
www. sharghdaily.ir

روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسئول: مهدي رحمانيان
نشاني: ميدان فاطمی، خيابان بهرام  مصيری،  پالك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهي ها: 86036119

تلفن امور مشتركين: 88903548      توزيع: شركت پيام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صميم   تلفن: 44533725

سه شنبه 20 ارديبهشت 1401    8 شوال 1443    10 می  2022    سال نوزدهم     شماره  4274    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 13:01    اذان مغرب 20:18
اذان  صبح  فردا 4:26    طلوع آفتاب 6:03

  جزيره هرمز ديگر  رونق گذشته را ندارد. مكان هاي ديدني جزاير هرمز دره رنگين كمان، دره مجسمه، دره پرتغالي ها و غار الهه نمك است.
عكس: فروغ طاهرخاني، باشگاه خبرنگاران جوان

سـفر به سـرزمین  های دور

مایاها در تصرف سلفی بگیران

در ســفر اخیر خود به مکزیک، دیداری از آثار معماری و تمدنی »مایا« ها داشــتم. مایا 
نام گروهی از اقوام سرخ پوســت در جنوب مکزیک و شمال آمریکای مرکزی و نام تمدنی 
قدیمی در همین منطقه اســت. مایاها که از مشهورترین قبایل سرخ پوست بودند، معموال 
شهرهایشــان را در دل جنگل های بارانی می ساختند. حوزه زندگی و فعالیت مایاها حدود 
جنوبی کشور مکزیک و نیز سرتاسر گواتماال و السالوادر را شامل می شد. قوم مایا پدیدآورنده 
یکی از تمدن های بسیار پیشرفته آمریکای مرکزی در دوران پیشاکلمبی بود که دستاوردهای 
بســیار چشمگیری در هنر، معماری، ستاره شناســی و ریاضیات داشته  است. هم اکنون نیز 
گروه هایی از اقوام مایا در مکزیک و گواتماال به  سر می برند. مایاها با بهره گیری از تمدن های 
گذشــته خود نظیر »اولمک « توانستند در خالل سال های ۲۵۰ تا ۹۰۰ پس از میالد، تمدنی 
عظیــم را در آمریکای مرکــزی پایه گذاری کنند. در این ســفر از دو منطقــه از آثار تمدنی 
مایاها یکی به نام »تولوم« )Tulum( و دیگری »چیچن ایتزا« )Chichen Itza( در شــمال 
شبه جزیره »یوکاتان« مکزیک دیدار کردم؛ منطقه ای که از یک سو به خلیج مکزیک و از دیگر 
سو از شرق به دریای کارائیب محدود می شود. تلوم در ساحل دریای کارائیب و چیچن ایتزا 
در داخل جنگل پرباران همان شــبه جزیره واقع شــده است. نکته درخور توجه این بود که 
فاصله نوار ساحلی شــبه جزیره یوکاتان با جاده، اغلب توسط ساخت وسازهای هتل های، 
گردشگاه های و ویالهای خصوصی اشغال شده است و دسترسی به ساحل از طریق جاده 
به جز از پالژها و هتل های لوکس گران قیمت امکان پذیر نیســت؛ مگر در شهرهای ساحلی 
همچون »پالیا دل کارمن« )که ما در آنجا اقامت داشــتیم(. در توســعه گردشگری شامل 
پدیده های طبیعی، معماری و فرهنگی که اغلب مورد توجه عالقه مندان به گردشــگری 
قرار می گیرد، فضای مجازی نقشــی بی بدیل داشــته اســت. تا پیش از گســترش فضای 
مجازی به صورت کنونی، اطالعات گردشگری بیشتر از طریق روزنامه ها، مجله ها، کتاب ها 
و نقشــه ها و به طور کلی نوشته ها منتقل می شــد. به همین سبب پدیده های ناشناخته ای 
وجود داشــت که از دید عموم پنهان می ماند. امروزه گســترش فضای مجازی و امکانات 
و تجهیزات انتشــار مطالب، کمک بزرگی به توسعه گردشگری کرده اند. در عین حال، یک 
فضای انتشار اطالعات غیر تخصصی، زودگذر و گاهی نادرست پدید آمده که شناخت سره 
از ناســره را دشوار کرده اســت. در هر یک از جاذبه های گردشگری، هر کسی با داشتن یک 
گوشی تلفن همراه هوشمند، می تواند عکاس باشد و در عین حال خود را محقق، عالقه مند 
به تاریخ و فرهنگ و طبیعت هم به شــمار آورد. از این رو در اغلب جاذبه های گردشــگری 
ســیل گردشگرانی با دیدگاه ها و طبقات فرهنگی متفاوت و ناهمگون مشاهده می شود که 
با بهره گیری از اطالعات منتشر شــده در شبکه های اجتماعی، سفری فراهم و در آنجا گرد 
آمده اند تا با گرفتن عکس هایی و بیشــتر سلفی، نشان دهند که »بله ما هم اینجا بودیم«. 
البته این دیدارها از سویی موجب توسعه فیزیکی و مادی گردشگری و درآمدزایی و از سوی 
دیگر موجب افزایش آگاهی و توســعه گردشگری می شــود. از سویی بازشدن پای هزاران 
گردشــگر با منظور های متفاوت در فضاهای فرهنگی و معماری منحصربه فرد و در حال 

