماینکهبینسیاستگذاران،مدیرانوبرنامهریزان کشور که
ی کننددراینخصوصاتفاقنظروجوددارد.بنده
درحوزه کنترلاپیدمیفعالیتم 
خودم از مخالفین ال ک داون بهتنهایی هستم چون ارزش ماندگاری ندارد و بسیار
پرهزینهاستوچنانچهشمابرایاین دوهفته امکاناتنظارتی کافیفراهمنکرده
باشید و حمایتی هم از افرادی که نیازمند درآمد و امرارمعاش روزانهشان هستند
صورتنگیرد،قطعاموفقنخواهدشد.بنابراین،همبحثمراقبت،همنظارتوهم
حمایتبایددر کناراینهادیدهبشودتاشاهدموفقیتطرحباشیمدرغیراینصورت
جامعهدر مقابلسختگیریهایافراطیتابنمیآوردواز طرفیاینسختگیریها
نمیتوانداستمرار داشتهباشدودر درازمدتبهاجرادربیایدچرا کهباعثتشنجات
وآشفتگیاجتماعیمیشود.هیچجامعهایتحملاینسختگیریهایشدیدرا
دردرازمدتنداردوطبیعیاست کهحتیا گرمعیشتافرادنیزتأمینبشودبهلحاظ
خصوصیات اجتماعی ،روانی و معنوی مردم ،این امکان وجود ندارد .بنابراین ما
باید از مداخالت سختگیرانه بسیار سنجیده و در شرایط خاص بهره ببریم و این را
فرصتیبدانیم کها گرازآندرستاستفادهنشودتکراراینسختگیریهابهراحتیدر
جامعهمیسرنخواهدبود.ضمناینکهعدمبهره گیریدرستازشرایطسختگیرانه
وبینتیجهماندنآنمنجربهبیاعتمادیعمومیمیشودچرا کهمردمسیاست
های مسئولین شان را مدام توأم با آزمون و خطا می یابند .در شرایطی فعلی زمان
این نیست که به دنبال مقصر چند ماه گذشته بگردیم .آنچه مهم است این است
که همه دست اندرکاران تغییر رویکرد را پذیرفته اند .تغییر رویکرد نیز نیازمند این
است کههم خوببهاجرادر بیایدوهماز اصولعلمیمناسببرخوردار باشدوهم
مشارکت و همکاری مردم را به دنبال داشته باشد و هم حا کمیت بتواند نیازهای
اساسیاجراییشدنمناسبطرحرامثلهمانامکاناتوحمایتهایمعیشتی
کهعرض کردمفراهم کند،اماا گربیتوجهیبشودومردمومسئولینوقعینگذارند
طبیعی است شما برجسته ترین طرح های موفق بین المللی را هم بیاورید ،موفق
نخواهدبود.مثلاینمیماند کهشمابهترینسناریورابراییکفیلم بنویسیداما
بازیگران ،آن را خوب بازی نکنند و سناریو را حیف کنند» .
اپیدمیولوژیستدانشگاهشهیدبهشتیبااشارهبهاینکهدر بحث کنترلاپیدمی
یکسری اصول و چارچوب های کلی و بین المللی وجود دارد ،بحث بومی شدن
مسائلرابسیار مهمدانستهوخاطرنشانمی کند«:بومیشدنبهاینمعنا است
کهزمانومکاندر سیاستگذاریهایاپیدمیبسیار اهمیتدارد .بهعنوانمثال
چنانچه کرهجنوبیهشتماهقبلال کداونانجامدادهوموفقشدهاست،ا کنون
دیگر  8ماه قبل نیست .ما استراتژی های متناسب با زمان حال را نیاز داریم .یا از
نظر مکانی ا گر طرحی جایی اجرا شده و موفق نبوده الزاما به این معنا نیست که
در جایدیگرممکناستموفقنباشد.البتهاصولوستونهایاصلیراهبردی
برای کنترلاپیدمیمشخصاست کهیکیبحثپیشگیریبهجایدرماناست،
ن که ما در بیمارستان ها منتظر باشیم افراد
دیگری مراقبت است یعنی به جای ای 
مراجعه کنند ،آنها را زودتر در محیط منزل شناسایی کنیم و از شدت گرفتن
بیماری و مرگ جلوگیری به عمل آوریم .عمده بار اپیدمی که در حال حاضر در هر
کشور وجامعهایآزاردهندهاست تعدادمرگهاو بستریهاست.ا گربتوانیماین
دو پیامد را به خوبی کنترل کنیم بسیار موفق خواهیم بود ،چرا که ابتال به اپیدمی
در شرایطی کهبهصورتخفیفیانیمهخفیفباشدچندانبهجامعهآسیبنمی
رساند.بنابراینماعمدهترینراهبردمانبایددر کنترلشدتاپیدمیباشد.برای
این کنترل باید تشخیص و مراقبت زودرس داشته باشیم ،از تردد افرادی که می
توانند حامل عامل بیماری زا باشند جلوگیری کنیم و تماس های نزدیک به این
ن که راهبردها در عمل
افراد را نیز کنترل نماییم .اینها اصول کلی است حاال ای 
به چه شکلی در بیاید موضوع دیگری است .به عنوان مثال در طرح دیده شده
استهراستانیآزادیعملهایخاصخودشرامتناسببامقدوراتوامکانات
خود داشته باشد منتها در آن چارچوب و اصولی که همه به آن رسیدهایم .مثال در
جایی ممکن است برای مراقبت های اولیه از بهورز استفاده بشود و در جای دیگر
از نیروهایداوطلب.یامثال اقامتگاههایسالمت برایافرادی کهامکانقرنطینه
در منزلبرایشاننیست در جاییهتلهاییکشهرودر جاییدیگرمهمانسراها
باشد .در این طرح قرار است افرادی که بیماری شان شناسایی می شود و باید
تحت مراقبت و قرنطینه باشند عمدتا در منزل قرنطینه و تحت مراقبت های
پزشکی فعال باشند و بخشی هم که امکانات سکونتی شان اجازه نمی دهد را در
اقامتگاههایسالمت کهمیتواندهتلها،مهمانسراهاوامکاناتاقامتیسازمان
هاباشدمستقر کنیم.ماقبالهماینتجربهراداشتیم کهچندانموفقنبودچرا که
اقامتگاه ها حالت آسایشگاه داشت و حریم خصوصی افراد رعایت نمی شد .البته
تعداد زیادی نباید نیازمند این اقامتگاه ها باشند مگر در مواردی که واقعا مکان و
فضای داخل منزل جوابگو نیست و نمی توان محیط مناسبی را برای جداسازی
ی کنندو کسینیست کهاز آنها
فردمبتالفراهم کرد یاسالمندانی کهتنهازندگیم 
مراقبتروزمرهداشتهباشد».

