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عطش به حسی گفته می شود که در زمان نرسیدن آب کافی یا کاهش میزان آب بدن 
از یک حد خاص در فرد ایجاد می شود. این حس را می توان گاهی اوقات با نوشیدن آب 
از بین برد اما برخی از زمان ها میزان آب بدن تاحدی کاهش یافته که حتی با نوشیدن 

آب نیز این عطش از بین نمی رود.
عطش چیست؟

عطش همان تشنگی تعبیر می شود و تشنگی هم نیاز به نوشیدن آب است. این نیاز 
زمانی بروز پیدا می کند که بدن در مقابل کم آبی که با آن مواجه شــده واکنش نشان 
می دهد. کم آب شدن بدن نیز زمانی رخ می دهد که آب دفع شده از بدن بیشتر از مقدار 
جذب آب باشد. از سوی دیگر، عطش به نوعی تشنگی مفرط نیز تعبیر می شود که در 
گرمای شدید و کم آبی های طوالنی مدت یا ورزش های طوالنی و سنگین رخ می دهد. 
وقتی بدن کم آب می شــود، بزاق دهان را می گیرد و احساس خشکی دهان به وجود 
می آید. اگر در این مرحله کمبود آب جبران نشــود، احساس ضعف، خستگی و سردرد 
ایجاد می شــود. تشــنگی در اصل عالمت خطری برای کم شدن مایعات بدن است. 
کاهش مایعات نیز می تواند در اثر تعریق زیاد، اسهال، استفراغ، تب، آفتاب سوختگی یا 

رژیم غذایی اتفاق بیفتد.
حواستان به میزان آب بدنتان باشد

آنچه مسلم است همه برای ادامه حیات و فعل و انفعاالت درون بدن به آب نیاز دارند 
و این میزان نیاز به طور متوســط ۸ تا ۰۱ لیوان است که در کودکان کمتر است اما در 
بزرگساالن تغییری نمی کند. چه بسا افراد مسن که نسبت به نیاز بدن شان به آب کمتر 
حساس می شــوند اما باید ۸لیوان آب را حتما در طول روز مصرف کنند تا سلول های 
بدن دچار کم آبی نشــوند. در مورد افراد دیابتی بــه دلیل ماهیت بیماری که افزایش 
دفع ادرار را به همراه دارد، نیاز بیشتری به آب دارند که بسته به سطح قندخون باید با 
پزشــک معالج در مورد میزان مصرف آب مشورت کنند. بسته به سطح فعالیت افراد و 
قرارگیری آن ها در معرض گرما میزان مصرف تغییر می کند و افراد به طور معمول آب 
را از طرق مختلف در طول روز از دســت می دهند بنابراین باید بسته به میزان فعالیت 

میزان دریافت آب را تنظیم کرد.
روش رفع عطش

آب به طور معمول به دلیل تنفس، تعریق، ادرار و مدفوع از دســت می رود. در همین 
زمان اســت که مکانیسم تشنگی به وجود می آید و بدن به نوعی نشان می دهد که به 
آب نیاز دارد. بنابراین نوشیدن آب کافی و فراوان بسیار اهمیت دارد. در فصول گرم سال 
و به ویژه تابســتان که آب بیشتری از طرق مختلف از دست می رود، عطش و تشنگی 
زودتر بروز پیدا می کند. راهکار اصلی رفع عطش در اصل نوشیدن میزان کافی آب است 
در کنار آب می توان از نوشیدنی هایی مانند چای کمرنگ و آبمیوه های متفاوت نیز برای 
رفع تشــنگی استفاده کرد. به این نکته باید توجه کنید، برای تامین آب مورد نیاز بدن 
نباید از نوشیدنی های ناسالم استفاده کرد؛ مثال مصرف زیاد برخی نوشابه های گازدار و 

کافئین دار عوارض جسمی دارند و موجب کاهش کلسیم بدن می شوند.
خوردن ناگهانی آب فراوان می تواند مشــکالت گوارشی و سوء هاضمه در فرد ایجاد 
کند. توصیه می شود بدن به چنین حالتی نرسد و هر نیم تا یک ساعت باید دست کم 

