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بورس؛ شغل پساکرونایی آرایشگرها و رستورانداران سابق

ممکن و ناممکنهای کیفر کرونایی

جامعه شناسان و حقوقدانان از ضرورت برخورد با نقض کنند گان پروتکل های بهداشتی می گویند

کامبیز نوروزی /حقوقدان

فضای مجازی

گــروه اجتماعی /روز گذشــته ،حســن
روحانــی در خصــوص برخــورد بــا
افــرادی کــه پروتکلهــای ســتاد ملی
کرونــا را اجرا نمیکننــد ،تأکید کرد که
در حــال حاضر بیــش از  ۸۰درصد یا
بیشــتر ادارات پروتکلهای بهداشتی
را مراعــات میکننــد .اگــر یــک فردی
هــم مراعــات نکــرد ،آن فــرد تنبیه و
معلوم شود .در آمارهای خود ،اعالم
کنیــد ۱۰ ،نفر این هفته در تهران۱۰۰ ،
نفر در سراســر کشــور ،به دلیــل اینکه
مراعــات نکردنــد ،از اداره اخــراج
شدند ،آن روز برایشان غیبت زده شد
و مســئول اداره توبیــخ شــد .در تمام
موارد ،متخلفین باید شناسایی شوند
و بایــد مجازاتهــا را بیــان کنیم و اگر
مجازاتهــای دیگــر هم بایــد اضافه
شود ،اضافه کنیم.
در ایــن خصـــــــــــــوص برخــی از
جامعهشناســان و حقوقدانــان نیــز،
معتقدند در بیشترکشورهای خارجی
هــم همــه افــراد بایــد در مکانهــای
عمومــی و مشــخص شــده ماســک
بزنند و دهان و بینیشان را بپوشانند؛
و حتی در ایــن زمینه به منظور حفظ
جــان مــردم بــرای نقضکننــدگان
قانــون ،از تذکــر تــا جریمه نقــدی در
نظــر گرفتــه شــده اســت .بنابراین در
کشــور مــا هــم بایــد شــهروندان در
جهــت ســامت عمومــی و کاهــش
تلفات جانی خــود را ملزم به همراه
داشتن ماسک و رعایت پروتکلهای
بهداشــتی در همــه اماکــن عمومــی
بداننــد .آنهــا میگوینــد بــا توجــه به
شــیوع بیمــاری کرونــا هــر چقــدر
شــهروندان در اجــرای پروتکلهــای
بهداشــتی ،فاصلهگــذاری اجتماعــی
و اســتفاده از ماســک کوتاهــی و یــا
بیتوجهی کننــد به همان میزان باید
منتظــر افزایــش صدمــات جانــی و
هزینههای مالی بر اثر شیوع و انتقال
بیمــاری کرونــا بــر جامعه بــود .پس
بــرای مقابلــه بــا بیمــاری کرونا الزم
اســت هریک از شــهروندان با اجرای
قوانیــن و رعایــت الزامات بهداشــتی
امنیت خود و خانوادهاش را تضمین
کند.
ëëحفاظت از سالمتی مردم
سعید معدنی جامعه شناس نیز
در باره اجرای قانون و رعایت پروتکل