تخریب، زیان هایی جبران ناپذیر نیز بر اثر معماری، تاریخی و باستانی خواهد داشت.
گردشگران زیادی از سراسر منطقه به ویژه از ایاالت متحده آمریکا در همسایگی شمال 
و کانادا )بدون ویزا( و اروپا و حتی ترکیه حضور داشــتند. موضوع مهم دیگر اینکه اکثریت 
دیدارکنندگان از گردشــگران محلی نبودند. به نظر می رســد در دهه های گذشته، پیش از 
گســترش فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی، این آگاهی در بین مــردم محلی یافت 
نمی شــد. این شبکه های اجتماعی، اینترنت و گوشــی های هوشمند بود که سبب توسعه 
گردشگری و کســب وکارهای کوچک و افزایش درآمد شاغالن و ایجاد اشتغال شده است. 
در هر یک از این ســایت های تمدن مایا ها موجی از جمعیت دیده می شــد. هر یک از افراد 
رقمی حدود صد تا 1۲۰ پزوتای مکزیکی )حدود ۲7۰ تا 3۲۰ هزار تومان( ورودیه پرداخت 
می کردند که این درآمد صرف هزینه های نگهداری از این آثار می شود. اغلب دیدارکنندگان 
وقــت خود را به گرفتن عکس با موبایل )موردی از عکس برداری یا فیلم برداری با دوربین 
عکاســی ندیدم(، خرید ســوغاتی )اغلب صنایع دستی سرخ پوســتان(، تفریح و دیدار از 
مجموعه صرف می کردند و کمتر گردشــگری حوصله خواندن تابلوهای اطالعات مربوط 
به بناها را داشت. اگرچه تورهای گروهی گردشگری ساماندهی شده داخلی و خارجی هم 
بودند که راهنماهای گردشگری توضیحات آب و تاب داری به اعضای تور می دادند که جالب 
بود. تمدن مایا به دست اقوام مجاور ضعیف شد و سرانجام با هجوم اسپانیایی ها از میان 
رفت. پیش از این فروپاشی، مایاها یکباره تمدن و شهرهای عظیم را رها کردند و به دامان 
کوهســتان ها پناه بردند که دلیل این رویداد، به  ســبب ازمیان رفتن آثار مکتوب آن دوره و 
طرح نظریات گوناگون، هنوز مشخص نیست. پس از آن تمدن مایا رها شد و اقتدار مایاهای 
کوهســتان نیز ابتدا به دست آزتک ها و سپس اسپانیایی ها از میان رفت. جمعیت مایاهای 
امروزی که از بازماندگان فرمانروایان دوران باســتان آمریکای مرکزی هستند، حدود هفت 
میلیون نفر اســت که بیشــتر در جنوب مکزیک و نواحی کوهستانی گواتماال و بلیز به  سر 

می برند.
در شبه جزیره یوکاتان مکزیک پدیده ای طبیعی به نام »سنوته« )cenote( یافت می شود 
که چاه یا منبع آب طبیعی اســت. این پدیده زمانی شــکل گرفته اســت که یک الیه سنگ 
آهکی فرو می ریزد و آب در این گودال انباشــته می شود. »ســنوته« ها منبع اصلی آب در 
 )Chacs( »یوکاتان مدرن و باســتانی به شمار می روند که با فرقه خدایان باران یا »چاکس
مرتبط است. در دوران باستان، به ویژه در چیچن ایتزا، اشیای گران بها مانند یشم، طال، مس 
و همچنین انسان ها که معموال کودکان بودند، به عنوان پیشکش به داخل سنوته ها پرتاب 

می شدند. اعتقاد بر این بود که بازمانده، پیامی از خدایان درباره محصوالت سال می آورد.