نیم فنجان آب به بدن رساند
چای با تشنگی چه می کند؟

آب مایعی اســت که در تمام واکنش های بدن شرکت دارد و وجود آن برای فعل و 
انفعاالت مختلف در بدن و در نتیجه ادامه حیات انسان الزامی است. آب نیز مانند هوا و 
غذا یکی از ضروریت های زندگی است. بنابراین باید همیشه و به صورت مداوم به بدن 
برسد و در زمان تشــنگی هیچ چیز نمی تواند جایگزین آب شود. چای نوشیدنی است 
که به دلیل داشتن مواد آنتی اکسیدان و ضد سرطان برای بدن مفید است اما هیچ گاه 
جایگزین مناســبی برای آب نیســت. چای به دلیل خاصیت مدر بودن باعث می شود، 
مقدار بیشتری از آبی که از طرق مختلف به بدن می رسد، دفع شود. به طور کلی توصیه 

می شود، افراد هنگام تشنگی درصورت دسترسی به آب از این نوشیدنی استفاده کنند.
خوراکی های ضد تشنگی

فیبرهــا در نگهداری آب نقش مهمی  دارند بنابراین خوراکی های فیبردار گزینه های 
مناسبی هستند. عالوه بر میوه ها، سبزی ها هم منبع بسیار مناسب فیبر و در نتیجه آب 
هستند. کاهو، خیار، کرفس و ســبزی خوردن چون آب را در خود نگه می دارند باعث 
اســتمرار و تداوم آب رسانی به بدن می شــوند. در مقابل برخی خوراکی ها مانند انواع 
شیرینی و کباب و جگر تشدید کننده تشنگی هستند و در فصول گرم سال که احتمال 

کم آبی بیشتر است باید از خوردن آن ها پرهیز کرد.
میوه های تابستانی تشنگی را برطرف می کنند؟

میوه ها عالوه بر نقشی که در تامین ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها و فیبر 
مورد نیاز بدن دارند، نقش مهمی  نیز در پیشگیری و درمان انواع سرطان، بیماری های 
قلبی عروقی، سکته مغزی، پوکی استخوان، دیابت و چاقی ایفا می کنند. عالوه بر این، 
آن ها به طور کلی یکی از منابع حاوی آب هستند و می توان بخشی از نیاز بدن به آب 
را از طریق میوه ها تامین کرد. میوه ها در ســاختمان خودشان فیبر دارند و این فیبر در 
دستگاه گوارش باعث ماندگاری آب و تحویل تدریجی آب به جریان خون می شود و به 
این ترتیب تاخیر زیادی در احساس تشنگی به وجود می آید اما باید دانست که بدن نیاز 
به آب خالص هم دارد و روزانه ۸ لیوان آب برای ادامه حیات و حفظ آن ضروری است 

که بخشی از آن را می توان از طریق میوه ها به دست آورد.
خاک شیر و عرقیجات گیاهی می توانند رفع عطش کنند

به طور کلی ۲ مسئله مطرح است، یکی نیاز بدن به آب و دیگری احساس تشنگی. 
زمانی که درباره احساس تشنگی بحث می شود برخی از نوشیدنی ها مثل شربت آبلیمو 
که به دلیل وجود آبلیمو در آن باعث ترشــح بزاق بیشتر می شوند، احساس تشنگی را 
زودتر برطرف می کنند ولی این به آن معنا نیست که نیاز بدن به آب تامین شده است. 
نوشیدنی مانند خاک شیر به دلیل داشتن دانه های خاک شیر که آب را درون خود حبس 
می کند و چند برابر ظرفیت می تواند ذخیره آب داشــته باشد در زمان تشنگی نوشیدنی 
بسیار مناسبی است. این دانه ها در دستگاه گوارش آب را در داخل خود نگه می دارند و 
به تدریج آن را به بدن تحویل می دهند و نیاز بدن را در مدت طوالنی تر نسبت به آب 
تامین می کنند. نوشیدنی دیگری که می توان نام برد تخم شربتی است که عملکردی 
مشابه خاک شــیر دارد و به دلیل نگه داشتن آب درون خود باعث می شود، فرد دیرتر 
احســاس تشنگی کند اما از آن جا که این نوشیدنی ها با شکر مصرف می شوند باید در 
میزان استفاده از آن ها احتیاط کرد چون مصرف بیش از اندازه آن ها موجب اضافه وزن 

و چاقی می شود. بهتر است آن ها را یا بدون شکر یا با حداقل شکر مصرف کرد.
خنکی آب تاثیری دارد؟