هــای بهداشــتی مــی گویــد بحــث
مجازات برای حفاظت از جان مردم
بسیار مهم است و فکر میکنم بسیار
دیــر به این فکر افتادهایم شــما دقت
کنید در ترکیه که همجوار ایران است
از همــان روزهــای اول کــه کرونــا آمد
اعالم کردند که اگر کســی بــه خیابان
بیاید و ماســک نزند جریمه میشــود
و حــاال تعــداد مــرگ و میرهایــش
بســیار پاییــن اســت  .در ایــران هــم
باید برای حفاظت از ســامتی مردم
ایــن اقــدام انجام شــود البتــه منظور
مــا از تنبیــه ،مجــازات مالــی نیســت
بلکه ســازمان ها میتواننــد خدمات
بــه افــرادی کــه پروتکلهــا را رعایت
نمیکنند ندهند.
وی مــی افزاید :البتــه در برخی از
سازمانها و ارگان ها فعالیت جمعی
وجــود دارد و در ایــن ســازمانها
اعمال مجــازات اعمــال مــی شــود.
مثــاً در یک کارخانه در یک ســازمان
دولتــی کــه قانونمنــد اســت میتوان
این مجازات را در نظر گرفت کارگری
کــه به کارخانه میآید کارمندی که به
اداره مــی رود اگــر پروتــکل را رعایت
نکنــد آن روز از کار محــروم شــود و
یــا اربــاب رجــوع از خدمــات اداری
محروم شوند .تجربه مترو نشان داده
کــه اگر اعمــال مجــازات شــود مردم
بیشتر رعایت میکنند االن  ٩٠درصد
مســافران متــرو از ماســک اســتفاده
میکننــد .خیلی ها هــم میگویند که
کارگــر یــا کارمند تــوان خرید ماســک
را ندارنــد و دولــت بایــد بــه آنهــا
ماســک رایــگان بدهــد ببینیــد من با
این حــرف ها مشــکل دارم این افراد
مــی تواننــد ماســک را چنــد روز نگــه
دارنــد و یــا ماســک پارچهای درســت
کنند مــا باید روی فرهنــگ تبلیغاتی
بیشــتر کار کنیــم تــا مــردم متوجــه
اهمیت موضوع شوند.
ëëتوجه به ســامت عمومی با اجرای
قانون
احمد زینالی اُناری جامعهشناس
در ایــن بــاره بــه «ایــران» میگویــد
وقتــی مبــارزه با بیمــاری کرونــا آغاز
شــد ،ســخن از جریمــه و قــوهقهریــه
نبــود ،مگــر اینکــه یکــی دو بــار بــه
صــورت محترمانــه و در بســیاری از
موارد توســط نیروهــای مردمی مانع

ســفرهای بین شهرســتانی شــوند .در
واقــع بیش از اینکه قــدرت اجتماعی
تحــت تأثیــر تصمیــم دولتــی قــرار
بگیرد ،ایــن جامعهمدنی بــود که به
شــکل اخالقمدار با ســوژه اجتماعی
کرونا مقابله و ذهنهــا را برای تغییر
رفتار آماده میکرد.
او میافزایــد بــا این حــال جامعه
ایــران که بــه قول محققــان در برخی
مســائل بــا ارزشهــای تجزیــه شــده
همــراه اســت ،دچــار دوبینی شــده و
بــه همیــن دلیــل خیلــی زود قــدرت
جامعــه مدنی هم سســت شــد و چه
بســیار افراد که به مسائلی چون سفر
و نفی رعایت پروتکلها پرداختند.
وی در ادامــه میافزایــد اینــک
کــه کرونا بــار دیگر و بــه خاطر همین
سســتی ها اوج گرفته اســت ،نشان از
ایــن دارد کــه کرونا یک گــودال درون
ایــن تجزیــه ارزشهــای اجتماعــی
پیــدا کــرده و با قــدرت نفــوذ میکند.
امــا حــاال از ســوی نهادهــای قانونــی
و اجرایــی اعــام میشــود کــه بــرای
جلوگیــری از افزایــش و شــیوع کرونــا
در جامعــه و خســارتهای جانی آن
الزم اســت هــر یــک از شــهروندان به
عنــوان مجــری قانــون عمــل کــرده و
مانع از گســترش ایــن ویروس مرموز
و کشــنده شــوند حتــی در ایــن زمینه
الزم اســت تشــکلها و ســازمانهای
مــردم نهاد نیز بــرای ریشــه کنی این
بیماری خطرناک به کمک مجریان
و قانونگــذاران آمده و تــک تک افراد
جامعــه را برای پذیــرش تصمیمات
و پروتکلهــای بهداشــتی آمــاده
کننــد چرا کــه بی توجهی به ســامت
عمومــی میتوانــد آمار مــرگ و میر
ناشــی از بیمــاری کرونــا را افزایــش
دهد.
ëëرسانهها تبلیغات خود را بیشتر کنند
غالمرضــا جمشــــــــــــیدیها،
جامعهشــناس نیز با اشــاره بــه اینکه
رئیــس جمهــوری خواســتار برخــورد
بــا متخلفانــی کــه پروتکلهای ســتاد
ملی مقابله با کرونا را اجرا نمیکنند،
شــده اســت ،بــه «ایــران» میگویــد:
صحبتهــای رئیس جمهور ،بیشــتر
بــرای ادارات و نهادهــا بــوده اســت،
چــون اجــرای قوانیــن ســختگیرانه
بــرای آحــاد جامعــه امری اســت که

