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چکیده
افزایش تولید مواد غذایی در عرصههای گوناگون ،بهمرور زمان بر رشد جمعیت تأثیر مثبت داشته است.
اهمیت مواد غذایی در سالمت و زندگی انسان ،بهخصوص در حوزة اقتصاد انکارنشدنی است .با توجه بهه
تقاضای روزافزون مواد غذایی در سراسر دنیا ،افرادی بهطور سهوی یا عمهدی ،از طریه تولیهد ،عرضهه،
واردات و صادرات مواد غذایی فاسد و آلوده ،سبب بیماریهای لحظهای ،کوتاهمدت ،طوالنیمدت و حتی
مرگ بسیاری از افراد میشوند .ازاینرو عدم ایمنی مهواد غهذایی بههعنهوان یکهی از مخهاطرات موجهود،
درصورتی که به خطر بالفعل تبدیل شود ،منجر به واکنش آنی بدن شده و مسمومیت را بههمراه خواهد
داشت .در موارد بسیاری ،عهوار ناشهی از آن بههمهروز زمهان و اغلهب در دوران میانسهالی ،بههصهورت
بیماریهای مزمن بروز مییابهد .از دیگهر پیامهدهای بالفعهل شهدن ایهنگونهه مخهاطرات مهیتهوان بهه
خسارتهای مالی ،کاهش تجارت مهواد غهذایی ،کهاهش گردشهگری و افهزایش هزینههههای پزشهکی و
اقتصادی اشاره کرد .در تحقی حاضر بهمنظور بحث و استدالل از روش کتابخانهای ،توصهیفی -تحلیلهی
بهره گرفته شده و در مواردی نیز از نظر کارشناسان حوزة مواد غهذایی ،اسهتفاده شهده اسهت .شهناخت
عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده از حیث جرمشناختی ،میتواند به اتخاذ تهدابیر پیشهگیرانه و
در نتیجه کاهش آستانۀ خطر کمک کند .از عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده میتوان به عهدم
نظارت کافی بر مواد غذایی ،نقایص و کمبودهای قانونی ،تخلف برخی از بازرسهان ،نوسهانات اقتصهادی و
فرهنگ کاری حاکم اشاره کرد که باید برای هر یک چارهاندیشی شود.
واژگان کلیدی :ایمنی مواد غذایی ،پیشگیری ،کاهش آستانۀ خطر ،مخاطره ،مداخلهه در مهواد غهذایی
فاسد و آلوده.

 نویسنده مسئول

Email: eshams@ut.ac.ir
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مقدمه
با توجه به اهمیت مواد غذایی در زندگی و سالمت بشر و همچنهین اهمیهت انکارنشهدنی آن در
حوزة اقتصاد ،دولتها بهمنظور حفظ نظم و نیز حفظ حقوق آحاد مهردم ،قهوانینی را در زمینهۀ
تولید ،عرضه ،واردات و صادرات مواد غذایی ،در سطح داخلی و بینالمللی تدوین کردهانهد .حه
برخورداری از زندگی سالم و تغذیه نیز بارها در نشستهای داخلی و بینالمللهی مهورد توجهه و
تأکید قرار گرفته است .اهمیت این مطلب تا جهایی اسهت کهه مهواد غهذایی بههعنهوان یکهی از
مصادی حقوق بشر ،اولین بار در اعالمیۀ حقوق بشر و در سال  1948مطرح شد [ .]24در ایهن
راستا ممکن است افرادی بهطور سهوی یا عمدی از طری عرضه ،تولید ،واردات و صادرات مهواد
غذایی فاسد و آلوده ،سبب بیماری و حتی مرگ بسیاری از افراد شوند .در علم مخاطرهشناسهی،
مخاطره عبارت است از واقعه ،پدیده ،فراینهد  ،حالهت و وضهعیتی کهه ممکهن اسهت بهرای فهرد،
جمعیت ،جامعه و محیط ،زیان جدی جانی ،معنوی و جسمی بهههمهراه داشهته باشهد [ .]12در
نتیجه دخالت در مواد غذایی فاسد و آلوده و بهعبارتی ،نقض ایمنی غذایی ،از مخهاطراتی اسهت
که همواره وجود داشته و از اهمیت بسیاری برخوردار است و زمانی کهه از حالهت بهالقوه خهار
شود و بهصورت خطر بالفعل درآید ،میتواند جان بسیاری را در معر خطر قرار دهد.
غذا از بدو تولد تا مرگ عامل مهمی در زندگی بشر محسوب میشود .غذا انرژی مورد نیاز بدن
ما را فراهم میکند؛ ماهیچهها ،استخوانها ،اعصاب ،مغز ،چشمها ،مو و تمهامی اجهزای بهدن مها را
میسازد و اعمال آنها را حفظ و تنظیم میکند .مهمترین بعد تأثیر مواد غهذایی در زنهدگی انسهان،
سالمت اوست .دانشمندان در اوایل قرن بیسهتم متوجهه شهدند کهه مصهرر رژیهم غهذایی کهافی
میتواند از بیماریهایی چون اسکوربورت ،بری بری و کمخونیهای تغذیهای جلوگیری کند [.]11
مواد غذایی برای رشد ،تأمین انرژی ،ترمیم بدن ،بقا و حفاظت از بدن مورد نیاز اسهت .اصهطالحی
که به تمامی فرایندهای شیمیایی که توسط سلولهای بهدن انجهام مهیگیهرد -اطهالق مهیشهود،
متابولیسم نام دارد .در رأس این فرایندها اکسیداسیون یا سوختوساز مواد غذایی قهرار مهیگیهرد
که نتیجۀ آن ایجاد انرژی است .این فرایند شبیه کارکرد موتور خهودرو اسهت و انهرژی الزم بهرای
حرکت را برای بدن فراهم میکند .اغلب همزمان با سوختوساز ،گرما نیز تولید میشهود .بنهابراین
مصرر مواد غذایی در تأمین انرژی و نیز دمای مناسب بدن تأثیرگذار است [.]20
با تمام این احوال اهمیت مواد غذایی بیش از تغذیۀ جسهم ماسهت .مها از خهوردن غهذا لهذت
میبریم و احساس امنیت و شادی میکنیم .غذا بر روابط اجتماعی ما و برای مثال در مهمانیهها و
برقراری ارتباط با دوستان و حتی بهعنوان نماد مذهبی تأثیر میگهذارد .مهواد غهذایی بهزرگتهرین
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مسئلۀ دنیاست و بخش عظیمی از کار در دنیا به تولید ،فرآوری و تهیۀ مواد غذایی اختصهاص دارد
و درصد مهمی از درآمد و وقت افراد صرر تهیۀ آن میشود [ .]11مصرر مهواد غهذایی و انتخهاب
نوع آن به عوامل بسیاری چون وضعیت اقتصادی و اجتماعی ،محیط جغرافیایی و مهذهب بسهتگی
دارد .ممکن است آنچه در یک جامعه عادی یا بهشدت مطلهوب اسهت ،در جهایی دیگهر غیهرقابهل
مصرر یا حتی انزجارآور باشد .برای مثال در نواحی نزدیک بهه دریها ،غهذاهای دریهایی پرطرفهدار
است و در نواحی دور از دریا برای بسیاری از افراد ،نامطلوب بهشمار مهیآیهد .عهادتههای غهذایی
براساس عوامل مذکور در سطح وسیعی گسترده میشود .در نتیجه ممکن اسهت مصهرر بهیش از
حد یک نوع مادة غذایی یا عدم مصرر دیگری ،بیماریها و عوارضی را در پی داشهته باشهد [.]20
بنابراین ،مواد غذایی بر ابعاد گوناگونی از زندگی انسان از جمله سالمت ،اقتصاد ،کشهاورزی ،روابهط
اجتماعی ،فرهنگ و  ...تأثیر میگذارد و بهطور متقابل از این ابعاد تأثیر میپذیرد.