میزان خنکی آب می تواند در رفع عالئم تشــنگی موثر باشــد. یکی از وظایف آب 
تنظیم دمای بدن اســت. زمانی که فرد دچار کم آبی می شــود، بالطبع دمای بدن نیز 
دچار تغییراتی شــده و عالئم نســبت به کم آبی شدیدتر می شود. زمانی که آب خنک 
همراه با یخ مصرف می شود چون دمای بدن را به خصوص در قسمت فوقانی دستگاه 
گوارش برای مدت کوتاهی پایین می آورد، احســاس لــذت بخش تری دارد ولی این 
موضوع ربطی به نیاز سلول های بدن به آب ندارد. به هرحال بدن به مقدار معینی آب 
نیــاز دارد و دمای آن آب اهمیت چندانی ندارد مگر در حالت گرمازدگی. در گرمازدگی 
کــه فرد دچار بی حالی می شــود یکی از درمان ها غوطه ور کردن فرد در یخ اســت 
اما در حالت رفع تشــنگی نوشــیدن آب یخ مزیتی از لحاظ ســالمت بر نوشیدن آب 
 با دمای معمولی ندارد. حتی در مواردی ممکن اســت شــوک حرارتی نیز به فرد وارد 

شود.

علت 
تشنگی 
زیاد 

چیست؟
اینکــه آدمی دلش بخواهــد بزرگترین آرزویش داشــتن 
شناســنامه باشــد در دنیای امروز ما عجیب نیست. اینکه 
آدمی دلــش بخواهد دیگران هــم او را ببینند ولی امکانش 
نیست! نفس بکشد ولی انگار که نیست! میان زنده ها زندگی 
می کند اما کسی او را به رسمیت نمی شناسد. بودنش را فریاد 
می کشد اما کسی او را نمی بیند، هیچکس او را نمی شناسد! 
چــرا که هیچ هویتی ندارد، تاریخ و مــکان بودنش، به دنیا 
آمدنش، پدر و مادرش، هیچ جا ثبت نشــده اســت. در هیچ 
قانونــی از قوانین دنیای فیزیکی جایــی ندارد. فرضش هم 
دردناک است؛ زمانی که هویتت را کسی جز خودت نمی تواند 

اثبات کند!  
درباره ایرانی های بدون شناســنامه، آمــاری وجود ندارد؛ 
اما یکی از خبرگزاری ها در مهر ۱۳۹۴ نوشــت: سخنگوی 
کمیسیون اجتماعی مجلس، عباس قائدی گفته است: احتمال 
می دهیم یک میلیون نفر فرزند حاصل ازدواج زنان ایرانی با 
مردان اتباع بیگانه در کشور زندگی می کنند که هویت آن ها 
مشخص نیست. روزنامه ایران نیز درگزارشی در بهمن ۱۳۹۲ 
نوشــته بود: آمارهای متفاوتی  وجود دارد و می توان از میان 
آن ها این مطلب را استنباط کرد که حدود ۱۰۰ هزار کودک 
بی شناسنامه در جامعه زندگی می کنند؛ کودکانی که به طور 
عمده از مادر ایرانی و پدر افغانستانی یا عراقی به دنیا آمده اند. 
به ویژه این که این مشکل، در شهرهای مناطق مرزی کشور 
در حال افزایش اســت. با نگاهی به آمار موجود درمی یابیم 
تعــداد فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه 
ظرف ۱۰ ســال گذشته از ۲۰۰ هزار نفر به یک میلیون نفر 

افزایش یافته است.
افراد دو تابعیتی و مشکالت پیش رو

 یک مسئله مربوط می شود به افراد دو تابعیتی ) دارای مادر 
ایرانی، پدر خارجی(  بدون شناسنامه. در این زمینه نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی در نهم شــهریور سال جاری طرح 
»اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی« را تصویب کردند. 
نماینده مشهد در مجلس طبق این طرح، به تسنیم گفته بود 
کــه جمعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان 
غیر ایرانی بین ۸۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر برآورد شده و 
باوجود سکونت این جمعیت در ایران، حقوق و تکالیف آن ها 

تعریف نشده است.
در حال پیگیری هستیم

 در همیــن حال نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی می گوید: برای حل مشــکل این افراد، طرح رفع 
تبعیض ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه تهیه و تدوین شده 

و در مراحل رسیدگی و پیگیری است.
سهیال جلودارزاده می افزاید: در قوانین اسالمی منعی برای 
ازدواج یک زن و مرد مســلمان نیست و بحث تابعیت و نژاد 
موضوعیتی ندارد لذا باید از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه، 