یادداشت

محرومیت از خدمات اجتماعی به خاطر کرونا

به ســختی امکانپذیر اســت .از طرفی
بــرای مــردم عــادی ممکــن اســت
خریــد ماســک گــران باشــد ،شــاید
یــک خانــوادهای کــه از ضعــف مالی
برخــوردار هســتند ،نتواننــد بــرای
تــک تــک اعضای خانــواده بــه کرات
ماسک تهیه کنند.
بــه گفتــه او ،در ادارات همــه بایــد
پروتکلهــای بهداشــتی را بشــدت
رعایــت کننــد و این خوب اســت که با
افرادی که ماســک ندارنــد و یا رئیس
ادارهای که به پروتکلهای بهداشــتی
توجه نمیکند ،برخورد جدی شود.
این جامعهشناس در ادامه اضافه
میکند :در محیطهای باز اجتماعی،
امــکان برخورد در کوتــاه مدت وجود
ندارد .کاش این امکان فراهم میشد
تا در خیابانها ماسکهای رایگان در
اختیــار مــردم قــرار میدادنــد ،البتــه
در نظــر داشــته باشــیم کــه از ابتــدا
بایــد ایــن برخوردهــا و پیشبینیهــا
انجــام میشــد .چنانچــه پیشبینــی
میشــد کرونــا مانــدگار اســت ،شــاید
امروز شــاهد آمــار مرگ و میــر و ابتال
با این گستردگی نبودیم؛ همچنان که
سازمان ملل هم اعالم کرده باید یاد
بگیریم با کرونا زندگی کنیم.
جمشــیدیها معتقــد اســت :در
جامعــهای کــه رهبــر آن میگویــد که
هرچــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا
گفت ،باید همان را در رأس امور قرار
دهیــم ،نشــان دهنده اهمیــت باالی
موضوع است.
او بیــان مــیدارد :تبلیغــات
تلویزیــون و رســانهها در ایــن عرصــه

بایــد قدرتمندتــر باشــد ،قطعــاً
تبلیغات و آگاهی رسانی درخصوص
پیشگیری از بیماری بهتر از طرحهای
ضربتی اســت .شــأن مــردم ایــران با
این فرهنگ کهن باالتر از اینهاســت.
به نظر من صدا و ســیما و رسانههای
دیگــر بــه جــای تبلیغاتــی همچــون
تبلیغــات بــرای عرضه مــواد غذایی
یــا کاالهای دیگر ســاعات بیشــتری را
صرف آگاهیرسانی به مردم کنند.
ëëمجلــس باید بــرای تعییــن تکلیف
جرایم مربوط به کرونا ورود کند
نعمــت احمــدی ،حقوقــدان نیــز
بــا بیان اینکه ســخنرانی رهبر معظم
انقــاب دربــاره جایــگاه ســتاد ملــی
مقابلــه بــا کرونــا تکلیــف را روشــن
کرد ،بــه «ایران» میگوید :مشــخص
اســت کــه بــرای کاهــش مبتالیــان به
بیمــاری کرونــا عــزم جدیتــری نیــاز
اســت ،در ایــن خصــوص نظــرات
مســئوالن متفاوت اســت اما ســخنان
رهبــر معظــم انقالب تکلیــف نهایی
را روشــن کــرد .ســتاد ملــی کرونــا،
تصمیمگیرنــده امــور اســت ،امــا این
در حالــی اســت کــه مجازاتهــا باید
مطابــق با قانون باشــد و فعل و ترک
فعــل مجرمانــه را قانونگــذار طــی
تشــریفاتی درخصــوص امــر و نهــی
فعــل و ترک فعــل ،تصویب میکند،
در ایــن زمینه الزم اســت که مرجعی
مانند مجلس شورای اسالمی یا ستاد
ملــی مقابلــه با کرونــا ،مــواردی را که
بایــد در آن الزامــات ،رعایت شــوند،
تعریف کنند.
بــه گفتــه او ،باید تعریف شــود که

