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ساختار مقدم بر فرد است

در تقسيم و انتساب مســئوليت رفتارهاي ناهنجار 
و مجرمانه چگونه بايد عمل كــرد؟ براي فهم بهتر اين 
پرســش مي توانيم از فقه مثال آوريم. جــرم دزدي در 
شــرايطي خاص با مجازات حّدي مواجه است؛ ولي اين 
مجازات در شــرايط وجود قحطي و فقر عمومي ساقط 
مي شود و به تعزير تبديل مي شود. در حقيقت در شرايط 
فقر عمومي و قحطي بخش مهمي از مسئوليت ارتكاب 
جرم متوجه عوامل فراتر از شخص مرتكب مي شود. اين 
نگاه در جهان جديــد و جوامع امروزي كه از پيچيدگي 
زيادي برخوردارند، اهميت بيشتري يافته است. اجازه 
بدهيد نمونه اي را ذكر كنيم كه در زندگي روزمره با آن 
مواجهيم ولي به آن توجه نمي كنيم. آنان كه سن باالتري 
دارند به خوبي مي دانند كه در گذشته ميوه توت فرنگي، 
به نسبت كوچك و شيرين و به لحاظ ماندگاري كم عمر 
بود. برخي ها معتقدند كه توت فرنگي اصلي كه گلخانه اي 
نباشد و با انواع مواد نگهدارنده توليد نشده باشد، حداكثر 
يك روز ماندگاري دارد و پس از آن به ســرعت فاسد و 
خراب مي شود؛ ولي امروز در مغازه ها با توت فرنگي هايي 
مواجه هستيم كه بسيار درشت، خوش آب ورنگ و ضمنا 
با ماندگاري باال هســتند. رمز اين تفاوت در چيست؟ 
توليدات گلخانــه اي چنين اند ولي احتمــال اينكه در 
جريان توليد آن تقلب شــود، فراوان است؛ به اين معنا 
كه با دادن محلول نيترات به گياه اوال سرعت رشد آن را 
زياد مي كنند، ثانيا محصولي مقاوم و پايدار و البته بدون 
مزه تحويل بازار مي دهند. ولي اين محصول به نســبت 
خطرناك است و نيترات از بدترين مواد برای سالمت و 
سرطانزا است كه مي تواند جذب بدن ما بويژه در كودكان 

شود. حال ببينيم چه اتفاقي در اين ميان رخ خواهد داد؟
به طور معمول بازار فروش محصوالت آكنده از نيترات 
به علل گوناگون بهتر است و براي توليدكننده سودآوري 
دارد و در نهايت ســاير توليدكنندگان كه از اين شيوه 
متقلبانه اســتفاده نمي كنند، زيان مي بينند و در يك 
دوراهي قــرار مي گيرند كه اين شــغل را ترك كنند يا 
وجدان خود را زير پا بگذارند و آنان هم از محلول نيترات 
استفاده كنند. اين ساختار درنهايت به قاعده شدن مصرف 
محلول نيترات منجر خواهد شد و هزينه هاي فراواني را در 
آينده بر سالمت شهروندان بار مي كند؛ زياني كه بسيار 
بيشتر از كل ارزش افزوده توت فرنگي است. اين مشكل 
براي برخي از محصوالت كشاورزي ديگر مثل كاهو هم 

وجود دارد.
ايراد اين فرآيند در كجاســت؟ در بخــش نظارت و 
استاندارد مواد غذايي و توليدات كشاورزي است. مردم كه 
نمي دانند نيترات چيست و در كدام محصول وجود دارد. 
سازمان هاي ذيربط هستند كه بايد بر اين توليدات نظارت 
كنند ولي به عللي از اين كار طفره مي روند؛ نخستين علت 
آن فساد است. ناظر و كارشناس مربوط رشوه مي گيرد و 
چشم را بر تخلف مي بندد. هنگامي هم كه فساد گسترده 
و نظام مند شد، امري رايج مي شود و ديگر نمي توان با آن 
مبارزه كرد. علت بعدي مشكالت نظام هاي توليدي است 
كه دولت قادر به تأمين احتياجات توليدكنندگان نيست؛ 
در نتيجه چشم را بر روي تخلفات آنان مي بندد و هزينه 
اين چشم بستن را مردم در آينده و با چند برابر مبلغ فعلي 
مي پردازند. اكنون بايد بپرسيم كه مسئوليت اين وضع 
و رفتار متقلبانه به عهده كيست؟ آيا توليدكننده اي كه 