خسارتهای مالی ناشی از عرضۀ مواد غذایی ناسالم نیهز انکارشهدنی نیسهت .آلهودگی مهواد
غذایی ،سهبب افهزایش اتهالر و ضهایعات مهادة غهذایی ،کهاهش تجهارت مهواد غهذایی ،کهاهش
گردشگری و افزایش هزینههای پزشکی و اقتصادی میشود و همچنین ممکن اسهت بهه اعتبهار
شرکتهای تولیدکننده صدمه بزند و به کهاهش تجهارت مهواد غهذایی بینجامهد [ .]18بررسهی
عوامل دخیل در تولید ،عرضه ،واردات و صادرات مواد غذایی فاسد و آلوده میتواند شهناخت مها
را از بزهکاران این حوزه افزایش دهد و راهکارهای پیشگیرانهای را در ذهن تهداعی کنهد کهه در
نتیجه ،آستانۀ خطر اینگونه جرایم نیز کاهش خواهد یافت.
روش تحقیق
در مطالعۀ حاضر از روش کتابخانهای ،تحلیلی -توصیفی بهره گرفته شهده اسهت تها  .1ضهرورت
حمایت از ایمنی غذایی ،بهعنوان یکی از مخاطرات مطرح ،بررسهی شهود؛  .2عوامهل دخیهل در
زمینۀ مواد غذایی فاسد و آلوده شناسایی و دربارة آنها بحهث و اسهتدالل شهود .شناسهایی ایهن
عوامل میتواند در معرفی راهکارهای پیشگیرانۀ مؤثر ،مفیهد واقه شهود .در مهواردی نیهز نظهر
کارشناسان محترم حوزة مواد غذایی ،مورد توجه قرار گرفته است.
دادهها و بحث
ایمنی مواد غذایی

با توجه به حجم زیاد مواد غذایی و اهمیت آنها در زندگی و بهخصوص سالمت بشهر ،الزم اسهت
این مواد از شرایطی برخوردار باشند تا قابل مصرر باشند .تعریهف سهازمان بهداشهت جههانی و
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سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از ایمنی مواد غذایی عبارت است از :کنترل کلیۀ شرایط
و معیارهایی که در طول فرایند تولید ،فرآوری ،نگهداری ،توزی و آمهادهسهازی غهذا ،بههمنظهور
اطمینان از سالمت ،بینقصی ،مفید و کامل بودن آن برای مصرر انسانی ،الزم است رعایت شود
[ .]8حال اگر در هر کدام از این مراحهل ،معیارهها و اسهتانداردهای الزم رعایهت نشهود ،ایمنهی
غذایی نقض خواهد شد و جان بسیاری از افراد به خطر خواهد افتاد .اطالعات و بررسیها نشهان
میدهد که سالیانه در حدود  15درصد از افراد جامعه تحت تأثیر بیماریهای ناشهی از مصهرر
مواد غذایی فاسد و آلوده قرار میگیرند [ .]9عدم رعایت ایمنی غذایی میتواند بهه بیمهاریهها و
مسمومیتهای جدی برای مصررکنندگان منجر شود.
مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده

مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده از طری تولید ،فرآوری ،عرضه و توزی مواد غذایی فسهاد و
آلوده محق میشود.
فساد در لغت به معنای تباه شدن ،نهابود شهدن ،از بهین رفهتن ،خرابهی ،بیمهاری ،پوسهیدگی و
اضمحالل است []15؛ اما فساد مواد غهذایی در اصهطالح بههمعنهای از بهین رفهتن محصهوالت یها
خصوصیات کیفی مؤثر آنهاست .زمانیکه مادة غذایی از بین میرود ،خصوصیات آن تغییر مییابهد
و در نتیجه قابل قبول نخواهد بود .چنین تغییراتی همیشه منشأ میکروبهی نهدارد و ممکهن اسهت
محصولی در نتیجۀ خسارت ناشی از بیرنگ شدن ،بیاتی ،خسارات ناشهی از حشهرات و ...کیفیهت
خود را از دست بدهد [.]2
فساد مواد غذایی بهطور معمول به دو گهروه فسهاد میکروبهی و فسهاد غیرمیکروبهی تقسهیم
می شود .فساد میکروبی عبارت اسهت از تغییهرات ارگانیهک و ظهاهری ناشهی از رشهد ،تکثیهر و
متابولیسم میکروارگانیسمها در مادة غذایی که سبب کاهش ارزش ،شهکل و ویگگهیههای اولیهۀ
مواد غذایی میشود یا آنها را از میان میبرد .عوامل گونهاگونی چهون حهرارت و رطوبهت نسهبی
محیط ،حضور گازها در محیط نگهداری مادة غذایی و  ...بر روند فساد میکروبی تأثیر میگذارند.
فساد غیرمیکروبی عبارت است از فساد مواد غذایی تحت تأثیر عواملی غیر از میکروارگانیسمهها.