روحانی :پروتکلهای محرم هفته بعد ابالغ میشود
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رئیــس جمهــوری گفــت :همــه
دســتورالعملهای بهداشــتی الزم برای
ماه محرم تا پایان هفته بعد مشــخص و
به همه دستگاهها ابالغ میشود.
بهگــزارش ایرنــا ،حجتاالســام
والمســلمین حســن روحانــی دیــروز در
جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا ضمن
قدردانــی از همــکاری مــردم بــا ســتاد
ملــی کرونــا و مســیر ســامت جامعــه،
اظهــار داشــت :امــروز جــزو روزهایــی
بــود کــه گــزارش آمــار و ارقــام اســتانها
امیدوارکننــده بــود ،حــدود  ۱۰اســتان
نام بــرده شــد کــه در هفتههــای قبــل
در شــرایط ســخت بودنــد ،امــا امــروز از
پیــک بیمــاری عبور کردند و مســیر کمتر
دشــواری پیــش روی آنــان اســت کــه بــا
مراعــات آنــان بــه خــط ثبــات و آرامش
خواهیم رسید.
وی گفــت :همــه دســتورالعملهای
بهداشــتی الزم برای ماه محــرم تا پایان
هفته بعد مشــخص و به همه دستگاهها
ابــاغ میشــود .چنــد اســتان دیگــر هم
بههمــکاری و همدلــی مــردم نیــاز دارد
کــه از پیک در این اســتانها عبــور کنیم.
بحمــداهلل هــر اســتانی کــه یک بــار وارد
پیک این بیماری شــده است شاهد پیک
دوم نبــوده و امیدواریــم در آینــده هــم
ایــن چنیــن باشــد .روحانی خاطرنشــان
کــرد :رونــدی کــه امــروز مــردم مراعات
میکننــد اگر بههمینشــکل ادامــه یابد
حتمــاً خبرهــای خوشــی را در هفتههای
آینــده شــاهد خواهیــم بــود .وی ادامــه
داد :ادارات و بانکهــا بخوبــی مقــررات
را مراعات میکننــد .رفتوآمد در مراکز
عمومــی و مراعــات مــردم قابــل قبــول
اســت .البتــه ممکــن اســت جاهایــی به
مراقبت بیشتر نیاز باشد اگر کسی تخلف
میکند با فرد متخلف برخورد میشود.
ëëمســئوالن مســاجد و تکایــا بــرای
مقررات ماه محرم مسئولیت بپذیرند
روحانی گفت :مقرراتــی که برای ماه
محرم میگذاریم باید مسئوالن مساجد
و تکایــا مســئولیت بپذیرنــد و کســی کــه