نيترات به گياه مي دهد، مسئول است؟ به لحاظ اخالقي 
و حقوقي او مسئوليت دارد ولي بخش اصلي مسئوليت به 
عهده آن مديريتي است كه اين ساختار توليدي را پيش 
پاي جامعه قرار مي دهد. ساختاري كه به  طور ضمني و 
حتي صريح مي گويد كه اگر مقررات و اخالق را رعايت 
و بر اساس وجدان رفتار كنی، چاره اي جز خارج شدن از 
گردونه توليد نداري. عوامل ايجادكننده چنين ساختاري 
چگونه مي توانند يا حق دارند كه فرد متخلف را مجازات 
كنند؟ آنان اگر نظارت موثر كــرده و هزينه تخلف را بر 
متخلفان بار مي كردند، هيچ گاه بيشتر توليدكنندگان 

در مسير تقلب و زيان رساندن به مردم پيش نمي رفتند.
از اين نوع ساختارهاي زيانبار زياد داريم. هر جا را نگاه 
مي كنيم برخي از مقررات وضع شده است كه هدف آن 
به ظاهر خير است ولی در عمل نتيجه ای جز تشويق به 
فساد يا گفتن دروغ ندارد. براي اصالح جامعه ما به طور 
قطع بايد شهرونداني مسئول و وظيفه شناس و درستكار 
تربيت و افراد متخلف را مجازات كنيم؛ ولي اگر ساختارها 
اشكال داشته باشــد، غيرممكن است كه اصالح فردي 
به نتيجه برســد. تربيت افراد مثل مقاوم كردن آنها در 
برابر بيماري و ميكروب اســت؛ در حالي كه اصالحات 
ساختاري زدودن بيماري و ريشه كني ميكروب از جامعه 
است و ديگر كسي بيمار نمي شود. در حالي كه در حالت 
نخست قطعا تعدادي افراد در برابر بيماري مقاوم هستند 
ولي هميشــه افراد ضعيفي هســتند كه دچار بيماري 
شوند. افراد مقاوم هم كم كم مقاومت خود را در برابر اين 
ميكروب از دست خواهند داد. تقدم اصالحات ساختار بر 

فرد را بايد جدي گرفت.
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فرهنگ و هنر

 صفحه 8

 جدال اشک و لبخند
در سیما

 برنامه های مناسبتی ماه رمضان
دو رقیب آشنا دارد

اقتصاد

سروش 
زمین گیر شد

   صفحه 4

   پیام رسان داخلی با وجود تبلیغ 
گسترده برای سرویس دهی به مشکالت 

جدی برخورده است

فرهنگ و هنر

 به بهانه اکران فیلمی
با تیتراژ جواد یساری، 
خواننده کوچه بازاری

صبر ایوب
   صفحه 8

جامعه

 »نرگس« 
موهایت کو؟

   صفحه 13

   گزارش »شهروند« از جزییات تنبیه 
عجیب یک دانش آموز در یکی از 
دبستان های آبادان در گفت وگو با 

خانواده و مسئوالن آموزش وپرورش 

تهمینه مفیدی| يكی از عكس هــای صفحه ميالِد 
كارآموز را خيلی اتفاقی در اينســتاگرام ديدم. عكِس 
فنجان چايی بــر لبه بالكــِن كافه ای بــا پس زمينه 
منظره ای محو اما رويايی كه چراِغ روشــن و شيروانی 
خانه ها در آن پيدا بود. زيِر عكس نوشته شده بود »در 
جريان باشــيد كه رشــِت زيبا از بالكِن كافه زيبا اين 
شكليه، هميشه اين همه زيبايی يه جا جمع نمی شه«. 
كنجكاو شــدم ســری به صفحه اش زدم و ديدم در 
معرفی خودش باالی صفحه نوشــته »روزنگاری های 
يك عكاس تهرونی عاشق آشپزی كه به انزلی پناهنده 
شــده.« با او برای مصاحبه تماس گرفتم. با هم صبح 
روز جمعه در خانــه  تهرانش قرار گذاشــتيم. خواب 
ماندم و نيم ساعتی دير رسيدم و آن قدر بدو بدو كردم 

كه پيش از آن كه ميالد در را بازكند، چند نفس عميق 
كشيدم تا ناِی ســالم كردن داشــته باشم. برخالف 
من او آرام بود و البته صميمی و خوشــرو. موســيقی 
ماليمی در فضا پخش می شد و رنگ آميزی و چيدمان 
خانه، آن جا را بــه محيطی پُر آرامــش، امن و به دور 
از هياهو بدل كرده بود. ليــواِن قهوه را كه روی كانتر 
گذاشــت ياد فنجاِن قهوه عكســش افتادم و با خودم 
فكر كردم همه چيز از ابتــدا در دنيای ميالد اين همه 
رنگی و آرام بــوده يا او برای فــرار از هياهوی زندگی 
اين دنيا را برای خودش ســاخته؟ با هــم از اتفاقات 
روزمره زندگی حرف می زنيم تا برسيم به بخش های 
 مهم زندگی اش، عشــق به عكاسی، آشپزی و تصميم

مهاجرتش به بندرانزلی.

