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واكسيناسيون و قانون
  محمدحسين مكرمي*

واكسيناسيون اجباري و در مقابل آن واكسن ستيزي 
چالش��ي اس��ت كه دنياي امروز با آن بيشتر مواجه 
شده است. حال اين سؤاالت مطرح مي شود كه اصاًل 
واكسيناسيون اجباري به چه معناست؟ چه انواعي 
مي تواند داش��ته باش��د؟ آيا دولت حق انجام چنين 
كاري را دارد؟ و در نهاي��ت موافق��ان و مخالفان چه 

داليلي را ذكر مي كنند؟
واكسيناس��يون اجباري به معناي عرفي آن به انواع 
مختلفي مي تواند اعمال ش��ود. گاهي دولت با وضع 
قوانين كيفري كساني را كه از واكسينه شدن اجتناب 

مي كنند، مجازات مي كند. 
نمونه بارز آن در كشور ما تصويب قانون جلوگيري از 
بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار در سال 
۱۳۲۰ بود كه طبق آن كساني كه از آبله كوبي امتناع 
مي كنند به حبس و جزاي نقدي محكوم مي شوند. 
اما حاكميت در نوع خفيف تر واكسيناسيون اجباري، 
ديگر به وضع قوانين كيفري اقدام نمي كند بلكه در 
ارائه خدمات عمومي به كساني كه از اين كار اجتناب 

مي كنند، محدوديت ايجاد مي كند. 
مخالفان واكسيناس��يون اجباري بعضاً تئوري هاي 
توطئه را مطرح كرده و به دولت ها يا  ش��ركت هاي 
توليدكننده واكسن بي اعتمادند. آنها دست كم نسبت 

به عوارض بلندمدت واكسن در ترديد هستند. 
 از نظ��ر آنها قانونگ��ذار براي دولت يا ش��ركت هاي 
توليدي واكس��ن هيچ گونه مس��ئوليت مدني اي در 
جهت جبران آس��يب احتمالي ناشي از واكسن زدن 
در نظر نگرفته و همين خ��أ مي تواند يكي از عوامل 

خودداري آنها براي واكسن زدن باشد. 
از منظر حقوقي نيز حق بر تماميت جسمي يكي از 
انواع حقوق مربوط به ش��خصيت هر انسان است و 
بنابراين هرگونه تعرض جسمي و حتي مداواي طبي 

بدون رضايت شخص ممنوع است. 
 با اين حال گاهي اين امر بنا به مصلحت اجتماعي به 
موجب قانون بر افراد تحميل مي شود. توضيح آنكه 
طبق اصل چهلم قانون اساس��ي كه بر مبناي قاعده 
فقهي »الضرر و ال ضرار في االس��الم« اس��ت، هيچ 
كس نمي تواند با استفاده از حق خويش به ديگران 
زيان برساند. يعني سوءاستفاده از حق ممنوع تقريباً 
مي توان گفت اصاًل هيچ حق��ي بي قيد و بند و بدون 

محدوديت وجود ندارد. 
 از منظر شرعي نيز بسياري از جمله شيخ طوسي و 
امام خميني)ره( بيان داشته اند كه هرگاه بين مصالح 
جامعه ب��ا مصالح فرد تعارض ي��ا تزاحمي پيش آيد 
)طبق قاعده اهم بر مهم( مصالح عموم جامعه مقدم 
است. بنا بر اين است كه افراد نمي توانند از حق خود 
بر تماميت ش��خصيت جسمي سوءاس��تفاده كنند 
چون در اينجا بحث جلوگيري از همه گيري ويروس 

و مصلحت عام مطرح است. 
اگر مس��ئوالن اين قصد را داش��ته باش��ند كه براي 
امتناع كنندگان از واكس��ن مجازات تعيين ش��ود، 
قانون گذاري مجلس الزم است؛ هرچند صرف اعمال 
محدوديت در ارائه خدمات عموم��ي نياز به فرايند 

قانون گذاري مجلس ندارد. 
چندي قبل هم در همين زمينه معاون مركز سالمت 
محيط و كار وزارت بهداشت در يك برنامه راديويي 
از تدوين طرحي به منظور »اعمال محدوديت براي 
واكس��ن گريزان« خبر داد كه رس��يدن به پوشش 
مناسب واكسيناس��يون و تصويب آن در ستاد ملي 
مقابله ب��ا كرونا دو پيش ش��رط اجرايي ش��دن آن 