عالج واقعه ،بعد از وقوع! /اجرای رأی برخالف ضوابط
نافی مسئولیت مدنی و کیفری خاطیان نیست

رسول کوهپایه زاده :آیا
نسبت به آن برج و بارو و کاخ
و استحکامات عظیمی که در
همینتهرانخودمانمیبینیمو
آنویالهایحیرتآورآنچنانی
کهتخلفکردهاندوبدونضابطه
ساختهاند ،در قلعوقمع بنا
و رفع تصرف با همین قدرت
و سرعت و با همین قاطعیت
عمل میشود؟

ابوالفضل قناعتی :ا گر
شهرداریرأی کمیسیونماده
100رادارد،ازنظرقانونیدرست
است.ا گرنداشته،خالف کرده
امادرهرصورتخارجازمباحث
قانونی،در این کشور تخلفاتی
با ساخت بناهای میلیاردی
انجام میشود که باید محور
اصلی شهرداری ،برخورد با
اینتخلفاتباشد.الزماست
بادانهدرشتهایی کهمافیای
تخلفات ساختمانی هستند
برخوردکنند،نهباافرادبیچارهای
که آلونکی را ساختهاند

علیرضا شریفی یزدی :ما
نیاز به یک بانک اطالعاتی
داریمتانیاز واقعینیازمندانرا
شناسایی کنیموبرایمسکن،
آموزش و خورا ک آنان برنامه
مناسبداشتهباشیم.حساب
اینها را باید از انسانهای
سودجویی که به زمینهای
ی کنند و از این
دولتی تعرض م 
طریقثروتهایبادآوردهایرابه
دست میآورند جدا کرد