بهرام اميراحمديان

غالمرضا تختی- بهرام توكلی- 1397
غالمرضا تختی )محسن تختی(: 8-9 سالم بود كه يكی از رفيقام از سر لجبازی از اينكه تو كشتی ضربه اش كرده بودم هلم داد تو آب سياه... 

ننه ام دو دقيقه دير كرده بود، االن هفت كفن پوسونده بودم. 
می خوام بگم آدم زندگی شو از ننه باباش داره حاال خوب يا بد...
 مملكت آدم هم مثل ننه بابای آدم می مونه، نمی شه ولش كرد.

دیـالـوگ روز

دغـدغـه طـبیـبانه

سیستم درمان و پزشکی ما به کدامین سمت می رود؟

متأســفانه در هفته های پیشین مجددا به بهانه افزایش تعرفه های پزشکی شاهد هجمه های سنگین به پزشکان 
بودیم. همان پزشــکانی که تا چندی پیش فرشــتگان نجات بودند و جان بر کف در صف اول جنگ با کرونا ماندند و 
شــهید دادند و با جان خودشان آسیب ناشــی از سیاست های درمانی اشتباه دولت را به حداقل رساندند. اما حاال که 
از گرد و خاک کرونا کاســته شــده دوباره پزشکان به کسانی بدل شدند که خون مردم را خورده و عامل اصلی گرانی ها 
هســتند. اصال مهم نیست که قیمت نان به شکل سرســام آوری افزایش یابد یا اصال مهم نیست که به راحتی قیمت 
ماکارونی ســه برابر شود. اصال مهم نیست که هر روز با جهش در قیمت تمام کاالها روبه رو شویم اما مهم است که 
تعرفه های پزشکی افزایش نیابد؛ زیرا مسئوالن محترم باید ویترین خوبی از خود ارائه دهند و با کشاندن قشری نخبه 
و فرهیخته به پایین ترین ســطح، ســعی کنند خود را حامی طبقات محروم نشان دهند. حاصل این سیاست ها چیزی 
نخواهد بود جز حجم باالی خروج پزشکان و پرستاران از کشور. کافی است به همین کشورهای حاشیه خلیج فارس 
ســر بزنید و ببینید که در همین مدت، چگونه به وســیله پزشکان ایرانی سیســتم درمانی خود را ارتقا بخشیدند. آنها 
بهترین حقوق و امکانات را در اختیار کســانی قرار می دهند که این گونه در کشــور خود علی رغم زحمات شبانه روزی 
مورد ظلم و توهین قرار گرفته و مسئوالن مربوطه حتی از پرداخت کمترین میزان استحقاقی آنها نیز طفره می روند. 
مشــخص است که دود این کار به چشم همان مردمی می رود که دیگر از داشتن پزشکان خوب و بی ادعا محروم اند. 
مشخص نیست که مسئوالن محترم چگونه می خواهند این نقصان بزرگ را حل کنند. واقعا نمی دانم که این مسئوالن 
چرا از تعرفه های بسیار پایین بیمارستان های دولتی و نحوه بازپرداخت همین مبالغ اندک به پزشکان و پرستاران چیزی 
نمی گوینــد؟ چرا نمی گویند که بــا ارائه روش هایی همچون پرداخت پلکانی عمال پزشــکان را به بیگاری گرفته اند؟ 
معلوم است که دیگر کسی انگیزه ای برای کار در چنین سیستمی ندارد. از طرف دیگر ای کاش بیان می کردند که چرا 
بسیاری از ظرفیت های تخصص در سال گذشته خالی ماند و حاال هم زمزمه هایی از تغییر در نحوه پذیرش دستیاران 
و آسان ترکردن ورود به رشته های تخصصی وجود دارد تا به هر نحوی که شده این نیروی کار ارزان را از دست نداده 
و بیمارستان ها را از پزشکاِن دستیار پر کنند. غافل از اینکه وقتی کسی توانایی علمی نداشته باشد فقط و فقط موجب 
افت شدید کیفیت درمان خواهند شد. هنوز درک نکرده اند که برای ارتقای سیستم پزشکی باید شرایطی را مهیا کرد که 
با شور و شوق و میل و رغبت، جوان های نخبه وارد این رشته خطیر شوند نه اینکه به هر طریقی که شده و با انبوهی 