هستند. 
محسن فرهادي افزود:» برخورد قانوني ما با افرادي 
كه واكسن تزريق نمي كنند، ممكن است عدم ارائه 
برخي خدمات باش��د كه البته پلتفرم كلي آن آماده 
شده و به شرط تصويب ستاد ملي كرونا به زودي در 
كشور اجرايي مي ش��ود. يعني فرد از خدمات عادي 

محروم مي شود.«
به گفته اين مقام مسئول وزارت بهداشت، برخورد با 
واكسن گريزان ابتدا شامل همه كاركنان بخش دولتي 
و خصوصي مي شود. همچنين قرار است عدم رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي در محيط كار هم مجازات 

قانوني در پي داشته باشد. 
 اما نكته آنكه اين اقدامات اجبارگونه براي جلوگيري 
از همه گيري كرونا و تأمين سالمت عمومي كه طبق 
اصل بيست و نهم قانون اساسي از وظايف دولت است 

به تنهايي كافي نيست. 
يعني اعمال محدوديت بايد توأمان با اقدامات اقناعي 
در جهت تأمين سالمت عمومي به كار گرفته شود. 
قانون گ��ذار بايد با در نظر گرفتن مس��ئوليت مدني 
براي دولت و ش��ركت هاي واكسن، در قبال عوارض 
احتمالي واكسيناس��يون تمهيداتي انديش��يده و با 
اقناع افكار عمومي)از جمله ايجاد شفافيت و پاسخ به 

شبهات( افراد بيشتري را ترغيب كند. 
*دانشجوي حقوق و معارف 
دانشگاه امام صادق)ع(

نگاه

اس�ناد و قوانين�ي وج�ود دارد ك�ه ب�ر اس�اس آن 
دولت ها موظف ب�ه حمايت از خانواده ه�ا و كودكان 
آس�يب پذير هس�تند. كودكان بس�يار محروم اين 
پتانس�يل را دارن�د ك�ه در صورت حمايت نش�دن، 
به س�مت جرم و خالف كشيده ش�وند. عمده ترين 
بزه در ميان ك�ودكان، دزدي اس�ت. خان�واده اكثر 
بزهكاران خردس�ال در زاغه ها ي�ا اتاق هاي مخروبه 
و كثيف زندگي مي كنند و ش�رايط بس�يار نامساعد 
و غيربهداش�تي دارند. نبود تغذيه كافي و مناسب، 
نبود پوش�اك كافي و... موجب ضع�ف، عصبانيت و 
خودخواهي ك�ودكان در اين خانواده ها مي ش�ود و 
آنها را به س�وي تخل�ف و كالهبرداري مي كش�اند.  
 با توجه به مفاهيم مختلفي كه در مورد بزهكاري در 
حوزه هاي مختلف وجود دارد در اين گفت وگو  به تعريف 
بزه در رويكردهاي مختلف اع�م از رويكرد حقوقي 
جرم، رويكرد جامعه شناسي، رويكرد جرم شناسي 
پرداخته مي ش�ود. در خصوص بررسي نقش فقر در 
بزهكاري اطفال، مريم جعفري زاده، حقوقدان نظرات 
خود را در اين زمين�ه با »جوان« در ميان گذاش�ت. 

در قوانين موج�ود چه تعريف�ي از كودك و 
نوجوان وجود دارد؟

مطابق قانون مجازات اسالمي مصوب ۱۳9۲ و برابر ماده 
88 در خصوص سن اطفال و صغار كه به روايات شيعي 
تمسك جسته، سن اين دسته از افراد را 9 تا ۱5 سال در 
نظر گرفته است. همچنين در ماده 89 نيز از نوجوان نام 
برده كه س��ن اين دس��ته را نيز بين ۱5 تا ۱8 سال بيان 
نموده است كه بنا به نوع جرايم ارتكابي و سن اين گروه از 
جامعه و نزديكي به سن بلوغ نحوه برخورد و مجازات آنان 