از عوامل مؤثر بر این نوع فساد میتوان به آنزیمهای موجود در مواد غذایی ،تابش نور خورشهید،
گرمای محیط ،سموم شیمیایی و  ...اشاره کرد [.]8
وجود کودهای شیمیایی ،سموم و آفتکشها در محصوالت کشهاورزی [ ،]14بیمهاریههای
دامی ،انواع آنتیبیوتیک ،آفتکشها و هورمونها در محصوالت دامی [ ]27و شیرینکنندهههای
مصنوعی غیرمجاز [ ،]23مواد نگهدارنده ،چربیهای تهرانس و  ....از مهواردی اسهت کهه موجهب
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آلودگی مواد غذایی و به خطر افتادن جان انسانها میشوند .با هریک از عوامل یادشهده کهه در
طول فرایند تولید ،فراوری ،عرضه و تولید توسط انسان محقه شهود ،مداخلهه در مهواد غهذایی
آلوده صورت میگیرد.
عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده
با توجه به تقاضای روزافزون مواد غذایی در سراسر دنیا ،بسیاری از افراد بهطور عمدی یا سهوی
دست به تولید ،عرضه ،واردات و صادرات مواد غذایی فاسد و آلوده میزنند و از این میان قسمی
بهدلیل اهمال و فقدان دانش کافی و قسمی نیز با آگاهی کامل از پیامدهای امر مهذکور و صهرفا
جهت کسب سود بیشتر یا حفظ موقعیت خود ،خسارات جانی و مالی به دیگران وارد میکننهد.
دولتها بهعنوان متولی این امر ،با وض قوانین ،مقررات ،آییننامهها و تنظیم استانداردها و نیهز
آموزش در سطح عمومی ،تالش میکنند از ارتکاب اقدامات یادشده و در پی آن ،وقوع بیماریها
و مسمومیتها در مصررکنندگان ،پیشگیری کنند.
با تمام این احوال ،اعضای جامعه ممکن است در معر استفاده از ایهن مهواد غهذایی قهرار
گیرند .بیشتر افراد یک مرتبه یا بیشتر ،گاه حتی بدون اینکه متوجه شوند ،در معر این دسته
از جرایم قرار گرفتهاند .برخی گروهها مانند نوزادان ،اطفال و کهنساالن ،بهلحاظ شرایط جسهمی
خاص ،از بقیه آسیبپذیرترند.
گرچه عوامل فردی از قبیل سودجویی و منفعتطلبی اشخاص در زمینۀ مواد غذایی فاسهد
دخیلاند ،در عین حال مهمترین عوامل اجتماعی موجب تحق این نوع مداخله را مهیتهوان در
موارد زیر جستوجو کرد:
 .1عدم نظارت کافی بر مواد غذایی

مواد غذایی از تولید تا مصرر دچار تغییرات زیادی میشوند و با عوامل مختلفهی در تمهاسانهد.
بنابراین حفظ سالمت مواد غذایی ،کنترل مستمر در کل زنجیرة مواد غذایی را میطلبد .تهأمین
سالمت و ایمنی مواد غذایی اهمیت بسهیاری دارد .دولهتهها در ایهن راسهتا موظهف بهه تهأمین
سالمت زنجیرة مواد غذایی هستند و بهمنظور عملهی شهدن ایهن امهر ،بایهد همکهاریههایی در
سطحی وسی میان ارگانهای مسئول انجام گیرد و هر بخش نیز وظایف خهود را بههخهوبی بهه
انجام برساند .عدم نظارت کافی بر صنای غذایی از مهمترین چالشها در ایهن زمینهه محسهوب
میشود [ .]6در حال حاضر وظیفۀ نظارت بر مواد غهذایی بهر عههدة وزارت بهداشهت ،درمهان و
آموزش پزشکی ،سازمان استاندارد ملی و وزارت جهاد کشاورزی است .متأسفانه بهنظر میرسهد
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عملکرد نظارتی ارگانهای مذکور ضعیف است [ ]4و هماهنگیهای الزم وجود ندارد .همین امهر
موجب میشود که سودجویان از این فرصت استفاده کنند و با تولید ،عرضه ،صهادرات و واردات
مواد غذایی فاسد و آلوده جان بسیاری از افراد را به خطر اندازند .کمبود بازرس نیز از مشهکالتی
است که نهادهای مذکور با آن مواجهاند و نظارت بر مواد غذایی را دشوارتر میسهازد .متأسهفانه
بهنظر میرسد در زمینۀ واردات و صادرات نیز سازمانهای نظارتی از عملکرد مناسبی برخهوردار
نیسههتند .واردات و صههادرات مههواد غههذایی در ابتههدا بهها سههختگیری مواجههه اسههت و پههس از آن
سهلگیریهای فراوانی اعمال میشود [ .]7نظارت بیشتر در عرصۀ تولید محصوالت کشهاورزی،
سیستمهای غذایی ،مدیریت مناب طبیعی و ارتقای آموزش عمومی مهیتوانهد تهأثیر زیهادی در
جلوگیری از ناامنی غذایی داشته باشد [ .]5همچنین بهنظر میرسد با توجهه بهه دخیهل بهودن
نهادهای گوناگون در امر نظارت بر مواد غذایی و در نتیجه ناهماهنگی آنهها و گهاه مهبهم بهودن
وظایف ،تمرکز امر نظارت اهمیت زیادی در کنترل این مواد داشته باشد.
 .2نقایص و کمبودهای قانونی

نواقص و خألهای قانونی در حوزة مواد غذایی ،موجب میشود که افراد سودجو از ایهن موقعیهت
استفاده کنند و سالمت افراد را به خطر بیندازند .عمدة قوانین مرتبط با مواد غذایی متعله بهه
دهها سال قبل است و پاسخگوی نیاز امروز نیست [ .]3از جمله میتوان به قانون مواد خوردنی،
آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی مصوب  1346اشهاره کهرد کهه از طرفهی نسهبت بهه بسهیاری از
مداخالت در مواد غذایی آلوده ساکت است و از طرر دیگر ضمانت اجرای پیشبینیشده در آن
بهدلیل کم بودن مبلغ جریمهها ،مؤثر واق نمیشود .بنابراین اصالح قوانین حوزة مواد غهذایی و
بهروز کردن آنها با لحاظ علم روز صنای غهذایی و تغییراتهی کهه امهروز در مهواد غهذایی ایجهاد
میشود ،میتواند عامل مؤثری در کاهش مداخله در فساد مواد غذایی باشد.
 .3تخلف برخی از بازرسان بهداشت مواد غذایی

توجه به ایمنی مواد غذایی ،نظارت و کنترل اماکن عمومی از نظر دارا بودن معیارهای بهداشتی
تأثیر بسزایی در سالمت جامعه دارد .نیل به اهدار یادشهده تنهها زمهانی محقه مهیشهود کهه
نیروهای نظارتی از توانایی علمی و عملی الزم برخوردار باشهند .کنتهرل و نظهارت مراکهز تهیهه،
توزی و فروش و اماکن عمومی از وظایف دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمهانی
سراسر کشور محسوب میشود و در درون این ارگان نیز این وظیفۀ خطیهر بهر عههدة بازرسهان
بهداشت محیط است .این افراد در راستای اجرای وظایف خود بها چهالشههایی مواجههانهد کهه
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ممکن است برخی از آنها را به این سمت سوق دهد که مرتکب تخلف شوند و از گهزارش مهوارد
نقض ضوابط بهداشتی و  ...خودداری کنند.