دیدگاه

لزوم قانونگذاری شفاف در بعد تقنینی

برابریدربرابرقانون؟
داده است تا ضمن «دلجویی» از زن و کودکان او «به شکل مقتضی این
عمل نادرست را جبران کند و کمیته امداد نیز مشکل مسکن این زن و
فرزندانش را پیگیری و رفع کند».
ن که خودش در «بافت فرسوده» زندگی
شهردار بندرعباس با اشاره به ای 
ی کندوقصداستعفاندارد،تأ کید کرده؛برایاینزنمجوزهایساخت
م 
ی گویددستورقضائی
س کلدادگستریاستانهمم 
خانهصادرمیشود.رئی 
برایتخریباینخانه گرفتهنشدهبود.معاونخدماتشهریشهرداری
بندرعباس در وا کنش به انتقادها اعالم کرده دلیل این اقدام قرار داشتن
خانهدر «بستررودخانه»بودهو گفته؛شهرداری«بیشتربرایامنیتخود
خانواده» این اقدام را انجام داده است .اسماعیل موحدینژاد در پاسخ
بهسؤالیدربارهخودسوزیزنسا کنخانهتخریبشده گفته؛شهرداری
ی کند .در همین حال علی صالحی ،رئیس
هزینههای آن را پرداخت م 
دادگستری هرمزگان اعالم کرده که یکخانه برای این زن رهن شده و
تعدادی از نهادها قول دادهاند برای او خانه ساخته شود.
روزپنجشنبهویدئوییدررسانههایاجتماعیمنتشرشد کهدرآنمأموران
شهرداری در بندرعباس در حال تخریب یک آلونک دیده میشوند.
طبق گزارشها ،این آلونک متعلق به یک زن سرپرست خانواده بوده
که همراه با فرزندانش در آنجا سکونت داشته است .در این ویدئو دو زن
ی کنند ،آلونک را خراب
دیده میشوند که به مأمور شهرداری التماس م 
نکند.در پسزمینهویدئونیزصدای کودکیشنیدهمیشود کهباهقهق
گریه خطاب به مأمورانی که در حال کندن پالستیک روی سقف هستند،
َ
ی گوید« :تو را خدا ،نکن»
م 
این دومین مورد از تخریب سرپناه خانوادههای بیبضاعت از سوی
مأمورانشهرداریدر ماههایاخیراست کهحاشیهساز شدهوباوا کنش
مواجه میشود.
در اردیبهشتماهنیزآسیهپناهی،زن۶۱ساله کرمانشاهی،پساز تخریب
خانهاش با استفاده از یک بولدوزر جان خود را از دست داد .در آن حادثه
هم مأموران شهرداری با حاشیهنشینان درگیری پیدا کرده و از گاز فلفل
استفاده کرده بودند که رئیس دستگاه قضا با انتقاد از این موضوع مطرح
کرد؛ بیتوجهی به اولویتها در اجرای قانون ،نتیجهاش میشود تخریب
آلونکها بهجای برخورد با کاخ سازیهای غیرقانونی در مناطق خوش
آبوهوای کشور.

گروه اجتماعی
بعداز«آسیهپناهی»نوبترسیدبهتخریبسرپناهزنیدربندرعباس.
سرپناهیعنیهمانآلونکمحقروسیمانی کهویدئویتخریبشغوغایی
عظیم در فضای مجازی به پا کرد ،از یکسو مسئوالن امر ،چنین اقدامی
را دارای توجیه قانونی دانستند و از سوی دیگر ،وکال و حقوقدانان تأ کید
کردند ،ا گر قانون هم برخورد با چنین تخلفاتی را مشروع و دارای ضابطه
بداند،بازهمبرکسیپوشیدهنیست کهاینشیوهرفتارینمیتواندمانع
ی کند.
ن گریزیفراهمم 
بروزتخلفاتبیشترشودواتفاقابستریرابرایقانو 
البته این اتفاق نامبارک که خشم افکار عمومی را در پی داشته ،محل
ن که آیا در اجرای حکمی قانونی باید ضمن
پرسشهای فراوان است ،ای 
پایمال نمودن حقوق شهروندی ،اخالق و انسانیت را هم نادیده گرفت؟
آیا در برخورد با متخلفان و اجرای یکبند قانونی ،دارای استانداردهای
دوگانهنیستیم؟ایندرستاست کهشهرداریبندرعباس،برایتخریب
سرپناه این زن ،دارای استناد قانونی بوده اما در اینجا قانون برای همه
یکسان است؟ آیا بسته به طبقات مختلف اجتماعی ،این برخوردهای
بهاصطالحضابطهمند،متفاوتنمیشودوباآنان کهنسبتبهساختوساز
ی کنند،باهمینشیوهرفتار
ویالییغیرقانونیدرمنطقهلواساناتاقدامم 
ی کاهد،
میشود؟ پاسخ به این پرسشها هرچه باشد از عمق فاجعه نم 
این موضوع آنقدر سؤالبرانگیز بوده و هست کهموجی از انتقادات را به
دنبال داشته و در پی تخریب منزل زن سرپرست خانوار در بندرعباس
توسط عوامل شهرداری ،مجمع نمایندگان استان هرمزگان با صدور
پیامی به این موضوع وا کنش نشان داده و این اقدام نابخردانه با توجیه
رفع تصرف از اراضی و اعمال قانون را بههیچعنوان قابل توجیه ندانسته
و تأ کید کرده است که اجرای قانون هرگز به معنای پایمال نمودن حقوق
شهروندی و انسانی افراد نیست.
شهردار بندرعباس هم علت این تخریب را ساختوساز در زمینی تصرفی
عنوان کرده و گفته است؛ بعد از چندین مرتبه تذکر و ارسال ابالغیه برای
ن کهفریدون
تخلیه،تخریبصورت گرفته،ایناظهارات کافیبودبرایای 
همتی،استاندارهرمزگان ،عالوهبرتماستلفنیبااینمقامشهریوانتقاداز
اقداماو،تخریبخانهاینزنرا«اوجبیتدبیری»بخواند.همتیاشار ه کرده
باوجود تصرف اراضی ملی ،نوع رفتار مأموران شهرداری «بیدقتی» بوده
و افکار عمومی را «جریحهدار» کرده است .همتی به شهرداری دستور