متفاوت در نظر گرفته شده است. 
به طور كلي به موجب قانون مجازات اسالمي جديد طفل 
به كسي گفته مي شود كه به سن ۱8سال تمام شمسي 

نرسيده باشد. 
بيشترين جرائم كودكان در چه زمينه هايي 

است؟
جرائم عليه اموال و مالكيت ديگران، يكي از انواع بزهكاري 
اطفال شامل نمونه هايي مثل ورود به خانه كسي به قصد 
دزدي و ب��ردن اموال منقول قيمتي ي��ا  دزدي اتومبيل 
است. كيف قاپي هم يكي از جرائم بسيار شايع كودكان 
است كه بيشتر با كمك بزرگساالن موتورسوار يا هم سن و 

سال هايي كه موتور دارند، انجام مي شود. 
همچنين سرقت اتومبيل و وس��ايل يدكي هم از جمله 
خالف هاي مت��داول در بي��ن اطفال بزهكار اس��ت. در 
سال هاي اخير در كشور ما اين بزه به صورت قابل توجهي 
به ويژه در ميان جوانان رواج و افزايش يافته است. ربودن 
اموال داخل منازل افراد آشنا يا بيگانه يكي ديگر از جرائم 

مهم كودكان و نوجوانان است. 
چه تعاريف�ي از  فقر و تأثي�ر آن بر بزهكاري 

اطفال وجود دارد؟
مفهوم فقر از نظر آكادميك در همه جا يكسان است اما 
در جوامع مختلف به صورت هاي متفاوت ديده مي شود 
و مفهوم نيازهاي اساسي بر حسب زمان و مكان متفاوت 
بوده و از ح�داقل نيازه�ا ب�راي زنده ماندن تا متوس��ط 

سطح زندگي را در بر مي گيرد. 
فقر باعث مي شود نيازهاي اشخاص برطرف نشده و موجب 
تحريك و ترغيب آنها به انجام جرائم مختلفي مي شوند. 
اين قضيه موجب شده حتي برخي از والدين به طور عمد 
كودكان خود را به سمت تكدي گري و حتي ارتكاب جرائم 

مختلف سوق دهند. 
به طور كلي مي توان گفت اكثري��ت جرائم عليه اموال و 
اخالق، ريشه در فقر و بيكاري دارند. به همين دليل، ايجاد 
آموزش هاي اوليه و امنيت شغلي از جمله وظايفي است كه 
در اسناد بين المللي حقوق بشر بر عهده دولت ها گذاشته 
شده است، زيرا تأمين نيازهاي اساسي زندگي، مستلزم 
كسب درآمد و داشتن ش��غلي مطمئن و درآمدزاست. 
كودكان بزرگ ترين قرباني بي توجهي دولت ها به حقوق 
اوليه خانواده هس��تند.  كودكان آسيب پذيرترين عضو 
خانواده از لحاظ تأثير شرايط اقتصادي خانواده هستند كه 
وضعيت نامساعد اقتصادي خانواده بر بزهكاري آنها تأثير 
مستقيم دارد؛ بزهكاري اي كه مي تواند حتي يك سرقت 

بسيار كوچك از فروشگاه باشد. 
پايين بودن رفاه و كيفيت زندگي يك خانواده از تمركز 
والدين بر وظيفه مهم خود يعني تربيت مناسب اطفال 
جلوگيري مي كند. در غير اين صورت كودكان به دليل 
بي توجهي والدين به نياز آنها و در نهايت با اش��تغال به 
مشاغل سخت از اساسي ترين حقوق خود از جمله تفريح 

و سرگرمي و تحصيل محروم مي شوند. 
حقوق بين الملل در اي�ن زمينه چه تعاريفي 

ارائه داده است؟
در اين زمينه، اسناد بين المللي حقوق بشر با مدنظر قرار 
دادن اين موارد، دولت ه��ا را مكلف به حمايت از خانواده 
كرده اند. در ماده ۱۱ اعالميه جهاني حقوق بش��ر آمده 
است: خانواده، ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق 
دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود. از اين رو در 
ماده ۱۱ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي مصوب ۱۰۱۱ سازمان ملل مقرر شده است كه 
كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را براي داشتن 
س��طح زندگي مناس��ب براي خود و خانواده اش شامل 
خوراك، پوشاك و مسكن مناسب و همچنين بهبود مداوم 