از مواردی که اخالص و جایگاه اجتماعی و شخصیتی بازرسان بهداشت محیط را بهشدت در
معر خطر قرار میدهد و همچنین ممکن است سبب شود که در نتیجۀ عدم گهزارش تخلهف،
جان بسیاری از افراد در معر خطر قرار گیرد ،پذیرش هدیه یا در اشکال مخفیتر آن پهذیرش
امتیازات دوستانه است .طبیعت بازرسی بهداشتی بهعنهوان اجهرای مقهررات حکهومتی مربهوط،
گاهی زمینۀ اعمال فشار بر متخلفان را فراهم میکند .در اینگونه موارد ممکهن اسهت پهذیرش
هدیه یا حتی بهشکل پنهانتر ،قبول تخفیف هنگام خرید کاال یا خریهد جهنس بهتهر بها قیمهت
کاالهای معمولی ،میان بازرسان بهداشتی و متصدی یا مؤسسۀ مورد بازرسی اتفاق افتد .پذیرش
اینگونه امتیازها چیزی جز پذیرش رشوه نیست [ .]16مشکالت مختلف اجتماعی و فرهنگهی و
مالی از جمله کم بودن حقوق و مزایای بازرسان ،میتواند از عوامل زمینهسهاز تخلهف و دریافهت
رشوه باشد .افزونبر آن ،بهدلیل اینکه گزارش برخی موارد نقض اصهول بهداشهتی مهیتوانهد بهه
تعطیلی واحد صنفی متخلف منجر شود و همچنین جریمههای مالی و حتی تهدید سابقۀ کاری
آن واحد را بههمراه داشته باشد ،ممکن است برخی از واحدهای مذکور ،در برخورد بها بازرسهان
متعهد ،به تهدید و زور متوسل شوند و گاه حتهی خهانوادة آنهها را تهدیهد کننهد کهه در نتیجهه
بازرس مجبور میشود برای حفظ سالمت خود و خانوادهاش ،از گهزارش مهوارد نقهض ،اجتنهاب
کند .تحقی مصطفایی و همکاران وی در زمینۀ بررسی مشکالت و چالشهای بازرسان بهداشت
محیط در امر نظارت و کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه ،توزی و فروش مواد غذایی در استان
کردستان ،نشان میدهد که از میان بازرسان موضوع مطالعه 95 ،درصد ،کمبود حقوق و مزایا از
جمله اضافهکار؛  98/58درصد ،رفتار ناشایست برخی از متصدیان و کهارگران امهاکن در صهورت
برخورد قانونی؛  95درصد عدم همکاری بهموق نیروی انتظامی برای اجرای قوانین و برخورد بها
متخلف؛  98/58درصد ،گستردگی و حجم زیاد وظایف محوله؛ و  97/16درصد ،عهدم رسهیدگی
بهموق مراج ذی صالح در صورت شکایت از رفتار ناشایست برخهی متصهدیان و کهارگران را از
مشکالت اصلی خود میپندارند [.]17
 .4نوسانات اقتصادی

نوسانات اقتصادی نیز با ارتکاب این مخاطرات ارتباطی تنگاتنگ دارد .با افزایش قیمت ناشهی از
نوسانات اقتصادی ،کشاورزان مجبور به استفاده از سموم و کودهای غیرمعمول مهیشهوند تها بها
افزایش تولید غیراستاندارد از طرفی از عهدة هزینۀ سنگین تولید برآیند و از طهرر دیگهر خهود
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نیز از موقعیهت پهیشآمهده بههرهمنهد شهوند .تولیدکننهدگان مهواد غهذایی نیهز از مهواد اولیهۀ
غیراستاندارد و گاه فاسد برای فرآوری مواد غهذایی بههره مهیگیرنهد؛ چراکهه در بهازار مصهرر،
اینگونه غذاها برای مصررکننده که در پی پرداخت پول کمتری است جهذابیت بیشهتری دارد.
بنابراین هرچه نوسانات بازار کمتر و اقتصاد پویاتر باشد ،درآمهد افهراد نیهز کمتهر دچهار تزلهزل
میشود و رغبت آنها به تطاب با قانون و مقررات افزایش خواهد یافت [.]10
 .5فرهنگ کاری حاکم بر صنعت مواد غذایی

فرهنگ تأثیر بسزایی در کیفیت رفتارهای انسانی و روابهط افهراد دارد .هرچهه فرهنهگ غنهیتهر و
متعالیتر باشد ،احتمال وقوع جرایم کمتر خواهد شد .فرهنگ نامناسب نیز نهتنها موجب تکامهل و
رشد فرد نمیشود ،بلکه خود ممکن است عاملی جرمزا باشهد .فرهنهگ مصهررگرایهی و ماشهینی
موجب تقویت فردگرایی میشود و در نتیجه فهرد بهه ارضهای تمهایالت نفسهانی ،لهذتههای آنهی،
بیاعتنایی به موقعیتها ،نیازها و احساسات دیگران و بیتهوجهی بهه اصهول انسهانی گهرایش پیهدا
میکند .در اینگونه جوام علیرغم تأمین نیازهای اولیه ،باال بودن سطح زندگی افهراد ،بهداشهت و
امکانات رفاهی و  ...بهدلیل تزلزل اخالقیات ،ضعف روابط و هنجارها ،افراد به زنهدگی صهرفا مهادی
تمایل پیدا میکنند .در نتیجه حتی افراد دارا نیز از هیچ وسیلهای بهرای ارضهای تمهایالت خهود و
مالاندوزی دریغ نخواهند کرد .ذکر این نکته الزامی است که با وجود اهمیهت و تهأثیر فرهنهگ بهر
منش افراد ،فرهنگ نامناسب نیز نمیتواند خود بهتنهایی موجبات بزهکاری را فراهم آورد.