از رانت ها و سهمیه ها دانشگاه ها و بیمارستان ها را پر کنند تا دودش به چشم مردم برود. آیا کسی پاسخ گو هست؟

ایالن ماســک، ثروتمندترین فرد جهان، توییتر را خرید و وعده داد این 
شبکه اجتماعی را با ویژگی های جدید ارتقا دهد و با  بازکردن الگوریتم ها 
برای افزایش اعتماد، حذف ربات های هرز و احراز هویت همه انسان ها، 
آن را بهتر از همیشه کند. آیا ماسک به جد دنبال خدمت به بشریت است 
یا پشت این ادعاهای انسانی، در پی کنترل پلتفرم های اجتماعی و کسب 
قدرت و ثروت، نقشه می چیند؟ او گفته که آزادی بیان، بستر دموکراسی 
کارآمد است و توییتر عرصه دیجیتالی است که در آن موضوعات حیاتی 
برای آینده بشریت مورد بحث قرار می گیرد. جنگ اوکراین بار دیگر قدرت 
رســانه را به رخ کشــید و رمز استیالی غرب را روشــن کرد. امپریالیسم 
رسانه ای تا به اینجای کار روسیه را مچاله کرده است. همین رسانه های 
مدعی از کنار فجایع محور عربی در یمن یا ظلم در فلســطین و ســوریه 
عبور می کنند و تمایلی به برجسته ســازی ندارند. برخی خیال می کردند 
با ورود به عصر دوم رسانه ها و همه گیری ماهواره و اینترنت، امپریالیسم 
خبری از بین می رود. استدالل شــان این بود که اینترنت قابل مهارشدن و 
کنترل یک جانبه - مثل تلویزیون- نیست و دیگر نمی تواند به ابزار سلطه 
تبدیل شود؛ تعاملی بودن اینترنت، امپریالیسم خبری را بی معنا می کند و 

سلطه رسانه از بین می رود.
چنین اتفاقی حاصل نشــده است، اما پلتفرم های جدید ارتباطی مثل 
توییتر، قدرت بیشتری به توده مردم داده و آنها را در برابر استبداد توانمند 
کرده اند. زمانی بود که قدرت سیاســی می توانست رسانه را ابزار سلطه 
کند و با پروپاگاندا به بســیج توده ها و تحکیم استبداد بپردازد؛ ولی بنای 
آن قدرت افسانه ای دیگر ترک برداشته و کنترل کلمات از یوغ قدرتمندان 
به در آمده اســت. رسانه های اجتماعی، عرصه خودنمایی توده یک القبا 

شده و نمی گذارد آب خوش از گلوی استبداد پایین برود. دیدیم که توییتر 
حســاب کاربری رئیس جمهوری آمریکا را بست و ترامپ کاری نتوانست 
بکند. با ظهور رســانه های جدید، هزینه ایجاد رســانه برای مردم نسبت 
به گذشــته به طرز فاحشــی کاهش یافته و اکنون هر کس با داشتن یک 
تلفن هوشــمند و اتصال آن به اینترنت، قادر است رسانه مدنظر خود را 
داشته باشد؛ بااین حال، چنین رسانه  هایی وقتی صاحب مخاطبان زیادی 
می شوند، میل به کسب درآمد دارند و به خاطر همین، مجبورند به میل 
و خواست آنها رفتار کنند. البته اگر بخواهند مستقل بمانند و کار حرفه  ای 
انجــام دهند، با تضییقــات، محدودیت  ها و مشــکالت عدیده  ای مواجه 
می شــوند که کنترل همه در دســت صاحبان قدرت و سرمایه قرار دارد 
و در صورت مقاومت بیشــتر، باید هزینه  های بســیاری بپردازند که عمال 
توان چنین تقابلی را ندارند. دولت ها با تسلط بر رسانه ها و خبرگزاری ها، 
قــدرت فوق العاده ای یافته انــد؛ به گونه ای که می توانند بــا به کارگیری 
اهرم های خبــری و اطالعاتی، باورها و نگرش های جمعی را به دلخواه 
خود شــکل دهند. در اینجا رسانه هایی همچون توییتر، از یک طرف توان 
بزرگی به توده مردم دادند و از طرف دیگر امپریالیســم رسانه ای درصدد 
پس گرفتن نفوذ از دست داده می گردد و سعی می کند به لطایف الحیلی 
اســتیالی قبلی را تجدید کند. خرید توییتر از ســوی ایالن ماسک، در این 
قالب می تواند تحلیل شــود که ثروتمنــدان و قدرتمندان از قدرت یافتن 
خارج از کنترل جماعت، خشــنود نیســتند و آب رفتــه را می خواهند به 
جوی بازگردانند. این یک واقعیت اســت که توییتر، فضای تولید و عرضه 
خبر را دموکراتیک کرده است و قدرتمندان به دنبال بازگرداندن استبداد و 