رفع تبعیض شود.
وی این اقــدام را توهین به زن مســلمان ایرانی می داند 
و ادامــه می دهد: باید برای زن ایرانی ارزش قائل شــویم و 
آن ها باید بتوانند برای فرزندانشان شناسنامه ایرانی بگیرند لذا 

مجلس دهم قوانین را در این خصوص اصالح خواهد کرد.
قانون تابعیت جامع و کامل نیست

معین مرادی، عضو انجمن امداد دانشــجویی مردمی ایما، 
از کودکان بدون شناســنامه حصه، داستان های تلخی ساز 
می کند. او بی هویتی را اینگونه به تصویر می کشد: کودکانی 
که به هر دلیلی و طبق قوانین هر کشــوری از داشتن اوراق 

شناسایی همانندپاسپورت، کارت ملی، شناسنامه و .. محروم 
مانــده اند، کودکان بی شناســنامه نام دارنــد. بدین ترتیب 
آن ها نه تنها سرشــماری نشده و از حمایت های اجتماعی و 
بهداشــتی محروم هستند که مدرسه نیز آن ها را نمی پذیرد، 
نمی توانند اســتخدام شوند یا معامله ای را انجام دهند. حتی 
مســافرت، ازدواج و هر نوع حرکت قانونی برای آن ها وجود 
ندارد و ممنوع اســت، انگار که اصال وجود خارجی ندارند. به 
گفته مرادی، در کشــور افرادی هستند که نه تولدشان و نه 

مرگشان در جایی ثبت نمی شود.
یک وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید: طبق 
ماده واحده ای که در ســال ۱۳۸5به این منظور به تصویب 
رسید، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 
که در ایران متولد شــده یا بشوند با داشتن شرایطی ازجمله 
اینکه ازدواج والدین به ثبت رســیده باشد، فرد سوء پیشینه 
کیفری یا امنیتی نداشته باشد، تابعیت غیر ایرانی اعالم شود 
و این پروســه ظرف مدت یک ســال پس از رسیدن به ۱۸ 
ســالگی صورت پذیرد، افراد می توانند پس از رسیدن به این 

سن تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
اســما موسوی خراســانی می افزاید: این قانون نه تنها به 
لحاظ بســندگی حقوقی و جامعیت کافی نیست که اجرای 
آن در عمل به سختی ممکن است، زیرا مسئله تابعیت فقط 
پس از ۱۸ ســالگی حل می شــود؛ لذا کودکان زیر ۱۸ سال 
همچنــان فاقد هویت باقی می مانند و بــه تبع آن، حقوقی 
مثــل حق تحصیل، از آن ها ســلب یا  برای آن ها دشــوار 
می شود. همچنین بسیاری از ازدواج های زنان با اتباع خارجی 
غیررسمی است که علت آن فرآیندی است که قانون گذار در 
ماده ۱۰6۰ پیش بینی و این قبیل ازدواج ها را موکول به اجازه 

دولت کرده است.
وی با اشــاره به اینکــه در عمل اجرای ایــن قانون ابتر 
می ماند، ادامه می دهد:  فرد ۱۸ ســاله ای که تابعیت ایران 
را درخواســت می کند، ابتدا باید تابعیت غیر ایرانی خود را رد 
کند؛ دادن چنین گواهی با سیاست های جمعیتی کشورهای 
دیگر به ویژه افغانستان در تعارض است زیرا جمعیت یکی از 
ابزارهای قدرت اســت و کشورهایی مثل افغانستان یا عراق 
که برای تمرکز جمعیت در داخل کشــور خود، در تالشند از 
صدور چنین گواهی امتناع می کنند؛ به ویژه وقتی فرد دارای 

تحصیالت یا شرایط مناسب دیگری باشد. 