مســئول میشــود ،بایــد آن را بپذیرد اگر
فردی خــدای نکرده دقت نکــرد ،باید با
او برخورد شــود و قرار شــد وزارت کشــور
و وزارت بهداشــت نحــوه برخــورد بــا
متخلفان را تدوین کنند .همچنین تمام
مقرراتــی که از روز اول تا به حال توســط
وزارت بهداشت اعالم شده همچنان به
قوت خود باقی اســت تــا روزی که وزارت
بهداشــت اعالم کند واکســن قابل قبول
در اختیــار اســت  -مســئول ایــن اعــام
وزارت بهداشــت خواهــد بــود -تــا آن
روز بایــد همــه مقــررات را رعایــت کنیم
و اقدامــات ســختگیرانه خــود را ادامــه
دهیــم .روحانی با تأکید بــر اینکه راهبرد
مــا در برابــر کرونــا تغییــر نکرده اســت،
اظهــار داشــت :نخســتین قــدم آگاهــی،
آموزش و توضیح دادن به مردم اســت.
ما در شرایطی هستیم که ماسک الزامی
شــده اســت .همــه بایــد رعایــت کننــد و
وارد هرجایی که میشــوند ،وارد وســایل
حملونقل ،اماکن اداری و ...میشــوند،
بایــد ماســک بزننــد .رئیسجمهــوری
بــا تأکیــد بــر ممنــوع بــودن اجتماعات،
خاطرنشــان کــرد :در ســتاد ملــی مقابله
بــا ایــن را فرااســتانی دانســته و گفتهایم
در کل کشــور اجتماعــات چــه عــزا ،چــه
عروســی ،چه همایش و ...ممنوع است.
این اســتانی نیست ،بلکه سراسری است
و تأکیــد کردیم اگر شــرایط عادی شــود،
ممکــن اســت برخــی اجتماعــات آزاد
شود.
 ۸۰ëëدرصــد پروتکلهــای بهداشــتی در
ادارات رعایت میشود
روحانی با اشــاره به ضرورت برخورد
با متخلفان ابراز داشــت :باید با متخلف
برخــورد شــود .همانطــور کــه گفتهایــم
پروتکلهــای بهداشــتی در  ۸۰درصــد
ادارات رعایــت میشــوند .اگــر فــردی
رعایــت نکــرد ،بایــد تنبیــه شــود .اعــام
کنیم  ۱۰۰نفر در کشــور و  ۱۰نفر در استان
از اداره اخــراج شــده ،غیبــت بــرای آنها
زده شــده و مســئول متخلف توبیخ شده
است.

وی ادامــه داد :همانطــور کــه پلمب
را اعــام میکنیــم ،بگویــم فــان بانک،
پاســاژ و مســئول متخلف هســتند .مردم
بایــد بداننــد ایــن مجــازات مــورد تأکید
نظام اســت .اگر کسی از خدمت محروم
میشــود ،ادارات اعــام کننــد  ۲۰۰نفــر
مراجعه کرده و  ۱۰نفر چون پروتکلها را
رعایت نکــرده بودند ،از خدمت محروم
شــوند .اگــر پروتکلــی هــم الزم اســت،
بگذاریم.
ëëپایــش افــراد مبتــا بــه کرونــا از طریق
موبایل
روحانــی افــزود :البتــه کشــورهایی
هســتند که سیســتم مونیتورینــگ دارند.
مــا ایــن سیســتم را نداریــم امــا از طریق
موبایــل قابــل بررســی اســت کــه ببینیم
افــراد کجــا بــوده و رفتهانــد .اگــر وزارت
بهداشــت ایــن راه را مطلــوب بدانــد،
اجرای آن دشوار نیست.
رئیسجمهــوری با بیــان اینکه وقتی
میگوییــم وضعیــت یــک جــا قرمــز،
حالت هشــدار و سفید اســت ،به مسائل
مختلفــی بســتگی دارد ،عنــوان کــرد:
ایــن وضعیتهــا به تعــداد افــراد مبتال
نیست بلکه به امکانات آن استانها هم
بســتگی دارد .روحانی افــزود :امروز یکی
از تصمیمهــای مهــم مــا در ســتاد ملی
مبارزه با کرونا موضوع تعداد پرستار بود
و اینکه افرادی بهعنوان پرستاران جدید
استخدام میشوند.
ëëســتاد ملی کرونا مرجع اصلی سالمت
جامعه در شرایط فعلی است
رئیس جمهوری با تشــکر از ســخنان