لزوم قانونگذاری شفاف در بعد تقنینی /باید ایادی دونپایه
مجری اجرای حکم ،تحت تعقیب قرار گیرند
برایبررسیابعادایننوعحوادثازمنظرقانونیبا«رسول کوهپایهزاده»
در کسوتحقوقدان گفتوگو کردیم.اودراینبارهبه«رسالت»توضیح
میدهد «:وقتی رأیی قطعی از سوی مرجعی ذیصالح صادر میشود
این رأی باید اجرایی شود و همه ملزمند از قانون تمکین کنند اما
موضوع این است که اجرای حکم حتما باید در چارچوب قوانین و
مقررات و با رعایت اصول و ضوابط قانونی و شرعی باشد .یعنی ا گر
رأیی صادر شد و بخش اجرائیات شهرداری بخواهد این رأی را اجرا
کند ،چنانچه اجرای این رأی سبب تحمیل خسارت مادی و جانی
و حیثیتی به اشخاص شود ،بههیچعنوان قابلپذیرش نیست.
ما ب ه کرات شاهد این دست از وقایع تأسفبار هستیم ،یعنی هم
موضوع آسیه پناهی در کرمانشاه و هم این موضوع که در بندرعباس
شاهدش بودیم .بارها دیدهایم که مأموران اجرائیات شهرداری به
بهانه رفع سد معبر ،هم اقدام به جمعآوری داروندار و سرمایه آن
ی کنند و هم بعضا ،این قضیه با درگیری و ضرب و
فرد تهیدست م 
ی کنم ما یک اشکال اساسی داریم و
شتم مواجه میشود .تصور م 
آنهم این است که با فقدان کد قانونی الزم در خصوص تبیین و
تشریح وظایف و چگونگی عملکرد واحد اجرائیات شهرداری روبهرو
هستیم .موضوع دیگر این است که ضابطین دادگستری و ضابطین
خاص،تحتنظارتومدیریتمستقیممرجعقضائییعنیدادستانی
هستند ،ضابطین عام هم که در اینجا ،مأمورین شهرداری بهعنوان
ضابطعامتلقیمیشوندومتأسفانهمرجعقضائیآننظارتو کنترل
الزم را بر واحد اجرائیات ندارد و نکته دیگر این است که ضابط خاص
مثل نیروی انتظامی که تحت امر مرجع قضائی است ،آموزشهای
الزم را میبیند و تعلیمات الزم را در اختیارش قرار میدهند و دانش
و تخصص الزم را جهت اجرای حکم بر عهده دارد ،اما واحد اجرائیات
شهرداری هیچ آموزش،تخصص،دانش و دوره را در این خصوص
ندیده است».
ن که ما با یک خأل و کمبود قانونی در این
«کوهپایه زاده» با تأ کید برای 
ی کفایتیواحدهای
ی گوید«:متأسفانهبیتدبیریوب 
زمینهمواجهیم،م 