شرايط زندگي به رسميت مي شناسند. 
همچنين م��اده ۱۱ ميثاق بين المللي حق��وق مدني و 
سياس��ي مصوب ۱۰۱۱ س��ازمان ملل متحد، خانواده 

را ركن اساس��ي جامعه تلقي كرده و حمايت از آن را به 
دولت ها تكليف مي كند. در بندهاي متعددي از ماده ۱۳ 
كنوانسيون حقوق كودك هم بر حق برخورداري كودك 
از استاندارد مناس��ب زندگي براي رشد جسمي، ذهني 
و اجتماعي تأكيد شده و بر لزوم ارائه كمك هاي مالي و 
حمايتي به خانواده هاي بي بضاعت توجه شده است.  خالي 
از لطف نخواهد بود كه به موضوع فقر از ديدگاه اسالم نيز 
پرداخته شود؛ زيرا مسائل اقتصادي يكي از دغدغه هاي 

دين مبين اسالم است. 
در اين خصوص رسول اكرم )ص( مي فرمايند:»كاد الفقر 

آن يكون كفررا.« چه بسا فقر به كفر منجر شود. 
از اين حديث برداشت مي ش��ود اگر انسان ها در شرايط 
سخت اقتصادي قرار گيرند و از استانداردهاي الزم براي 
يك زندگي قابل قبول برخوردار نباشند، زمينه ارتكاب 
گناه ، انحرافات و سرانجام ارتكاب جرائم به وجود مي آيد.   
همچنين، امام عل��ي)ع( در حكم��ت 5۱۱ نهج البالغه 
مي فرمايند:» الفقر هوالموت االكبر«؛به اين معنا كه فقر 
همان مرگ بزرگ است. در واقع، شخصي كه فقير است و 
در شرايط سخت اقتصادي به سر مي برد، زندگي نمي كند 
و فقط زنده است، حتي بدتر از اين، با توجه به اين روايت 

شخص مرده است. 
فقر علت اصل�ي ايجاد پديده ك�ودكان كار 
اس�ت. كار كودكان در برخي اسناد و قوانين 

چطور بيان شده است؟
ماده يك كنوانسيون حقوق كودك مي گويد كه كودكان 
افراد زير ۱8 س��ال هس��تند و ماده ۲۲ اين كنوانسيون 
تعيين كرده كه اوالً كش��ورهاي پذيرنده كنوانس��يون، 
حقوق كودك را براي حمايت ش��دن در برابر اس��تثمار 

مالي و انجام هر گونه كاري را ك��ه زيانبار بوده يا  توقفي 
در آموزش كودك ايجاد كند يا  براي بهداشت جسمي، 
روحي، معنوي، اخالقي يا  پيشرفت اجتماعي كودك مضر 

باشد، به رسميت مي شناسد. 
ثانياً اينكه كشورهاي پذيرنده كنوانسيون بايد اقدامات 
قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در راستاي تضمين 
اجراي اين ماده به عمل آورند. در اين راس��تا با توجه به 
مواد مربوطه در ساير اسناد بين المللي، كشورهاي طرف 
كنوانسيون تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي انجام 
كار، تعيين مقررات مناسب از نظر ساعات و شرايط كار و 
تعيين مجازات ها يا  ضمانت اجرايي مناسب جهت تضمين 

اجراي مؤثر اين ماده را بايد مورد توجه قرار دهند. 
نقش عوامل اجتماعي- فرهنگي در بزهكاري 

كودكان چيست؟
در اين رابطه مي توان از عواملي چون س��نت ها، طالق، 
اعتياد، تك والدي، بعد خان��وار، مهاجرت، جنگ، ايدز و 
غيره را نام برد. آمارهاي منتشر شده در خصوص عوامل 
مؤثر در بروز پديده كودك خياباني نشان مي دهد كه۳۰ 
درصد كودكان خياباني از گروه هاي مهاجر و 7۰ درصد 
بومي تهرانند، ولي طبق آمارهاي منتش��ر شده از سوي 
نيروي انتظامي نشان مي دهد كه 6۰ درصد از كودكان 
بزهكار خياباني، مهاجر و تنها 4۰ درصد از آنها س��اكن 