کانالیزه کردن تولید و عرضه خبر هستند.
حال باید دید ایالن ماسک با خرید توییتر، طرف جماعت خواهد ایستاد 
یــا منافع زورمداران را خواهد جســت؛ خدا با جماعت اســت و صدای 
شکستن استخوان های سلطه رسانه ای درآمده و شرایط به ضرر صاحبان 
قدرت و ثروت و به نفع جماعت دیگرگون شده است. خدا کند وعده های 

ماسک درست باشد.

طرف مردم یا زورمداران

روز یکشنبه 18 اردیبهشت 14۰1، خبری با عنوان »پنج چالش 
عمده کشــور در حوزه محیط  زیست و آب« روی خروجی سایت 
ســازمان حفاظت محیط  زیســت قرار گرفت. در این خبر به نقل 
از دکتر علی ســالجقه، رئیس ســازمان و با اشاره به پنج چالش 
عمده کشــور در حوزه محیط  زیســت و آب، آمده اســت که »در 
ســند تحول دولت مردمی برای هر یــک از این چالش ها، عوامل 
بروز و راهبردهای مهار ارائه شــده اســت«. با اذعــان به اینکه 
جمع بندی ارائه شــده در سند تحول دولت مردمی، قابل قبول و 
پوشش دهنده غالب وجوه مشکالت آب و محیط  زیست در کشور 
اســت، باید توجه داشت که این ســند، نسخه عملیاتی نیست و 
باید در ســطح یک ســند کالن مد نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر، 
این ســند نقطه آغاز اســت نه نقطه پایان؛ کما اینکه در بند سوم 
ابالغیه سند به امضای ریاســت جمهور آمده: »... ضروری است 
در ادامه نیز بودجه های سنواتی و سایر بخش نامه ها، آیین نامه ها، 
دستورالعمل ها، پیشنهاد لوایح در سطح دستگاه های اجرائی با 
رعایت انطباق و عدم وجود مغایرت با سند تحول تنظیم گردد«. 
بنابراین فصل الخطاب دانستن این ســند و بسنده کردن به تکرار 
شــعارگونه آن، دردی را دوا نخواهــد کرد، بلکــه باید با محور 
قراردادن مندرجــات آن، هم اصالح درونی ســاختار کرد و هم 
مناسبات بیرونی را ســامان داد. نگاهی گذرا به مفاد سند تحول 
دولت مردمی در مبحث محیط  زیســت و آب نشان می دهد نام 
سازمان حفاظت محیط  زیست، پرتکرارترین نام در میان متولیان 
اجرائی شــدن راهکارهــای کوتاه مدت، میان  مــدت و بلندمدت 
اســت. متأسفانه از عملکرد تاریخی سازمان چنین فهم می شود 
کــه نقش نظارتی آن به اشــتباه به نقــش نصیحت گری تقلیل 
داده شــده و از جایگاه معاونت ریاســت جمهوری که می تواند 
و می بایست نقطه اتکا و اهرم فشــار این سازمان باشد، هیچ گاه 
به نحو مقتضی اســتفاده نشده اســت. نتیجه این نصیحت گری 

بدون نمود عملیاتی، منفعل بودن سازمان در قبال حرکت خزنده 
محیط  زیست کشور به ســمت نابودی بوده است؛ چه در زمینه 
مدیریت پسماندها، چه در گستره تاالب ها، چه در حیطه آلودگی 
هوا و ... . برای نمونه، کافی است نگاهی به تاریخچه خشک شدن 
دریاچــه ارومیه بیندازیم؛ عملکرد ســازمان محیط  زیســت که 
باید آن  را صاحــب و متولی دریاچه ها و تاالب ها دانســت، تنها 
تذکر و هشــدار بود تا زمان نابودی دریاچــه ارومیه! یک انفعال 