وی می گوید: قدم بعدی طی کردن راهی فرسایشی یعنی 
هماهنگ کردن حدود ۱7 اداره و سازمان با یکدیگر در طول 
این یک ســال است؛ فرآیندی که برای یک جوان ۱۸ ساله 
بسیار مشکل است و در واقع، این قانون فقط مشکل اقامت 
این فرزندان را حل کرده چرا که به آن ها اجازه داده تا قبل از 
۱۸ سالگی در ایران و در کنار مادر خود سکونت داشته باشند. 
وی می افزایــد: طبق ماده ۱6 قانون ثبت احوال، در صورتی 
که ازدواج پدر و مــادر طفلی ثبت نگردیده و پدر هم حاضر 
نباشد که  شناسنامه کودک، با اعالم مادر و با قید نام کوچک 
پدر تنظیم شود، نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود و تا 
اینجا به لحاظ وجود نص قانونی با نقیصه ای مواجه نیستیم 
امــا این قانون باز هم در عمل مجــال تحقق نمی یابد زیرا 
رویه هــای جاری در اداره ثبت احوال به گونه ای اســت که 
کمتر مادری موفق به اخذ شناســنامه طبق این قانون برای 

فرزندش می شود. 
وی با بیان اینکه در خصوص تابعیت دو سیســتم مختلف 
در دنیا وجود دارد، اظهار می کند: یکی از این موارد سیســتم 
خاک اســت که بر مبنای آن، تابعیت بر اســاس محل تولد 
مشخص می شــود یعنی طفل در هر سرزمینی متولد شود، 
تابعیت همان ســرزمین را کسب می کند و دیگری سیستم 
خون اســت که تابعیت براســاس میراث خانوادگی یا نسب 
تعیین می شــود و کشور ما از سیســتم خون پیروی می کند 
اما این قانون نقیصه ای بــزرگ دارد زیرا فقط خون مردان 
به رسمیت شناخته شده است و زنان در مسئله تابعیت کامال 
نادیده گرفته می شــوند. این وکیل می افزاید: البته امســال، 
طرحی از سوی شیران نماینده مشهد به مجلس ارائه شده که 
رویکردی بسیار مساعد در این زمینه دارد و درصدد برطرف 
کردن معضل  این افراد است. وی اظهار می کند: آمار ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی در حال افزایش اســت لذا باید 
تبعیض در ماده ۱۰6۰ قانون مدنی در مجلس قانون گذاری 
رفع شود. این ماده این نوع ازدواج ها را مشروط به اخذ مجوز 
از دولت دانسته است؛ امری که سبب غیر رسمی بودن آن ها 

شده است.
بی شناسنامگان

لیال علی کرمی، حقوقدان، می گوید: »بی شناســنامگان« 
واژه غریبی است که مســلما به گوش بسیاری نا آشناست. 
غالبا فکر می کنیم همه شناســنامه دارند چرا که داشتن این 

سند هویتی، ابتدایی ترین حق یک شهروند است تا بتواند از 
امکانات و مزایای زیستن در جامعه و همچنین حق و حقوق 

خود بهره مند شود.
وی می افزاید: بدون شک وجود افراد بی شناسنامه، برای 
خیلی ها غیرعادی و عجیب است اما افسوس که این واقعیت 
تلخ یکی از مصیبت بار ترین معضالت و آسیب های اجتماعی 
و حقوقی جامعه امروز ایران است که گریبان تعداد کثیری از 
شهروندان ایرانی را گرفته است. بیشتر افراد بدون شناسنامه 
بلوچ هســتند که بیشتر در استان های سیستان و بلوچستان، 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، تهران، هرمزگان 

و کرمان سکنی گزیده اند. 
علی کرمی به دالیل مختلفی برای  بي شناسنامه بودن  یا 
بی شناسنامه شــدن این هم  وطنان اشاره می کند و می گوید: 
آنچه مسلم است عدم رســیدگي به وضعیت آن هاست. هر 
خانواده و شهروند بدون شناسنامه هر روز با مشکالت زیادی 
دســت و پنجه نرم مي کند. هر ساعت از زندگی برای این 
شهروندان یک مصیبت است چون قادر به انجام هیچ کاری 
نبوده و تمامی خدمات به روی آنان بسته شده است و همین 
امر موجب پدیداری آســیب های روانی، اجتماعی و حقوقی 
زیادی برای آنان شده اســت. مسلما تجلی چنین امري در 
جامعه ســبب إیجاد ناهنجاری ها و به تبع آن موجب نقض 
حقوق شهروندی افراد مي شود. این در حالی است که قانون 
اساســی در اصل ۲۰ صراحتا بیان می دارد همه افراد از کلیه 

حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردارند.
 ایرانی هایی که شناسنامه ندارند

اما بحث دیگر مربوط می شود به افرادی که در ایران متولد 
شده اند، والدین ایرانی دارند، اما شناسنامه ندارند.