کملطفی در حق زنان سرپرست خانوار
هادی معتمدی -آسیبشناس اجتماعی
ماجرای تخریب آلونک طیبه رمضان زاده پیچیده است و قضاوت درمورد آن دشوار.
ی گوید:منزل این خانم در زمینهای تصرفی ملی
معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس م 
ساختهشده بود و ساختوساز آن غیرقانونی بوده ،بنابراین دولت ازیکطرف برای مکانهای
خاص ،هیچ گونه حق تصرف ندارد که از کیسه خلیفه ببخشد و درواقع ملک دیگران را به
نیازمندان وا گذار کند ،از طرف دیگر قانون هم خشک و بیانعطاف است اما اصل قضیه در این نیست که
چرا زنی آلونکی را ساخته و در آنجا سا کن شده ،زنان سرپرست خانوار ،کسانی هستند که سالهای سال
است کمترین میزان توجه نسبت به آنها صورت نگرفته و در حق آنان کملطفی شده ،بهعنوانمثال تا
سالها زنان سرپرست خانوار ،بیمه نداشتند و ا گر ریشهایتر به این قضیه نگاه کنیم درمییابیم که زنان

این حقوقدان در ادامه اظهاراتش بر موضوع تبعیض در اجرای حکم اشاره دارد و سؤاالتی را مطرح
ی کند« :آیا نسبت به آن برج و بارو و کاخ و استحکامات عظیمی که در همین تهران خودمان میبینیم
م 
و آن ویالهای حیرتآور آنچنانی که تخلف کردهاند و بدون ضابطه ساختهاند ،در قلعوقمع بنا و رفع
تصرف با همین قدرت و سرعت و قاطعیت عمل میشود؟ معلوم است که اینطور نیست و این تبعیض
ن که یک
را جامعه و رسانههای متعهد میفهمند و این خودش درد است .حتی فراتر از این مسئله ،ای 
ی کند ،عین ظلم است .ریشههای این مسئله
زن سرپرست خانوار و بیپناه در چنین شرایطی زندگی م 
چ کدام از موازین اخالقی
بحث دیگری را میطلبد اما تحمیل این ظلم مضاعف شایسته نیست و با هی 
و شرعی ما همراه نیست .بههرحال ما آموزههایی داریم از معصوم که گفتهشده ،بترسید از ظلم کسی
که جز خدا فریادرسی ندارد و از آنسو گفتهشده ا گر کسی فریاد دادخواهی مسلمانی را بشنود و اجابت
ن که
ی کنیم ،یعنی بعدازای 
نکند ،مسلمان نیست .از سوی دیگر ما همیشه عالج واقعه را بعد از وقوع م 
ی گیرند ،شهردار حاضر میشود و
رسانهها این اتفاق را پوشش میدهند و افکار عمومی در جریان قرار م 
ی گوید مسکنی را در اختیار این فرد
ی کنیم و سازمان مسکن ،م 
ی گوید مخارج بیمارستان را پرداخت م 
م 
ن که این فاجعه به وقوع بپیوندد ،مأمنی
ی گذاریم اما سؤال این است که آیا نمیشد باتدبیر قبل از ای 
م 
برای فرد تهیه کنید و اقدامات و تدابیر الزم را بیندیشید و بعد اقدام به تخریب کنید؟ این بیبرنامگی
و بیتدبیریها در ابعاد مختلف هزینههای سنگینی را به بار میآورد و به نظر میرسد که یکبار برای
ن که اجرای حکم ،مالزمهای با این
همیشه باید بهصورت ریشهای با این مسئله برخورد شود .ضمن ای 
رفتارهایبعضامتوحشانهواقتدار ناشایستوغیراخالقیندارد.بههرحالا گرهمچنینرأییصادرشده
و قبال هم به فرد تذکر دادهاند ،باید ب ه گونهای دیگر عمل مینمودند ،این اقدام مسئوالن که به عیادت
فرد رفتند و مخارج و هزینههایش را بر عهده گرفتند و مسکن جایگزین را تقبل کردند ،این را قبل از اجرای
حکم هم میشد انجام بدهند و البته اجرای رأی برخالف ضوابط ،درهرصورت نافی مسئولیت مدنی
و کیفری خاطیان نیست».
به گفته کوهپایه زاده ،این حوادث که اتفاق افتاده کامال با واحد اجرائیات شهرداری مرتبط است .ما
بایستی در خصوص وظایف  ،تکالیف،اختیارات و نحوه اعمال قانون اجرائیات شهرداری یک نظامنامه
و آییننامه و یا یک قانون مشخص و شفافی را تصویب کنیم و درعینحال ضمانت اجرای تخلف از آن را
برای مجریان قانون مشخص کنیم و زمانی که از این قانون عدول و ضوابطش مخدوش شد ،حتما باید با
خاطیان برخورد کرد ،اما آن خاطیان نهفقط مأموران عادی اجرای حکم بلکه باید باالترین افراد مسئول
مرتبط با موضوع باشند و برخورد قاطع و قانونی صورت بگیرد که از تکرار این قضایا جلوگیری شود».