ساترلند در مطالعات خود دو مطلب را لحاظ کرد .اول اینکه جرایم یقههسهفیدی در نتیجهۀ
ورود شخص به یک تجارت یا شغل حاصل میشود و دوم اینکه اینگونه جرایم در برخی صنای
بیشتر است و برخی شرکتها بهنسبت بقیه ،بیشتر مرتکهب جهرم مهیشهوند .وی بهرای تفسهیر
بزهکاری در تمامی مشاغل و تجارتها اینگونه استدالل میکند که مسئولیت در درون خود آن
کسبوکار شکل میگیرد .این بدین معناست کهه برخهی صهنای (و برخهی شهرکتهها در درون
صنای ) دارای مجموعهای از هنجارهای نقض قانون هستند و بزهکهاری در درون ایهن صهنای و
شرکتها بدون لحاظ خصیصههای فردی افراد ،شکوفا میشود .در حقیقت در درون شهرکتهها،
فرهنگی وجود دارد که هنجارهای غیرقانونی را تصدی و بهلحاظ ساختاری نیهز تطهاب بها ایهن
هنجارها را تشوی میکند و همزمان طرق نقض قوانین یا ارتکاب فعالیتهای مجرمانه را نیز به
افراد می آموزد و آنجا که الزم باشد ،حتی هرگونهه مخالفهت و مقاومهت بها ایهن فرهنهگ را نیهز
مجازات خواهد کرد .فرهنگ برخورد مطلوب با نقض قوانین و انگیهزهههای معاشهرتی و سهاختار
مجازات ،توسط افراد استخدامشده در یک تشکیالت ،بههماننهد ههر مجموعهۀ دیگهری آموختهه
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میشود .رفتارهای مجرمانه نه انحرار فردی ،بلکه محصول قابل پیشبینی عضویت در یک نظام
سازمانی مشخص یا صنای و مشاغل مشخص ،لحاظ میشود .خصهایص سهاختاری داخلهی ایهن
تشکیالت اعم از اقتصادی ،حقوقی ،سازمانی و هنجاری ،در ایجاد فعالیتهای مجرمانهه در درون
سازمان تأثیر میگذارند و دستکم در برخی جهات از انگیزههای شخصی مستقلاند [.]29
 .6ترس از به خطر افتادن جایگاه اجتماعی و تالش برای بقا

نکتۀ حائز اهمیت این است که در مداخله در مواد غذایی فاسد ،در کنار کسهب منفعهت شخصهی،
عامل ترس نیز مطرح است .تالش برای حفظ بقا در اغلب شرکتها از جمله در مشاغل و کسهب و
کارهای کوچک عامل مهمی است که میتواند موجد رفتارهای مجرمانه باشهد .در مهوارد بسهیاری،
مشاغل کوچک از جمله قصابیها ،نانواییها ،خواربهارفروشهیهها و شهرکتههای کوچهک بازرگهانی
بهمنظور حفظ جایگاه خود و درآمد ناشی از آن ،دست به مداخلهه در مهواد غهذایی فاسهد و آلهوده
میزنند و از این طری جان بسیاری از افراد را به خطر میاندازند؛ چراکه بهدلیل هزینۀ زیهاد مهواد
غذایی سالم ،بهناچار آنان از بازار رقابتی حذر خواهند شد .بهعنوان مثال این افراد گوشت وارداتهی
را بدون مهر سازمان دامپزشکی و گاه با علم به آلوده بودن آن ،بستهبندی و توزی مهیکننهد و بهه
فروش میرسانند و حتی در مواردی بهمنظور به حداقل رساندن خطر شناسایی و دسهتگیری ،ایهن
گوشتها را با انواع مواد اولیه و ادویهجات و طعمدهندهها مخلوط میکننهد و در قالهب همبرگهر و
سوسیس و کالباس به فروش میرسانند و حتی از این طری سود خود را باالتر نیز میبرند .چنهین
مواردی در نانواییها و شرکتهای بازرگانی کوچک نیز بسیار است.
 .7رقابت شدید و کسب حریصانۀ سود

رقابت شدید و حریصانه در میان شرکتها در بازارهای گونهاگون نیهز بهدین معناسهت کهه ایهن
شرکتها مناف را بر سالمت ،کیفیت یا مسائل مرتبط با آن ترجیح مهیدهنهد .در شهرکتهها و
مشاغل کوچک ممکن است نقض قانون بهمنظور حفظ شرکت باشد ،درحالی که در سازمانها و
تشکیالت بزرگتر ،این مسئله بهطور مستقیم با به حداکثررسانی سود شرکت در ارتبهاط اسهت.
در نتیجه شرکتها و تشکیالت گوناگون در درون صنعت مواد غذایی ،با هدر به حداکثررسهانی
سود خود دست به ارتکاب جرایم گوناگون از جمله مداخله در مواد غذایی فاسد میزننهد .جهی.
پی مورگان متذکر میشود که در آمریکا سود حاصل از سبزیجات  3-6درصد و سهود غهذاهایی
مانند پنیر و ماست که روند فرآوری آنها ساده است  9-12درصهد ،و سهود غلههههای بههشهدت
فرآوریشده مانند تنقالت ،بیسکویتها ،نوشابههای غیرالکلهی و شهیرینیهها  15درصهد اسهت؛
درحالی که سود مواد غذایی تخصصی مانند غذای کودک بیشتر است و حتی غذاهای مکمهل و
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آن دسته از مواد غذایی که ادعا میشود سالمترند مانند مواد غذایی رژیمی ،مهیتواننهد بهیش از
 400درصد سود در پی داشته باشد .بنابراین از طری آنچه پس از ترک مزرعه بر مهواد غهذایی
اعمال میشود ،سود بیشتری حاصل میشود تا از طری پرورش ابتدایی آن .این فراینهد توسهط
بازار مواد غذایی تشدید میشود و در نتیجه سرمایۀ بزرگترین بازارهای مواد غهذایی از بودجهۀ
سازمان سالمت جهانی تجاوز میکند و تعداد کمی از شهرکتههای بهزرگ مهواد غهذایی ،همهۀ
بخشهای زنجیرة مواد غذایی را در دست میگیرند [.]30
 .8وقوع جنگ

با شروع جنگ ،نظم اجتماعی مختل شده و فعالیت در همهۀ عرصهههها دچهار مشهکل مهیشهود و
متعاقب آن نرخ بیکاری ،تورم ،گرانی ،ویرانی و  ...رشد میکند؛ رشد اقتصادی دچار رکهود و حتهی
متوقف میشود ،بهطوری که اگر جنگ واق نمیشد ،طرحهای عمرانی ،آبادانی و  ...به مرحلۀ اجهرا
میرسید و در نتیجه توان اقتصادی کشور دچار تحول و پیشرفت مهیشهد .بههعنهوان مثهال عهدم
امکان کشتوزرع در مناط درگیر جنگ یا پس از آن وجود مهواد شهیمیایی در برخهی منهاط از
خسارتهای غیرمستقیم جنگ محسوب میشود .از طهرر دیگهر اخهتالل بزرگهی کهه در تمهامی
نهادهای کشور ایجاد میشود ،همۀ فعالیتهای مراج دولتی و غیردولتهی را در منهاط جنگهی و
نواحی نزدیک آنها مختل میکند و در نتیجه نظارت دولتی تا حد زیادی کاهش مییابد.