تهران هستند. 
 تفاوتي معنادار ميان گروه كودكان بزهكار و ديگر گروه ها 
در شاخص مهاجر و بومي بودن به چشم مي خورد و اين 
نش��ان دهنده وجود بيشترين ش��مار كودكان خياباني 
بزهكار از گروه مهاجران اس��ت.  وضعي��ت خانواده ها و 
كيفيت زندگي آنها به ش��كلي معنادار در ب��روز پديده 
كودك خياباني مؤثر اس��ت و بس��ياري از اين كودكان 
در خانواده هاي پرجمعيت زندگ��ي مي كنند كه تعداد 
زيادي از فرزندان اين خانواده ها هم جزو اطفال محسوب 

مي شوند. 
مهم ترين دگرگوني هاي عاطفي، شناختي و اجتماعي در 
سنين كودكي رخ مي دهد و رفتار نامناسب و بي توجهي 
والدين، اين كودكان را كه سرمايه هاي ملي و ارزشمند 
جامعه هس��تند، به بيراهه مي كش��اند. گزارش جديد 
سازمان ملل متحد نشان مي دهد حدود 4۰ هزار كودك 
مهاجر در كشورهاي غرب آسيا در چهار سال منتهي به 
۲۰۲۰ ميالدي كشته يا مفقود شده اند كه طبق اين آمار 
به طور ميانگين بدون در نظر گرفتن شمار بسياري كه 
به ثبت نمي رس��د، روزانه دهها كودك مهاجر كشته يا 

مفقود مي شود. 
عملك�رد برنامه هاي توس�عه در كاهش فقر 

كشور تا چه حد بوده است؟
خط مشي هاي كلي برنامه هاي توسعه اي همگ�ي ح�اكي 
از تأكيد اين برنامه ها به عدال��ت اجتماعي و ت�الش در 

راس�تاي تحق�ق آن اس�ت. در پژوهشي در اين خصوص 
از داده هاي مربوط ب�ه خانواره�اي ش�هري و روس�تايي 
ك�شور ك�ه توس�ط مركز آمار ايران در سال هاي مختلف 
جمع آوري شده، استفاده شده است و جمعي�ت ك�شور 
ب�ه دو ناحي�ه كل�ي شهري و روستايي، بر اساس منطقه 
ش��امل اس��تان هاي مختلف اما همگ�ن-  جغرافيايي -

تفكي�ك شده است. 
در مجم��وع ارائ��ه خدم��ات زيربناي��ي در روس��تاها و 
شهرستان ها در مقاي�سه ب�ا س�اير اه�داف پ�يش بين�ي 
ش���ده در زمين���ه عمران��ي ب��راي مناط��ق محروم، 
موفقيت آميزتر بوده اس��ت. مثاًل برنامه اول توسعه بعد 
از انقالب با رويكرد خدمات رس��اني به روستاها و اصالح 
بافت فيزيك��ي تدوين و اج��را ش���د و در مرتب�ه بع�د 
وج���وه تولي�دي و اش��تغال در بخش هاي كش��اورزي 
و صنايع روس��تايي مورد توجه قرار گرف��ت. برنامه دوم 
توسعه ب�ه ت�دريج مقول�ه برنامه ريزي فضايي – مكاني 
اس��تقرار فعالي�ت ها و خ�دمات را م���ورد توج�ه ق�رار 
داد و ب�ر وج�وه كالب�دي نظي�ر ساماندهي روستاها نيز 
تكيه داشت. در نهايت در برنامه سوم توسعه هماهنگ و 
م�وزون و يكپارچ�ه در ف�ضاهاي روستايي مورد نظر قرار 
گرفت. برنامه س�وم كامل تر از برنامه هاي اول و دوم بوده 
است. برنامه هاي پنجم و شش��م هم از برنامه هاي قبلي 
كامل تر بود ام�ا هن�وز بسترسازي نهادي براي گسترش 
بازارها به روستا و يكپارچگي توسعه شهري و روستايي در 

برنامه ريزي و اجرا بسيار كمرنگ است. 
همين برنامه ششم توسعه كه از بقيه كامل تر 
بوده و امسال به پايان مي رسد چه نقاط ضعفي 