شهرداری باید با متخلفان دانهدرشت برخورد کند
مطابق ماده  100قانون شهرداری ،مالکان زمینها و امال کی که در محدوده شهر یا حریم آن واقعشدهاند
ی کهبنایی
«بایدقبلاز هراقدامیبرایساختوساز یاتفکیکاز شهرداریپروانه(مجوز)بگیرند.درصورت 
ی کند در
بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساختوساز بزند ،رأیی که کمیسیون صادر م 
دو حالت زیر متفاوت خواهد بود؛ ا گر ساختوساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد
کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد ،ا گر ساختوساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد
ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد ،کمیسیون میتواند حکم به تخریب یا
پرداخت جریمه صادر کند .ا گر حکم به پرداخت جریمه صادر شود ،میزان جریمه با توجه به متراژ بنایی
است کهبدونمجوزساختهشد هاست،دراینحالتبهازایهرمترمربعبنایبدونمجوز،یکدهمارزش
معامالتی ساختمان جریمه دریافت میشود .پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ
ن کار ساختمانصادر میشود».اینروایتیاست کهخبرگزاریتسنیماز ساختوسازهایغیرقانونی
پایا 
دارد ،اما «ابوالفضل قناعتی» از اعضای سابق شورای شهر و بهعنوان کارشناس مسائل شهری دراینباره
چ گونه
توضیحمیدهد«:وقتیبناییخارجاز ضوابطشهریاحداثمیشود،ا گرپروانهداشتهباشد،هی 
مشکل قانونیای ندارد ،ولی ا گر یک فضایی احداثشده و بهعنوان بنا ثبت شود و مجوز شهرداری یا
پروانه ساخت نداشته باشد ،باید مراحل قانونی الزم را طی کند ،یعنی شهرداری باید پروانه آن ملک را در
کمیسیون ماده  100بیاورد و در این کمیسیون ،نماینده قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و عضو شورای
م گیری کنند .ا گر این ملک در کمیسیونماده
شهر یاشورایروستادر رابطه بااین ملک غیرقانونی تصمی 
100رفتهوبرایتخریبآنتصمیم گرفتهشده،میتوانیمبگوییمازنظرقانونیحکمآندرستبودهاست.
ا گر در کمیسیون ماده  100نرفته و خود شهرداری بندرعباس این اقدام را انجام داده ،باید مجوز قانونی
ی کرده است .در حال حاضر کالنشهر تهران ،دارای یکسری باغات است که
را از مقامات قضائی احصا م 
دیوار ندارند و ا گر مالک بخواهد دور این باغ دیوارکشی کند ،شهرداری باید جلوی احداث را بگیرد ،وقتی
احداث شد باید در مراحل قانونی با این شخص برخورد شود ،بنابراین در قضیه بندرعباس ،شهرداری
مقصراست،اوالا گرشخصپروانهنداشته،شهرداریچطوراجازهساختدادهوا گرساختهشدهشهرداری
دیگر نباید خودش برخورد کند.از طرفی ضرورت دارد ،رأی کمیسیون ماده  100را مبنی بر قلعوقمع
داشته باشد و چنانچه شهرداری این رأی را دارد ،ازنظر قانونی درست است .ا گر ندارد ،تخلف کرده ،اما
درهرصورت خارج از مباحث قانونی ،در این کشور تخلفاتی با ساخت بناهای میلیاردی انجام میشود
که باید محور اصلی شهرداری ،برخورد با این تخلفات باشد و الزم است با دانهدرشتهایی که مافیای
تخلفاتساختمانیهستند،برخورد کنند،نهباافرادبیچارهای کهآلونکیراساختهاند.در همینلواسان
ومناطقبرخوردار،تعدادزیادیبناهایغیرقانونیساختهشده،اما کسیاینهاراتخریبنکرده،ایندو
نوع نگاه را که دچار پارادوکس و دوگانگی است ،مردم برنمیتابند و ما قبول نداریم که قانون فقط برای
مظلومین و فقرا باشد .باید با بر جهایی که در لواسان و کنار رودخانه و در مناطق یک ،دو و سه تهران
ساختهشده ،برخورد کرد ،خیلی از این بناها ،رأی ماده  100را دارد و بعد در قالب کمیسیون توافقات حل
ی کنند ،در مورد زن آلونکنشین بندرعباسی هم نمیدانم که چقدر فرآیند قانونی طی شده ،حتی ا گر
م 
به لحاظ قانونی هم درست باشد به لحاظ اخالقی و عرفی درست نیست».
ی گوید« :بر اساس ماده هفت ،اعضای شهرداری شهر و
قناعتی با اشاره به شرایط تخریب آلونکها م 
روستا موظفاند به بنایی که خارج از پروانه است ،اجازه ساخت ندهند ،اما وقتی ساخته شد باید
م گیری شود و میتوانند این قلعوقمع را به
طبق قانون در کمیسیون ماده  100برای این مسئله تصمی 
ن که خودشان رأسا اقدام به تخریب نمایند .بعد هم مالک میتواند این
خود مالک وا گذار کنند نه ای 
رأی ماده  100را بعد از ابالغ در دیوان پیگیری کند و آن را بشکند .به هر ترتیب شکل عملکرد شهرداری
بندرعباس اشتباه بوده است .حتی ا گر مقام قضائی به این نتیجه رسیده که تمامی مسیرهای طی
شده از سوی مالک ،غیرقانونی بوده و ملک باید تخریب شود ،بازهم باید به قشر ضعیف نگاه دیگری
داشته باشیم و ظلم نکنیم».