دیــروز در ســتاد ملی مقابله بــا کرونا تصمیمــــــاتی برای برخورد یــا متخلفان
پروتــکل هــای بهداشــتی گرفتــه و پیشــنهاد شــد کــه می توانــد بــرای مقابله با
مشکالت کارساز باشد.
تنبیه و کیفر وقتی کارســاز اســت که درســت تعیین شــود و درســت و دقیق به اجرا
درآیــد .برای فهــم بهتر موضوع اول باید ببینیم مخاطبان کیفــر در مقابله با کرونا
چــه گروههایی میتوانند باشــند .از حیث مخاطب ســوژه شــیوهنامههای مقابله با
کرونا به دو دســته قابل تقســیماند .ســوژه یک درباره دســتهای از دستورالعملها،
مکانهــا یا مراکز تجمعیاند .یعنی مکانهایی کــه در آنها مردم برای خرید کاال یا
خدمات ،کم یا زیاد مجتمع میشــوند .انواع فروشــگاهها ،ورزشگاهها ،آرایشگاهها،
باشگاهها ،ادارات ،شرکتها ،بانکها ،مساجد ،هیأتهای مذهبی ،وسایل حمل و
نقل عمومی و خیلی جاهای دیگر .برخی مراکز تجمعی دیگر هم هست که میتوان
آنها را مراکز تجمعات «انسانی-عاطفی» نام نهاد .اینها تجمعاتیاند که افراد برای
مبادله عاطفی و انســانی گرد هم میآیند .مراســمی همچون عروســیها و مراسم
عزاداری خانوادگی یا مناســک مذهبــی مصداقهای این موردند .اینها کانونهایی
هستند که به دلیل تراکم جمعیت احتمال انتقال ویروس در آنها افزایش مییابد.
تقریباً همه مراکز و مکانهایی که این دسته از خدمات را ارائه یا تأمین میکنند ،با
مجوزهای دولتی فعالیت می کنند و فعالیت آنها تحت نظارت یکی از سازمانهای
حکومتی اســت .در حال حاضر شــیوهنامههای مختلفی برای این دسته از سوژهها
صادر شــده اســت .بخشــی از دســتورات ،تعطیلــی کامل اســت ،برخی نیــز ایجاد
محدویت در زمان و شــرایط کاری .مثالً اســتخرها کالً تعطیلند ولی فروشــگاهها با
رعایت ضوابط متناســب بهداشــتی مجاز به ادامه فعالیتند .برای تنبیه و کیفر این
دسته از سوژهها دستگاههای دولتی باید قدرت آن را داشته باشند که با بازرسیهای
مکــرر و منظم ،میــزان رعایت شــیوهنامههای مقابله با کرونا را تحــت نظارت قرار
داده و اگر تخلفی را مشاهده کردند ،دارنده آن مرکز شغلی یا مرکز تجمعی را تنبیه
کنند .در مقررات کنونی قانوناً وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی و بعضاً
نیروی انتظامی مجاز به تشخیص تخلف و اجرای تنبیه میباشند .عالوه بر این ستاد
ملی مقابله با کرونا نیز میتواند به شکل مدون و منسجم انواع تخلفات و تنبیهات
این دســته را تعریف کرده و ابالغ و اجرا کند .ســوژه دوم ،اشخاص حقیقیاند .افراد
معمولی که میبایست در کوچه و خیابان و احیاناً محل کار ،از ماسک استفاده کنند.
فاصله اجتماعی را رعایت کنند ،دست خود را مرتباً بشویند و با الکل دست و وسایل
شخصی خود را ضدعفونی کنند .نظام حقوقی کشور و واقعیتهای اجتماعی اجازه
نمیدهــد کــه تخلف این دســته از افراد با تنبیه و کیفر مواجه شــود و اگر کســی این
ضوابط را رعایت نکرد ،مجازات شــود .طبق قانون اساسی و مسلمات حقوق جزا،
تعریف جرم و تعیین مجازات فقط به موجب قانون ممکن اســت .دولت و ســتاد
ملی مقابله با کرونا ،باید روشهای پیشگیرانه را اعمال کند .به این معنا که با بستن
یــا کاهش دادن مراکز یا کانونهای تجمعــی ،احتمال تماسهای مردم با یکدیگر
و انتقــال ویروس را کاهــش دهد .در تدوین و اجرای شــیوهنامههای مقابله با کرونا
دقتهای کارشناسی ،قاطعیت و پرهیز از بازی سیاست شرط الزم است.