در خصوص حقوق كودكان داشته است؟
شناس��ايي نكردن دقيق خانواده هاي آس��يب پذير و در 
نتيجه حمايت نش��دن از كودكان اين قشر كه مي تواند 
س��ر از كانون هاي اصالح و تربي��ت درآورد از مهم ترين 
نقاط ضعف برنامه شش��م توسعه اس��ت. توزيع نشدن 
متناسب منابع كه مي تواند ناش��ي از كمبود منابع مالي 
يا  نبود يك شيوه م�شخص و عملي براي هدفمند كردن 
حمايت ها باشد، به كودكان مناطق محروم آسيب هاي 

زيادي  زده است. 
البته دفتر امور مناطق محروم كشور كه زير مجموعه دولت 
است يا ستاد اجرايي فرمان امام، اقدامات و فعاليت هايي 
جهت رس���يدگي ب�ه وضعيت مناطق مح��روم انجام 
داده اند كه ش��امل عملي��ات عمران��ي و زيربنايي، امور 
اشتغالزايي، امور نظارت و پيگيري مي شود اما هنوز جاي 

كار وجود دارد. 
راهكاره�اي حقوق�ي ي�ا اجتماع�ي براي 

پيشگيري از بزهكاري كودكان چيست؟
 تدوين قانون حمايت اقتصادي –اجتماعي از كودكان به 
منظور كاهش فقر، در اين زمينه مي تواند اثربخش باشد 
زيرا اساساً قانوني جامع در اين ارتباط وجود ندارد. تقويت 
امنيت شغلي بزرگس��االن و تقويت بيمه هاي بيكاري با 
همكاري نهادهاي مرتبط به منظور پيشگيري از آسيب 
به خانواده ها و روانه سازي كودكان به كار هم مي تواند در 
اولويت قرار گيرد.  اصالح و تغيير قوانين كار با جهت گيري 
حمايت از اقشار فرودس��ت و گسترش شمول قانون كار 
به تمامی كارگاه هاي كش��ور و كارگاه ه��اي خانوادگي 
ازجمله مواردي است كه مي تواند تأثير فراواني بر حمايت 
از كودكان داشته باش��د.  تقويت چتر حمايتي و ايمني 
رفاه اجتماعي و برنامه هايي معطوف به كاهش بيماري و 
تقويت دستمزد بزرگساالن و توانمندسازي خانواده ها هم 
مي تواند آنان را در برابر اين مسئله كه ناچار به كارگيري 

كودكان گردند، ايمن سازد. 
مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه در صورت حمايت 
از درآمد خانواده ها مي توان از كار كودكان و متعاقب آن 
آسيب هايي نظير ورود به بزه پيشگيري كرد. اين حمايت 
مي تواند از طريق ارائه بسته هاي حمايتي مالي و غيرمالي 
فوري به منظور رفع نيازهاي اساسي و كاهش فقر آنان 

صورت پذيرد. 

اصل 5۰ قانون اساس��ي كه به حفاظت و 
سجاد رضايي
  يادداشت

مواظبت از محيط زيس��ت به عنوان يك 
وظيفه همگاني براي تمام نسل ها اشاره 
مي كند، خود بيانگر اين واقعيت است كه زمين مادر حقيقي انسان هاست 
كه در صورت آسيب زدن بر پيكره آن در جاي خودش حتماً تالفي خواهد 

كرد. 
 زماني كه به حريم رودخانه ها با ساخت وسازهاي غيراصولي تجاوز مي شود، 
نتيجه همين مي شود كه با جريان س��يالب آن ساخت وسازها در مقابل 
سيالب چاره اي جز تس��ليم شدن نداشته باش��ند و جان هايی كه گرفته 

مي شود و خانه هايي كه ويران مي شود. 
 اصل 5۰ قانون اساسي به صراحت اشاره مي كند كه فعاليت هاي اقتصادي 
غير از آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران مالزمه پيدا 

كند، ممنوع است. 
به زبان ساده تر در قانون اساسي اصل بر حفاظت از محيط زيست گذاشته 
شده اس��ت و فعاليت هاي اقتصادي زماني مي توانند مجوز بگيرند كه آثار 