چرا تفکیکی بین نیازمندان واقعی و افراد سودجو قائل نمیشوند؟

اجرائیات شهرداری سبب بروز این خسارتها میشود .این اتفاقی
که ر خداده ،سوای آسیبی که به جان و مال و حیثیت آسیبدیده
وارد کرده،افکارعمومیراهمجریحهدارنمودهاست.بنابراینیکبار
برایهمیشهبایدبااینمعضلبرخورد کردودر بعدتقنینی،بایستی
قانونگذاری شفاف شود و در بعد برخورد با خاطیان ،چه آمرین ،چه
عاملین و مجریان بایستی با قاطعیت و عبرتآموز و بازدارنده عمل
کرد ،در اینطور مواقع ایادی دونپایه مجری اجرای حکم ،تحت
ی گیرند و در اینجا شهردار مربوطه باید بهطور مستقیم
تعقیب قرار م 
پاسخگو باشد چون قانون شهرداریها گفته است که اجرای احکام
شهرداریبایستیباهماهنگیشخصمدیرشهرباشدوبااظهارتأسف
شاهد نیستیم که در باالترین رده مسئول مستقیم ،برخورد قضائی
صورت بگیرد اما در بعد حقوقی ،هم از باب مسئولیت مدنی و هم از
باب مسئولیت کیفری بایستی این خسارات جبران شود ،اقداماتی
که ما در فضای مجازی با انتشار فیلم تخریب آلونک زن بندرعباسی
شاهد بودیم ،دارای بحث مجرمانه است یعنی درواقع میشود آن
را جنایت عمدی یا شبه عمدی اطالق کرد».