کمبود مواد غذایی ،جیرهبندی ،قیمت زیاد کاالها و مواد تولیدی و مصرفی ،کهاهش کنتهرل
آنها از جانب دولت و  ...سبب میشود که افراد سودجو از موقعیت سوءاستفاده کنند و بهمنظهور
کسب منفعت دست به ارتکاب انواع جرایم بزنند .از جمله مصادی این جرایم میتوان به قاچاق
مواد غذایی ،عرضه و تولید مواد غذایی فاسد و آلوده و  ...اشاره کرد .آثار روانهی ناشهی از جنهگ
نیز موجب میشود که بسیاری از افراد دچار انواع اختاللهای روانی شوند یا آنقدر تحت تهأثیر
قرار گیرند که اهمیتی برای وضعیت دیگران قائل نباشند و تنهها در پهی تهأمین نیازههای خهود
برآیند .ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که امروزه دشمن نهفقط در جبهههای جنگ بلکه از
طری انتشار انواع میکروب ،مواد شیمیایی ،آفات نباتی برای از بین بردن محصوالت کشاورزی و
 ...نیز می کوشد رقیب خود را از پهای درآورد .بسهیاری از ایهن مهواد در خهاک ،آب و ههوا بهاقی
میمانند و بر کشاورزی و دامپروری و در نهایت سالمت افراد ،بهشدت تأثیر میگذارند.
در زمینۀ چگونگی تأثیر جنگ بر وقوع بزهکاری میتوان به نظریۀ فهری اشهاره کهرد .فهری
بیان میکند« :همانگونه که در حجم معینی از محلول ،با درجۀ حرارت معین مهیتهوان مقهدار
مشخصی از یک مادة شیمیایی را حل کرد ،نه یهک اتهم بیشهتر و نهه یهک اتهم کمتهر ،محهیط
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اجتماعی نیز بههمان ترتیب ،به میزان محدودی میتواند ارتکهاب جهرم را تحمهل کنهد و از آن
بیشتر یا کمتر امکان ندارد» [ .]1وی به این نتیجه رسید زمانیکه تغییرات جوی یها اجتمهاعی
فوقالعاده پیش آید ،آمارهای جنایی دستخوش تغییر خواهد شد .فری از ایهن تغییهر بهه قهانون
دوم خود یعنی قانون فوق اشباع جنایی رسید؛ بدین معنا که همانطهور کهه در شهیمی ممکهن
است بها افهزایش درجهۀ حهرارت یهک محلهول حهالل ،درجهۀ اشهباع طبیعهی آن بهاال رود ،در
جامعهشناسی جنایی نیز امکان دارد بر اثر شرایط استثنایی ،محیط به یک اشهباع اسهتثنایی یها
فوق اشباع جنایی برسد .بنابراین جنگ و بالیای طبیعی موجهب حاکمیهت قهانون فهوق اشهباع
جنایی در محیط میشود.
پیامدهای مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده
تولید ،عرضه ،فرآوری و توزی مواد غذایی فاسد و آلوده دامنۀ وسیعی از آثار و پیامدها را در پی
خواهد داشت که هزینههای آن از بعد سهالمتی ،بهداشهتی و اقتصهادی و  ...بهر افهراد و جامعهه
تحمیل میشود و در نهایت دولت نیز با حجم سنگینی از مشکالت در زمینۀ بهداشت و سالمت
عمومی ،در حوزة سالمت و بهخصوص بیاعتمادی و عدم احساس امنیت مهردم مواجهه خواههد
شد .از طرفی بهنظر می رسد تهأثیر مداخلهه در فسهاد مهواد غهذایی تنهها بهه شهرایط جسهمی و
اقتصادی افراد و در سطح وسی تر جامعه ،محدود نیست و عالوه بر آثار اجتماعی ،بههنحهوی بهر
فرهنگ جامعه نیز تأثیر خواهد گذاشت.
 .1پیامدهای جسمی :مواد غذایی فاسد و آلوده پس از ورود به بدن انسان ،موجب اخهتالل
در بدن میشوند و در نتیجه بدن ،واکنشهای مختلفی نشان میدهد .مهمتهرین پیامهد مصهرر
مواد غذایی فاسد و آلوده ،بروز انواع بیماری و مسمومیت است که میتوانند عواقب کوتاهمدت یا
بلندمدت و مزمن برای سالمت انسان داشته باشند و حتی گاه به مرگ منجر شوند.
سازمان بهداشت جهانی بیماریهای ناشی از مصرر مهواد غهذایی را بهدین ترتیهب تعریهف
کرده است :یک بیماری با خصوصیت عفونی یا سمی که بها مصهرر مهواد غهذایی یها آب ایجهاد
میشود ،یا اینکه تصور میشود ،با مصرر مواد غذایی یا آب ایجاد خواهد شد [ .]2ایهن تعریهف،
تعریفی است جام و شامل تمام بیماریهای ناشی از مصرر غذا میشود؛ اما حساسیت و عهدم
تحمل مواد غذایی را در بر نمیگیرد.
مسمومیت غذایی اغلب در نتیجۀ اهمال یا نادیده گرفتن قوانین و استانداردهای مهرتبط بها
مواد غذایی محق میشود .این مسمومیتها ممکن است به بیماری و حتی مهرگ افهراد منجهر
شود .در سال  1996شیوع باکتری ای کولی ،که از طری کود کشاورزی انتقال مییابهد ،منجهر
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به مرگ  21فرد مسن در خانۀ سالمندان النکشایر اسکاتلند شد .در آمریکا در سال  1982ایهن
باکتری که تحت عنوان حشرة برگر شناخته میشود ،افهراد بسهیاری را در میشهیگان و اورگهان
بیمار کرد .شیوع این بیماری در والکرتون کانادا  7نفر را به کهام مهرگ کشهید .کمپیلوبهاکتر در
انگلیس سالیانه حدود  80نفر را میکشد و سازمان مواد غذایی آمریکا تخمین زده است که این
باکتری در بیش از سهچهارم آشپزخانههای این کشور وجود دارد .کارخانۀ شکالتسازی کدبری
نیز به دلیل بیماری ناشی از وجود باکتری سالمونال در محصوالتش ،یهک میلیهون یهورو جریمهه
شد .در سال  2011باکتری ای کولی مسئول مرگ  49نفر در فرانسه و آلمان بود که دامنهۀ آن
تا مصر نیز کشیده شد [ .]30بسیاری از تقلبها در مواد غذایی نیز ممکن است به ایراد صدمات
جانی در افراد منجر شود .بهعنوان مثال در سال  259 ،1981اسهپانیایی بعهد از مصهرر روغهن
خوراکی که با روغن صنعتی مخلوط شده بود ،جان دادند .از موارد اخیر این مسئله نیز میتهوان
به مرگ  6نوزاد و بیماری  300000کودک در چین در اثهر مصهرر شهیر خشهک اشهاره کهرد.