ایرانی هایی که پدر و مادرشان دارای شناسنامه هستند اما 
خودشــان بنا به دالیلی شناسنامه نگرفته اند با طی مراحلی 
در ســازمان ثبت احوال، می توانند با جمع آوری استشــهاد 
محلی اقدام به دریافت شناسنامه کنند اما مشکل اینجاست 
که بیشــتر این افراد، دارای والدینی هســتند که آن ها هم 
شناسنامه یا مدرکی ندارند که این مشکل را سخت تر کرده 
است. همچنین برخی از زایمان ها داخل خانه انجام می شود 
و برگــه گواهی والدت در این خصوص موجود نیســت! از 
طرفی کودکان حاصــل از ازدواج موقت ) بین دو ایرانی که 
شناســنامه ندارند( نیز به دلیل این که والدینشان فاقد سند 
ازدواج معتبر هســتند، با مشکالتی مواجه می شوند. روزنامه 
اعتماد در سال ۹۴ نوشت: در صورتی که پدر و مادر تاکنون 
شناسنامه دریافت نکرده باشند، صدور شناسنامه کودک آن ها 
تقریبا ناممکن است. راهکار نامناسبی که هم اکنون برای این 
کودکان وجود دارد، اعالم آن به بهزیستی است. اما بهزیستی 
تنها برای کودکانی که مدت زیادی در آن مراکز زندگی کنند، 
شناسنامه صادر می کند، در حالی که بسیاری از آن ها یا هرگز 
به بهزیستی نمی روند یا مدت کمی در آنجا هستند. در ضمن 
بســیاری از کودکان کانون اصالح و تربیت هم شناســنامه 
ندارنــد. با مرور آیین نامه اجرایی کانــون اصالح و تربیت و 
باالخص ماده هــای ۴، ۲۲، ۲۸، ۳5، ۳6 می توان دریافت با 
توجه به اهمیتی که قانون گذار به وضع تحصیل طفل و نحوه 
زندگــی وی پس از آزادی قائل اســت، واحد مددکاری این 
کانون وظیفه دارد قبل از آزاد کردن این کودکان برای آن ها 
شناسنامه اخذ کند. با این حال در موارد بسیاری مشاهده شده 
است که کانون پس از اتمام زمان حکم برای آنان شناسنامه 

اخذ نکرده است.

بیشناسنامههاییکهفقطیکشناسنامهمیخواهند

پروانه مافی درگفت وگو با خبرنگار 
خبرگــزاری خانه ملــت، درخصوص 
برخی اخبــار مبنی براینکــه درحال 
حاضر ۲۳۱ بلندمرتبــه بدون هویت 
مربوط به ســالیان گذشته درپایتخت 
وجود دارد، گفت:  مدیران شــهری و 
شــهرداران باید نسبت به وجود ۲۳۱ 
بلند مرتبه بدون هویت و شناســنامه 
درپایتخت  پاسخگو باشند، زیرا وجود 
چنین ســاختمان هایی خطرات جدی 
برای کالن شــهر تهــران به وجود 
می آورد که هیچ نهاد و  ســازمانی به 
زمینه مسئولیت  دراین  جز شهرداری 

ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر وپردیس درمجلس شورای 
اســالمی با تاکید براینکه مســئولیت 
هــر حادثه و اتفاقی بــه جهت وجود 
است،  برعهده شهرداری  بلندمرتبه ها 
افزود: تنها شهرداری است که مجوز 
ساخت و ســاز صادر می کند، لذا اگر 
تعدادی ساختمان بدون هویت وجود 
دارد باید شــهرداری نســبت به آن 
پاسخگو باشــد؛ زیرا در زیرمجموعه 
مدیریــت این نهاد اســت که چنین 
ســاختمان هایی ساخته شــده است.