«علیرضا شریفی یزدی» در قامت جامعهشناس ،از منظر پیامدهای اجتماعی این مسئله را وا کاوی
ی کند:
ی کند و به این موضوع از چند منظر مینگرد« .شریفی یزدی» در گفتوگو با «رسالت» بیان م 
م 
«از منظر اول باید به مشکالت اقتصادی جامعه اشاره کرد ،این مشکالت به حدی رسیده که تابآوری
اجتماعی دچار خدشه شده و بخش بزرگی از جامعه بهویژه بعد از کاهش ارزش پول ملی ،به زیرخط
فقر راندهشدهاند .از منظر دیگر این است که یکالیه نسبتا ضخیم از این جمعیت کثیر ،زنان سرپرست
خانوار وزنان بیسرپرست هستند ،اینها کسانی هستند که به آن صورت از سوی نهاد یا ارگانی
حمایت نمیشوند و شغل ،درآمد و مسکن مناسبی ندارند و از بهداشت،درمان و آموزش مناسب
ی کنند.
برخوردار نیستند .اغلب حاشیهنشیناند که در حاشیه مرا کز استانها و کالنشهرها زندگی م 
ن که وقتی کاری بهصورت غیرقانونی انجام
به این موضوع میتوان از جنبههای دیگر هم نگاه کرد ،ای 
می گیرد ،یعنی به زمینهای شهرداری و سایر ارگانهای دولتی تعرض شده و خانههایی یکشبه
ی گیرد ،طبیعتا دستگاههای اجرایی مکلفاند
ساخته میشوند که اغلب توسط سودجویان صورت م 
که با این مسئله برخورد قانونی داشته باشند اما متأسفانه مشکل این است که تفکیکی بین نیازمندان
واقعی و افراد سودجو قائل نمیشوند ،درواقع سازوکار مناسبی در کار نیست تا قبل از تخریب آلونک
افراد بیبضاعت ،برای مسکن آنان فکری شود .بنابراین نباید اجازه داد در کرمانشاه برای آسیه پناهی
آن اتفاق بیفتد و در بندرعباس هم این اتفاق ،بههرحال این مسائل برای کشور ،هزینه سنگینی را به
ن که استاندار  ،فرماندار و شهردار به صرافت
لحاظ تبلیغات سوء بیگانگان به دنبال دارد .بعدهم ای 
بیفتند و عذرخواهی کنند ،فایدهای ندارد ،ما نیاز به یک بانک اطالعاتی داریم ،تا نیاز واقعی نیازمندان را
شناسایی کنیم و برای مسکن ،آموزش و خورا ک آنان برنامه مناسب داشته باشیم .حساب اینها را باید
ی کنند و از این طریق ثروتهای بادآوردهای
از انسانهای سودجویی که به زمینهای دولتی تعرض م 
را به دست میآورند جدا کرد .این مسائل تبعات اجتماعی در پی دارد که این تبعات شامل سرخوردگی
مردم ،کاهشسرمایهاجتماعیو کاهشاعتمادعمومیبهصورتافقیبینمردمبامردمو کاهشاعتماد
عمومی بهصورت عمودی بین مردم و مسئولین و مردم و دستگاههای اجرایی است و این حس عدم
اعتماد عمومی در بلندمدت تابآوری اجتماعی را کاهش میدهد و در بلندمدت برنامههای دولت یا
ن که ،سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی را
ی کند و از همه مهمتر ای 
نهادهای اجرایی را دچار مشکل م 
با دستگاههای دولتی دچار خدشه میسازد».

خانهدار بیمه ندارند و اصال خانهداری شغل محسوب نمیشود ،کاش اینها میتوانستند مثل
سایر اقشار با پرداخت مبلغی بیمه شوند و دولت هم پرداخت مقداری از این حق بیمه را متقبل
شود .درواقع اینجا بحث مربوط به حقوق اجتماعی گروهی از بانوانی است که کمتر موردتوجه
ی گیرند بهایندلیل که اولویت مسئولین کشور ما ،سیاسی و اقتصادی است و اولویتهای
قرار م 
ی گیرند و به همین دلیل زنی بندرعباسی و یا زنی
اجتماعی خیلی در جامعه ما ،موردتوجه قرار نم 
کرمانشاهیونمونههایدیگربامشکلمواجهمیشوند.درواقععدمسیاستگذاریمطرحاستو
ا گراتفاقاتیاینچنینیتکرار شود،تبدیلبهرویهخواهدشدومسئوالنبایدزودتربرایاینمسئله
ی کنم برای این افراد میتوان با استفاده از خانههایی که در قالب مسکن مهر
چارهاندیشی کنند .تصور م 
ساختهشده ،بهواسطه وام بالعوض و یا وامهای طویلالمدت  20ساله ،کاری کرد تا سا کن خانه شوند.
خانههایی که قابلفروش و سوءاستفاده نباشد .در شهرهایی مثل بندرعباس و کرمانشاه هزینهها خیلی
باال نیست و این کار امکان تحقق دارد.

روایت
یک عکس

تصاویر منتشرشده در فضای
مجازی نشان میدهد که در
روز نخست محدودیتهای
کر ونایی و تعطیلیهای دو
هفتهای ،متروی تهران مملو از
جمعیتبودهومسافرانشانهب ه
شانه هم دادهاند و با کمترین
فاصله از هم ،قرار گرفتهاند.