ورزش

 شباهت های
  نابغه کشتی
 با آقاتختی

   صفحه 11

   درباره حسن یزدانی که اجازه نمی دهد 
داوران دستش را باال ببرند و حریفان 

ایرانی اش را تحقیر نمی کند

رئيس مجلس شوراي اسالمي عصر ديروز با حضور 
در بيمارســتان فوق تخصصي پزشــكي _ ورزشي 
نورافشار، پس از عيادت از بيماران كرمانشاهي حاضر 
در بيمارستان، 9 مركز جامع توانبخشي اين جمعيت 
در اســتان هاي زنجان، گيالن، همدان، خوزستان، 
سيستان و بلوچستان، قزوين، مازندران، قم و يزد را 

به صورت همزمان افتتاح كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني جمعيت هالل احمر، 
دكتر علي الريجاني در اين افتتاحيه همزمان با اشاره 
به اينكه بسيار اشتياق داشتم تا از نزديك در خدمت 
تالشگران هالل احمر كه در حوادث مختلف از جان 
مايه مي گذارند؛ باشم، گفت: سال گذشته جمعيت 
هالل احمر با حوادث مختلفي مواجه بود و در تمامي 
آنها پيشتاز در خدمت رساني به مردم بود و نمونه اين 

خدمات را در زلزله كرمانشاه شاهد بوديم.
 وي با اشاره به اينكه تالشگران هالل احمر همواره 
با روحيه بسيار خوب، مهربان و شاداب خود به زلزله 

زدگان خدمت رساني كرده و روحيه نشاط و اميد به 
زندگي را در آنها تقويت كردند، اظهار كرد: جمعيت 
هالل احمر نهادي كامال مردمي اســت كه به خوبي 
وظايف پسنديده خود را اجرايي مي كند و همين كه 
2 ميليون داوطلب با اين نهاد مردمي همكاري دارند 
نشــان مي دهد كه مردم به اين نهاد اطمينان كامل 
دارند و اين اطمينان براي هالل احمر ظرفيت بسيار 

مهم و افتخاري بزرگ است.
رئيس مجلس شوراي اســالمي با تاكيد بر اينكه 
مجلس نگاه كامال مثبتي به هالل احمر دارد، گفت: 
نگاه مثبت مجلس به هالل احمر موجب شده است 
تا هر جا كه بتوانيم چه در بودجه و چه ساير موارد به 
اين نهاد مردمي كمك كنيم و و هيچگاه از كمك به 
هالل احمر دريغ نخواهيم كرد و بايد همچنان كمك 
كرد تا اين نهاد هم جنبه مردمي خود را حفظ كرده 
و هم بتواند در حوادث مختلف خدمات مناسب را به 

هموطنان ارائه كند.

وي تاكيــد كرد: بر اين اســاس از هــالل احمر 
پشتيباني مي كنيم تا امكانات و تجهيزات مورد نياز 
خود در خدمت رساني به مردم مانند هلي كوپتر را 
فراهم كند؛ چراكه ممكن است برخي خدماتي كه 
هالل احمر ارائه مي كنــد به طور ذاتي جزو وظايف 
اين نهاد مردمي نباشد، اما نهاد ديگري هم نيست 
تا توانمندي هايي چون هــالل احمر براي ارائه اين 
خدمات را داشته باشد و لذا بايد از اين نهاد مردمي 

حمايت كرد.
وي با تاكيد بر ضــرورت آماده تر بــودن در برابر 
حوادث، عنوان كــرد: هالل احمر بــا بهره گيري از 
تكنولو ژي سير صعودي در خدمت رساني به مردم را 
سپري كرده و كامال مردمي و حرفه اي است و ما همه 
اين تالش ها را براي اينكه به موقع و در ساعات اوليه 
خدمات الزم به مردم ارائه شود قدر دانسته و از هالل 
احمر حمايت مي كنيم و اين ظرفيت بســيار خوبي 

براي ارتقاي سالمت كشور است. 

دکتر الریجاني با حضور در بیمارستان توانبخشي نورافشار: 

هیچگاه از کمک به هالل احمر دريغ نخواهیم کرد

دکتر الریجاني با حضور در بیمارستان توانبخشي نورافشار: 

هیچگاه از کمک به هالل احمر 
دریغ نخواهیم کرد
 رییس مجلس از زلزله زدگان کرمانشاهي عیادت 
و بصورت همزمان 9 مرکز جامع توانبخشي را در سراسر کشور افتتاح کرد

    همین صفحه