این نماینده مــردم در مجلس دهم، 
با یادآوری خطرات بلندمرتبه ســازی 
هویت،  بــی  ســاختمان های  برخی 
تصریــح کرد: زمانی که ســاختمانی 
موقعیت عمرانی یــا همان پایان کار 
ندارد، در نتیجه اگــر حادثه ای برای 
ســاختمان اعم از آتش ســوزی رخ 
دهد به جهت مشخص نبودن مالکان 
ساختمان، مشــکالتی شکل خواهد 
باید شــهرداری  افزود:  گرفت. مافی 
تهران در یک بازه زمانی مشــخص 
ساختمان های بلند مرتبه بی هویت را 
شناسایی کرده و اقدام به شناسنامه دار 
کــردن آن هــا کنــد. نایــب رئیس 
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
در مجلــس با بیان اینکــه بلندمرتبه 
سازی ســاختمان ها تاثیر بسزایی در 
بحث پایداری آلودگی هوا دارند، ادامه 
داد: آنچــه که می تواند آلودگی هوای 
تهران را مهار کنــد کریدور غرب به 
شرق  است، در نتیجه هر نوع ساخت 
و ســازی که در این مسیر قرار گیرد 
جریان هوا را منحرف کرده و در نتیجه 
مشکل مهمی را برای هوای تهران به 
ویژه در فصل زمســتان ایجاد خواهد 

کرد.

بلندمرتبه سازی بی هویت 
معضل جدید تهرانی ها 

 تســنیم نوشــت: یکی از پرونده های جنایی که در ســال های اخیر به شدت 
ســروصدا کرد و به تیتر یک رسانه ها تبدیل شــد، پرونده ستایش قریشی بود، 
پرونده ای که هنوز نیز در جریان اســت و هر چند وقت یک بار مجدداً به صدر 

اخبار پربازدید رسانه ها تبدیل می شود.
قاضی دادگاه بدوی صادرکننده رأی پرونده قاتل ســتایش قریشــی »قاضی 
ابراهیم اسالمی« متولد سال ۱۳56 است؛ وی تحصیالت خود تا مقطع دکتری 

را در دانشگاه شهید بهشتی سپری کرده است.
دکتر اســالمی یکی از جوان ترین و در عین حال باســابقه ترین قضات دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران و تجدیدنظر به حساب می آید که پرونده های متعدد 
جنایی را رسیدگی کرده و هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

تهران مرکز است.
وی در مورد پرونده ستایش چنین می گوید: 

به نظرم فضای مجــازی درخصوص نوع جرمی که اتفــاق افتاد زیاد تاثیری 
نداشــت، چون در بحث جرم شناسی، جامعه شناســی و تحلیل هایی که در مورد 
این جرم داشتیم، باورم این بود که قمست عمده از وقوع این جرم به خاطر عدم 
نظــارت یا عدم توجه والدین بود، چه در مورد ســتایش که پدر و مادرش او رها 
کرده و به خانه همسایه می فرستادند؛ قطعاً ستایش هر روز به خانه قاتل ستایش 
می رفته و آنجا بازی می کرده و پدر و مادر وی باید می دانستند و احتمال می دادند 
که در صورت رفت وآمد به منزل همسایه،  ممکن است حتی یک درصد دخترشان 
مورد سوء استفاده و تعرض قرار گیرد؛ در مورد این موضوع از لحاظ جامعه شناسی 

می گوییم خود خانواده ستایش یک نوع بزه دیدگی بالقوه را فراهم کردند.
قاتل ستایش جوان ۱6، ۱7 ساله ای است، دوست دختری داشته و او را از دست 
داده بود، مشروب در اختیارش بوده و استفاده می کرده است، مشروب را یکی به 
خاطر عشــق و کیفش می خورد، یکی به خاطر ورزش و فوتبال می خورد، قاتل 
ســتایش نیز به خاطر از دست دادن دوست دخترش دلش گرفته بوده و مشورب 
خورده بود البته وی مشروب را خودش تهیه کرده بود و در تحقیقات زیاد در این 

موضوع کنجکاو نشدیم.
وی پس از مشــروب خواری سیگار کشیده بود و بعد نیز خودش اذعان می کرد 
که در آن منطقه با زنهای بیوه رابطه جنســی آزاد نیز داشته و در آن روز در آن 

شرایط به دلش افتاد که با ستایش نیز رابطه برقرار کند.
قاتل ستایش می گفت مشروب خوردم، حالت عادی نداشتم و ستایش را کشتم 
که ما در جلســه دادگاه این موضوع را رد کردیم چون فکر قاتل ســتایش کار 
می کرد و قبل از وقوع جرم ستایش را با بهانه ای )نشان دادن جوجه به ستایش( 

به طبقه باال منزلشان کشانده بود.