تخريبي آنها بر محيط زيست قابل جبران باشد. 
به اس��تناد اصل 5۰ قانون اساس��ي نمي ش��ود محيط زيس��ت را فداي 
فعاليت هاي اقتصادي كرد. از آنجايي كه به استناد اصل 45 قانون اساسي 
آب جزو انفال محس��وب مي ش��ود و اختيار انفال هم در دست حكومت 
مي باشد، تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداري كند و به استناد مواد ۱ و۲ 

قانون توزيع عادالنه آب هم در اختيار وزارت نيرو است. 
اكنون پرسشي كه پيش مياد اين اس��ت كه آيا وزارت نيرو مي تواند به هر 
ش��كلي از اين آب بهره برداري كند يا خير؟ قضاياي اخي��ر در اصفهان و 
شهركرد و يزد باز هم به خوبي نشان داد كه برنامه هاي وزارت نيرو درباره 

مسئله آب بايد بر اساس احترام به محيط زيس��ت تغيير كند و از انحراف 
طبيعي مسير رودخانه ها و دس��ت درازي ها به منابع آبي بايد جلوگيري 

شود. 
نبايد اجازه داد مسير طبيعي رودخانه ها براي صنايع آب بر مانند فوالد از 
بين برود، بلكه اين صنايع با احداث شدن در كنار دريا ها يا  استفاده از آب 
فاضالب شهري نيازهاي خود را برآورده كنند تا از اين طريق با جلوگيري از 
بين رفتن، منابع آبي از تنش هاي موجود كاسته شود و آب اين اساسي ترين 
نياز بشر به اس��تناد اصل 5۰ قانون اساسي براي نس��ل هاي آينده نيز در 
دسترس باشد. اتفاقات اخير در فالت مركزي و تخريب كردن لوله انتقال 
آب به يزد و همچنين اعتراضات واقع شده در شهركرد به طرح هاي انتقال 
آب به خوبي نشان داده اس��ت كه در كشور ما طرح هاي صنعتي بر اساس 
آمايش سرزميني انجام نشده اس��ت و اين خود باعث بر هم خوردن نظم 

طبيعي زمين و محيط زيست شده است.  
 ما با اين واقعيت روبه رو هستيم كه مي گويند در شهرهاي فالت مركزي نياز 
به آب شرب هست، حال چگونه مي شود شهرهايي كه در آب شرب خود 

مشكل دارند خود قطب صنعتي و اقتصادي باشند؟ 
 اتفاقات اخير در كشور پيرامون آب به وضوح نقض شدن اصل 5۰ قانون 
اساسي از سوي برخي مسئوالن در گذشته را نشان مي دهد كه متأسفانه با 
تصميمات غلط در گذشته و توسعه بدون آمايش سرزميني بر پايه و مبناي 
آب انجام  شده است.  برخي در گذشته با تصميمات سليقه اي خود اساساً 
محيط زيست را به مخاطره كشاندند كه اين خود امروز تبديل به يك مسئله 
حاد در جامعه شده است و راهكار آن بازگشت به قانون طبيعت است. قانوني 
كه در آن تخريب كردن محيط زيست براي صنايعي كه مي شود در كنار 

دريا احداث كرد، خط قرمز محسوب مي شود. 

آسيب پذیری  امروز یعنی  بزهكاری فردا
بررسي نقش فقر در بزهكاري اطفال در گفت وگو با يك حقوقدان

عليرضا سزاوار
  گفت وگو

نقش فقر در باال ب�ردن  درصد 
ارت�كاب ب�زه م�ورد مناقش�ه 
نيس�ت؛ آنچ�ه مهم تر اس�ت 
نح�وه مواجهه با اي�ن موضوع 
و به حداقل رس�اندن آن است

تفاوت�ي معن�ادار مي�ان گروه 
كودكان بزهكار و ديگر گروه ها 
در ش�اخص مهاج�ر و بوم�ي 
بودن به چش�م مي خورد و اين 
نش�ان دهنده وجود بيشترين 
شمار كودكان خياباني بزهكار 
از گروه مهاجران است.  وضعيت 
خانواده ها و كيفيت زندگي آنها 
به شكلي معنادار در بروز پديده 
ك�ودك خيابان�ي مؤثر اس�ت
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