حکیمانــه روز گذشــته رهبــر معظــم
انقالب ،به نکته مهمی در بیانات ایشان
اشــاره کرد و گفت :ایشان در بیانات خود
تأکیــد کردند که مرجع نهایــی که متولی
امــر ســامت جامعه اســت،ســتاد ملی
مبــارزه بــا کرونا اســت .این بــه این معنا
اســت که آدرس را عوض نکرده و مســیر
را اشتباه نرویم و از این خانه به آن خانه
نگردیــم بلکــه فقــط یک خانه اســت که
مرجعیت دارد و آن ســتاد ملی مبارزه با
کرونا است.
روحانــی ادامــه داد :مقرراتــی که این
ســتاد وضــع میکنــد بــرای همــه الزم
االجرا اســت؛ حتی رهبــر معظم انقالب
متواضعانــه فرمودنــد کــه خــود من هم
به آنچه که ســتاد میگویــد عمل کرده و
آن را اجــرا میکنــم و این مســأله بســیار
مهمی است.
رئیــس جمهــوری گفــت :همــه بایــد
پروتکلهــای مربــوط بــه مــاه محــرم را
مراعات و اجــرا کنند؛ اگر چه همه مردم
صاحبــان عــزای امــام حســین هســتند
امــا همه افــرادی کــه متولــی و صاحبان
عــزای امــام حســین(ع) در مجالــس و
مســاجد ،همــه متولیان امــر در هیئآت و
حسیســنهها امســال وظیفــه جدیدی بر
عهده دارند.
روحانــی گفــت :نکتــهای کــه رهبــر
معظــم انقــاب فرمودنــد کالم آخــر و
فصلالخطــاب بــود و برای همه روشــن
کردنــد چگونــه باید عمل کننــد و ما باید
چگونــه در ماه محرم امســال عزاداری و
سوگواری را انجام دهیم.

آیا مصوبات ســتاد ملــی کرونا ،جنبه
قانونــی دارد و آیــا ایــن ســتاد حــق
قانونگــذاری دارد؟ بــه اعتقــاد مــن
فقــط مجلــس اســت کــه قانونگــذار
اســت ،امــا چنانچه ســتاد ملــی کرونا
هــم قانونگــذاری میکنــد ،بایــد بــه
مــردم اطالعرســانی شــود و بعــد از
اطالعرســانی کامل ،با مردم برخورد
شــود؛ در ایــن حــوزه بایــد دیــد چــه
اعمالــی جــرم اســت و چــه اعمالــی
جرم نیست و در مقابل هر عملی که
انجــام میشــود ،چه جریمــهای باید
در نظــر گرفــت .بهعنوان مثــال ،باید
گفته شــود که مجازات نزدنماســک
چیســت؟ درواقــع بایــد فعــل و ترک
فعــل مجرمانــه را معیــن کــرد .الزم
اســت ،مشــخص شــود که چه کســی
موظــف اســت ،جریمــه کنــد و اینکه
آیــا تصمیمات گرفته شــده قطعی و
اعتراضپذیر هستند یا خیر؟
البته باید به این ســؤال هم پاســخ
داده شــود کــه مبالــغ جرایــم بــه کجا
مــیرود؟ آیــا بــه خزانــه دولــت واریز
میشــود یــا در جــای دیگــری ضبــط
میشــود و اینکه باید مشــخص شــود
آیــا جرایمــی کــه انجــام شــده ،حکم
حبــس هم دارد؟ این درحالی اســت
که حکم حبس را بایــد دادگاه بدهد.
ایــن حقوقــدان در ادامــه توضیــح
میدهــد کــه الزم اســت در ایــن امر،
مجلــس ســریعاً ورود و اعــام کنــد
کــه مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه با
کرونــا الــزامآور هســتند ،پــس از آن،
چارچوبها ،مشــخص شــوند و فعل
و ترک فعل و جرایم تعیین گردند.