اعجاب برانگیز که نه اولین بار بود و نه آخرین بار.
البته نباید منکر این شد که اهرم های قانونی تعبیه شده برای 
ســازمان کافی نیســتند، اما مگر از اهرم های قانونی موجود که 
اتفاقا می توانند بازدارندگی درخور توجهی به دنبال داشته باشند، 
بهره برداری می شــود؟ کافی اســت نگاهی به عملکرد سازمان 
در قبــال مــاده 4 »قانون حفاظــت، احیا و مدیریــت تاالب های 
کشور« بیندازیم؛ اگر چه ســازمان هیچ گاه گزارشی رسمی از این 
عملکرد منتشــر نکرده، شــواهد موجود گویای عدم اقدام مؤثر 
در پنج سالی اســت که از تاریخ تصویب قانون گذشته است. در 
این قانون، اقامه دعوا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف 
از قانون به ســازمان حفاظت محیط  زیســت محول شــده و در 
مــاده 6 آیین نامه اجرائی قانون با عنــوان »جلوگیری از تخریب 
و آلودگــی غیرقابل جبــران تاالب ها«، به ریز، جزئیات محاســبه 
خسارات نیز تبیین شده است. می توان انتظار داشت که در چنین 
شــرایطی، قانون گذار نیز با مشاهده عملکرد ضعیف سازمان در 
قبال قوانین موجود، از اندیشــیدن به قوانین جدید و مسلح کردن 
ســازمان به قوانین دیگر، صرف نظر کند. واقعیت این اســت که 
در بدنه ســازمان، هنوز آن عرقی که به محیط  زیســت طبیعی و 
تنوع زیستی وجود دارد، به سایر حوزه های محیط  زیست انسانی 
و دریایی معطوف نشــده است. نمونه اش همین پوشش خبری 
مفصل ســازمان در فضای مجازی حول محور تولد توله یوزهای 
ایران اســت که نمودی شــد از »هر کســی کــو دور ماند از اصل 
خویــش، بازجوید روزگار وصــل خویش«. کارنامه ســازمان در 
مواجهه با چالش های زیست محیطی قابل قبول نیست و با توجه 
به در پیش بودن چرخه هر ساله خشک شدن تاالب های کشور در 
فصل تابستان و شدت گیری آلودگی هوا در فصول سرد، سازمان 

باید عالج واقعه پیش از وقوع کند.

پژوهشگر علوم ارتباطات و رسانه

كارشناس محيط  زيست
امير محمودی انزابی

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا  ناصرمقدسی قادر باستاني

زمیـن سبـز

نقش نظارتی به معنی نصیحت گری منفعالنه نیست!
دكتر حسن خليل خليلی:*  آنگاه که به بهانه تسهیل در دفاع و 
دسترسی آسان به وکیل مدافع، حتی سنگ قبرهای استوانه های 
وکالت به ســخره گرفته می شــود؛ بال های عدالــت، زارزار بر 
گورستان حقانیت و مدفنگاه انسانیت در کشتزار ملت ایران گریه 
می کنند تا شــاید نســیم رهایی به گردش درآید توهین به مقام 
شامخ وکالت با تصویب طرح هایی که بی برنامگی و ناکارآمدی، 
مســبب اصلــی تصویب آنان اســت. در کنار هجمــه به نهاد 
دفاع در قالب الزام به تصویب طرح تســهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار که نتیجه اش کاسب معرفی کردن وکالی شریف ایران 
است، حضور در مزار برخی پیش کسوتان این عرصه و توهین به 
مقام شــامخ آنان، جز اینکه مقدمات فروافتادن تشت رسوایی 
برخی ناآگاهان را مهیا کنــد، نتیجه ای برای هیچ کس نخواهد 
داشــت. هتک حرمت به ساحت پیش کســوتان عرصه وکالت 
ازجمله مرحوم بهمن کشــاورز که اخیرا در فضای رســانه ای 
منتشــر شــده و ظاهرا با نصب بنرهای وهن آلود بر سر مزار آن 
فقید سعید صورت گرفته، می تواند از زوایا و مستندات مختلف 