فراوردههای جدید غذایی نیز بر استفاده از گوشتهای بازیافتشدة مکانیکی تکیهه دارد .در ایهن
حوزه اعضایی از بدن حیوان که بهطور معمول کاربرد خوراکی ندارد ،بههکهار گرفتهه مهیشهود و
همچنین با وجود مشخص نبودن آثار استفاده از مواد غذایی اصالح ژنتیکیشده ،این نوع از مواد
غذایی بهعنوان مواد اولیه در بسیاری از غذاها استفاده میشود .چربیهای سهخت و روغهنههای
هیدروژنه نیز بهمنظور جلوه بخشیدن به مواد غذایی تولیدشده یا جایگزینی مواد اولیه طبیعی و
گران استفاده میشوند که اغلب نیز در برچسب مادة غذایی ذکر نمیشود [.]22
بهنظر میرسد با وجود ارتقای استانداردهای بهداشتی ،افهزایش آگهاهی مصهررکننهدگان و
پیشرفت فناوری ،آمار مسمومیتها و بیماریهای ناشی از مصرر مواد غذایی در حهال افهزایش
است .از مهمترین دالیل شیوع بیماریها و مسمومیتهای ناشی از مصرر مواد غذایی میتهوان
به تغییر در سبک زندگی ،افزایش مراکز تهیه و تولید مواد غذایی ،تحول در فناوری مواد غذایی،
نگهداری و پرورش متمرکز دامها و حیوانات اهلی ،طوالنی شدن زنجیرة تولید غذا و خرید مهواد
غذایی در حجم زیاد اشاره کرد.
بهطور کل میتوان گفت میکروارگانیسمها به چهار طری میتوانند بیماری ایجاد کنند:
 .1عفونتهای غذایی :بیماریهای عفهونی در اثهر مصهرر مهواد آلهوده بهه انسهان منتقهل
میشوند؛ مانند برخی بیماریهای ویروسی ،سالمونلوزیسها و  ...؛
 .2مسمومیتهای غذایی :در اثر سموم مترشحه از باکتریهایی چون کلستربدیوم ،شهیگاال
و  ...یا سموم مترشحه از کپکها و مخمرها مانند آفالتوسکین؛
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 .3عوار ناشی از انگلها :انتقال بیماری به انسان توسط انگلهای موجود در غهذا ،ماننهد
توکسوپالسموزیس و  ...؛
 .4عوار ناشی از افزودنیهای غیرمجاز :شامل مواد افزودنی غیرمجاز ،مواد افزودنی مجهاز
بیش از حد استاندارد ،آثار باقیماندة داروها و سهموم در برخهی مهواد ،آلهودگی محهیط
زیست و تأثیر آن بر فراوردههای دامی و کشاورزی [.]8
مسمومیت و عفونتهای غذایی و اختالالت گوارشی ناشهی از مصهرر مهواد غهذایی ممکهن
است دالیل بسیاری داشته باشد؛ از جمله میتوان بهه پرخهوری ،آلهرژی ،کمبهود مهواد غهذایی،
مسمومیتهای شیمیایی و گیاهی و حیوانی ،توکسین مترشحه از باکتریهها ،آلهودگی ناشهی از
انگلهای حیوانی و عفونت توسط میکروارگانیسمها اشهاره کهرد .از جملهه بیمهاریههایی کهه از
عفونت یا مسمومیت غذایی ناشی میشوند ،میتوان به دیفتری ،تب کیو ،کزاز ،سل ،تهب لجهن،
حصبه ،شبهحصبه ،طاعون ،سهیاهزخهم ،ذات الریهه ،تهب مالهت ،عامهل برفهک در انسهان ،عامهل
بیماریهای پوستی و گلودرد ،عامل اسهال مسافرتی ،عامل اسهال اطفال ،بوتولیسم ،فلج اطفال،
قانقاریای گازدار و  ...اشاره کرد [.]13
 .2پیامدددهای اقتصددادی :فسههاد و آلههودگی مههواد غههذایی و بهههتبهه آن ،بیمههاریههها و
مسمومیتهای ناشی از مصرر اینگونه مواد غذایی ،از عوامهل مههم کهاهش بهازدهی اقتصهادی
بهشمار میآیند .این هزینهها در بخش سالمت عمومی به مصرر مهیرسهند کهه شهامل اتخهاذ
تدابیر مختلف در درمان بیماران و ارزیابی منهاب آلهودگی مهیشهود .هزینههههای بیمهاریهها و
مسمومیتهای غذایی برای یک فرد ،همیشه قابل محاسبه نیست ،اما میتوانهد شهامل از دسهت
دادن درآمد بهدلیل بیماری یا ناتوانی ،هزینهۀ دارو و درمهان باشهد .از طهرر دیگهر هزینههههای
جانبی مطرح میشود؛ بدین معنا که فردی که در بیمارستان بستری است ،هزینههای دیگری را
نیز همچون خرید اقالم ضروری برای مصرر در بیمارستان متحمل مهیشهود .در سهطح بهاالتر،
ناتوانی این افراد برای اشتغال در نتیجۀ بیماری یا مرگ زودهنگام نیز هزینههایی را بهه اقتصهاد
ملی وارد میکند .براساس یک مطالعه در آمریکا ،برآورد شده است که کل هزینهههای تحمیلهی
توسط مسمومیتهای باکتریایی ،ساالنه به حدود  35بیلیون دالر میرسد [.]25
تخمین هزینههای اقتصادی ناشی از مواد غذایی فاسد و آلوده بسیار پیچیده است .بهطور کلهی
میتوان گفت عرضه ،تولید ،صادرات و واردات اینگونه مواد غذایی ،هزینههای بسیاری را بهر افهراد
تحمیل میکند که هزینههای دارو و درمان ،خسارات مالی ناشی از غیبت در کهار ،تحمیهل هزینهه
به خانوادة افراد و  ...را در بر میگیرد .تأثیر منفی بهر بهازار ،هزینهۀ تطبیه بها مقهررات و قهوانین،
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خسارات ناشی از فراخوان کاالها و  ...نیز بر صنای و تولیدکنندهها تحمیل میشهود .دولهتهها نیهز
هزینههایی را در زمینۀ بررسیهای اپیدمیولوژیکی ،مبهارزه بها بیمهاریهها و قانونگهذاری متحمهل
میشوند .فساد و آلوده شدن مواد غذایی با منشأ دامی و گیاهی نیز موجد خسارات مالی بهه دولهت
و سرمایهگذاریهای بخشهای مختلف آن خواهد شد .کشورهای دیگر نیز که مهواد غهذایی مهورد
نیاز خود را از طری واردات مواد غذایی از کشورهای دیگر تأمین میکننهد در صهورت مواجههه بها
موارد فساد و آلودگی ،کاالی صادراتی را رد کرده یا حتی در مواردی ورود مواد غهذایی از کشهوری
خاص را ممنوع میکنند که این امر موجب کاهش جریان پول و در نتیجه کاهش رشهد اقتصهادی
در کشور صادرکننده خواهد شد .صنعت گردشگری نیز از این قاعهده مسهتثنا نیسهت .بسهیاری از
افراد با شنیدن اخبار مرتبط با فساد و آلودگی مواد غذایی در مکان یا کشوری معین ،بهدلیل ترس
از مسمومیت ،بیماری ،از سفر به این مناط اجتناب میکنند و در نتیجه این نواحی درآمد ناشهی
از صنعت گردشگری خود را نیز از دست میدهند.