زمانیکه به قاتل ســتایش گفتیم چرا ســتایش را در آشپزخانه کشتی؟ گفت: 
»در خانه و اتاق خواب من، فرش بود، من ســتایش را به آشپزخانه بردم که کف 
آن ســرامیک بود که اگر خون ریخت، خون در آنجا ریخته شود و بتوانم راحت 
شست وشــو کنم« بنابراین فکر قاتل ســتایش کار می کرده و مسلط بوده یعنی 

اینطور نبوده که سلب مسئولیتی شده بود و نفهمد که چه می کند.
پدر و مادر امیرحســین )قاتل ستایش( یک طبقه مستقل در اختیار او قرار داده 
بودند و او هر کاری که دلش می خواســت، می کرد؛ وی بعد از کشــتن ستایش، 
جسد را داخل باکس اِکو گذاشت، در آن را بست و تا صبح با جسد آن دختر آنجا 
خوابید، فردای قتل، اسید تهیه کرد و دو، سه شب با جسد در آن خانه خوابید، پدر 
و مادر قاتل ستایش به او نگفته بودند که تو چه می کنی؟ این سروصداها چیست 
و چه اتفاقی افتاده؟ وی بعد که دید نمی تواند جسد را به خارج از خانه منتقل کند، 
جسد را آتش زد و بعد اسپند دود کرد، در این مقطع بود که مادر قاتل ستایش از 

پسرش پرسید چه بویی می آید، قاتل ستایش گفت بوی اِکو است.
پرونده ستایش آنقدر در فضای مجازی مطرح شد و گسترش پیدا کرد که همه 
از ما پرونده را پیگیری می کردند حتی پسرم که نوجوان است، مدام سؤال می کرد 
که بابا امیرحســین چه شد و چه می شود؟ نمی توانستم جواب واضحی بدهم اما 
می دانستم این پرونده به نحوی است که اگر با دقت و تدبیر انجام نشود، ما مجوز 

بچه ُکشی به همه می دهیم.
بنابراین بسیار خوب نقش خودمان را انجام دادیم و قاطعانه عمل کردیم، هم 
حکم قصاص و هم حکــم اعدام صادر کردیم؛ یک قصاص به خاطر قتل، یک 
اعدام به خاطر تجاوز و به خاطر اسیدپاشــی و جنایت بر میت نیز رأی حبس و 

شالق صادر کردیم.
برای قضات کشورمان آیا اینکه مقتول، ایرانی، افغانستانی و ... 

باشد، تاثیری در پرونده دارد؟
اصاًل چنین بحثی نداریم اما فضای مجازی واقعاً ذهنها را خیلی حساس کرد؛ 
یکی از همکاران ما به استناد »کنوانسیون کودک« کنار کشید و گفت من قاتل 
ستایش را اعدام نمی کنم چون مشمول کنوانسیون کودک، زیر ۱۸ سال است و 
نباید اعدام شــود البته شاید وی تحت تأثیر جوی قرار گرفت که در جامعه وجود 
داشت در حالیکه من وی را می شناسم و شاید در حالت عادی فضای جامعه، حکم 
اعدام قاتل ســتایش را می داد اما چون پرونده بسیار سیاسی و فضایش رسانه ای 

شده بود، با ما در صدور رأی اختالف کرد.
بنابراین در این پرونده به نظرم فضای مجازی در حســاس کردن ذهن افکار 

عمومی تأثیر بسیاری داشت، مردم را بسیار حساس و درگیر کرد.

ناگفته هایی عجیب از پرونده 
قتل» ستایش قریشی«

نمایندگان مجلس خرید و فروش کودکان را فعلی حرام و غیرقانونی دانسته و بر این باورند که برای رفع خالء قانونی می توان در الیحه حمایت از کودکان یا الیحه بزهکاری  اطفال و اطفال بزهکار 
به این موضوع پرداخت.

کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این باور است که بهزیستی موظف به جلوگیری از خرید و فروش اطفال است، هرچند در حال حاضر قانون شفاف و روشنی برای برخورد 
با کودک فروشی وجود ندارد. محمدجواد فتحی دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در این زمینه بر ناقص بودن قوانین کیفری در مورد خرید و فروش کودکان تاکید دارد و می گوید: 
در متن الیحه بزهکاری  اطفال و اطفال بزهکار که از مدت ها پیش در این کمیسیون مطرح است می توان به  به مسئله خرید و فروش اطفال پرداخت. زهرا ساعی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 

در مورد معضل خرید و فروش نوزادان از منظر اجتماعی، رشد 6درصدی زنان معتاد را یادآور می شود و می گوید: اعتیاد و فقر ریشه اصلی خرید و فروش نوزادان این زنان است.
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