مورد کنکاش حقوقی قرار گیرد:
1. احتــرام به مردگان در دین مبین اســالم: قاعده احترام به 
مردگان در حقوق اســالم و ســایر کشــورها قاعده ای مسلم و 
پذیرفته شــده است. قاعده مسلم »حرمه المیت کحرمه الحی: 
حرمت مرده بسان حرمت شخص زنده است«، نشانگر اهمیت 
احترام به مردگان از منظر دین مبین اســالم اســت که نشــان 
می دهد قانون گذار اسالمی برای شخصیت معنوی افراد جامعه 
)مرده یا زنده( اهمیت فوق العاده ای قائل است و وظیفه خود را 
در حمایت از شخصیت معنوی افراد جامعه می داند. کمااینکه 
خداوند در آیه 148 سوره نساء هرزه گویی و توهین به افراد )چه 
به مرده و چه زنده( را نفی و فقهای عظام نیز آن  را مســتوجب 
ــوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمن  تعزیر دانســته اند: »الُیِحبُّ الَلُ اْلَجْهَر ِبالسُّ
ُظِلَم َو َکاَن الَلُ َسِمیًعا َعِلیًما: خدا دوست نمی دارد که کسی به 
گفتار زشت )به عیب خلق( صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به 

او رسیده باشد. همانا که خدا شنوا و داناست«.
۲. ماده 7۲7 قانون مجازات اســالمی: بر اســاس این ماده 
قانونی »هرگاه شــخصی به طور عمــدی، جنایتی بر میت وارد 
سازد یا وی را هتک نماید، عالوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، 

به ســی ویک تا هفتادوچهار ضربه شالق تعزیری درجه شش 
محکوم می شود«. در این ماده به دو موضوع اشاره شده است: 
اوال، جنایــت بر میت که جنبه مــادی دارد؛ ثانیا، هتک مرده که 
ناظر بر حیثیت معنوی مرده است. طبق نظر دکتر عباس زراعت 
در جلد اول کتاب شــرح مختصر قانون مجازات اسالمی، حکم 
این مــاده اختصاص به توهین از راه جنایت بر میت ندارد بلکه 
ممکن اســت توهین بدون جنایت باشد، همان گونه که ممکن 
است جنایت بدون توهین باشد. بنابراین نصب بنرهای وهن آلود 
بر مزار اشــخاص )مخصوصا شــخصیت های ملی، حقوقی یا 
هنــری و...(، چنانچه مصداق توهین و هتک حرمت باشــد، بر 
اســاس ماده 7۲7 قانون مجازات اسالمی، مستوجب مجازات 

تعزیری درجه شش خواهد بود.
اصــل  اســاس  بــر  اساســی:  قانــون   167 اصــل   .3
صد وشصت وهفتم قانون اساسی »قاضی موظف است کوشش 
کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با اســتناد 
به منابع معتبر اســالمی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر 
نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض 
قوانین مدونه از رســیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد«. 
بنابراین در مواردی که موضوع مشمول جرم انگاری نشده باشد 
اما حیثیت و نظم عمومی به مخاطره افتد، قاضی مکلف است 
طبق اصل 167 قانون اساســی، حکم مسئله را در منابع معتبر 
اسالمی یا فتاوای معتبر پیدا کند. کمااینکه در مورد جرم انگاری 
»تحقیر زندگان از طریق جرم نســبت به مــردگان«، قانون گذار 
ایران ســکوت کرده اســت. اگرچــه برخی از اســتادان حقوق 
از جمله دکتر حســین آقایی نیا و دکتر هوشنگ شامبیاتی، آن را 
مشــمول ماده 6۰8 قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( 
دانســته اند. بر اساس این ماده »توهین به افراد از قبیل فحاشی 
و اســتعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به 
مجازات شــالق تــا )74( ضربه و یا پنجاه  هــزار  تا یک  میلیون 
ریال جزای نقــدی خواهد بود«. فارغ از مباحث قانونی، توهین 
به پیش کسوتان عرصه دفاع و حتی شکستن حریم مقدس این 
نهاد، زنگ خطری اســت که آینده و حقوق شهروندی را تهدید 

خواهد کرد و گریبان بانیان آن را خواهد گرفت.
*وكيل پايه يک دادگستری

حـقوق خـوانی

توهین به مزارها در گورستان تسهیل!