 .3پیامدهای اجتماعی :تولید ،فرآوری و توزی مواد غذایی فاسد و آلوده میتوانهد عهالوه بهر
پیامدهای جسمی و اقتصادی ،پیامدهای اجتماعی مهمی نیز داشته باشد .از مهمترین ایهن نهوع از
پدیدهها میتوان از ایجاد احساس عدم امنیت نام برد .احساس امنیت از نیازهای مههم ههر فهرد در
زندگی محسوب میشود و انسان برای زندگی در جامعه و پیشرفت در آن نیازمند آرامش و امنیهت
است .بزهکاری یکی از عوامل بروز احساس عدم امنیت است و تهرس از قهرار گهرفتن در معهر
مداخالت در مواد غذایی فاسد نیز از مصادی آن محسوب میشود .بههطهور کلهی مهیتهوان گفهت
ترس حالت عاطفی پیچیده و نیرومندی است که در نتیجۀ احساس خطر در فرد شکل مهیگیهرد.
ترس از جرم نیز نوعی اضطراب منطقی یا غیرمنطقهی اسهت کهه در نتیجهۀ ایهن اسهتنباط شهکل
میگیرد که فرد در معر خطر بزهدیدگی است .تهرس از جهرم ،جزئهی جهداییناپهذیر از زنهدگی
مدرن امروزی است .تحوالت فرهنگهی و توسهعۀ فنهاوری بهه پیهدایش شهکل جدیهدی از محهیط
اجتماعی منجر شدهاند که براساس آن ،گویی همه چیز در سایۀ خطرپذیری امکانپذیر مهیشهود.
چنین جامعهای از دید اولریش بک ریسکمدار است [ .]19در چنین جامعهای خطهر وقهوع جهرم
نیز همانند سایر خطرها بخش جداییناپذیر زندگی محسوب میشود .این امر خهود موجهب ایجهاد
ترس از جرم خواهد شد .بهعنوان مثال تولید و فرآوری مواد غذایی از طری فنهاوریههای نهوین و
افزایش بهرهوری در محصوالت دامی و کشاورزی با استفاده از علم روز ،ممکن اسهت مخهاطراتی را
بههمراه داشته باشد که حتی برای مصررکننده ناشناخته باشهند و ازآنجها کهه مصهررکننهده بهر
مراحل تولید نظارت مستقیم ندارد ،میتواند بهراحتی بزهدیده واق شود.
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ارتباط مداخله در فساد مواد غذایی و ترس را میتوان بدین نحو توضیح داد که هدر اصهلی
مرتکب از چنین اعمالی ،ایجاد ترس و ناامنی نیست ،اما وضعیت مذکور بهصورت امری تبعهی و
فرعی از رفتار مجرمانه ناشی میشود .احساس ناامنی به فرایندی اطالق میشود کهه همهواره در
زندگی فرد حاضر است و نتیجۀ تجربیات تلخ روزمرة افراد است .احساس ناامنی قابهل محاسهبه
با احتماالت نیست و بهنحوی مستمر همراه فرد است .احساس امنیت ،احساس سالمت یا ایمهن
بودن است و عدم امنیت میتواند ناشی از سطح غیرعادی تهدیدهای خهارجی از جملهه جنهگ،
بزهکاری ،مخاطرات محیطی و بالیای طبیعی باشد .احساس ناامنی ،احسهاس آسهیبپهذیری در
مقابل حوادثی است که فرد بر آنها کنترلی ندارد .بهعبارت دیگر ،ناامنی احساس تردید نسبت به
آینده ،فعالیتها یا انگیزههای دیگران و نسبت به ناشناختههاست [ .]31ترس از جرم و احساس
ناامنی در نهایت موجب کاهش اعتماد افهراد بهه یکهدیگر و در نتیجهه کهاهش همبسهتگیههای
اجتماعی خواهد شد .جرایم یقهسفیدی همچون کالهبرداری و نیز مداخله در فساد مواد غذایی
که از مصادی جرایم یقهسفیدی محسوب میشود ،تأثیر بیشتری بهر ایهن موضهوع مهیگذارنهد
[ .]19بهنظر می رسد با توجه به اینکه دولت متولی اصلی حفاظت از سالمت آحاد مردم اسهت و
نمایندة آنها نیز محسوب میشود ،بروز تخلفات در حوزة تولید ،فرآوری ،صادرات و واردات مهواد
غذایی میتواند موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت شود .دلیل ایهن امهر نیهز ایهن اسهت کهه
دولت وظیفۀ نظارت بر زنجیرة مواد غذایی را بر عهده دارد و هر گونه تخلفی کهه در ایهن راسهتا
محق شود ،ممکن است از دید مردم ناشی از عدم نظهارت مناسهب یها کاسهتی در قانونگهذاری
لحاظ شود و در نتیجه آنها را نسبت به تواناییهای دولت بیاعتماد کند.
 .4پیامدهای فرهنگی :نظم اجتماعی شامل تعامل افراد در گروههها و خهردهفرهنهگهها و
دربرگیرندة سازماندهی هنجارها ،ارزشها و نهادهای راهنمهای تعهادل افهراد اسهت .ایجهاد یهک
جامعه ممکن نیست مگر تمام افراد بالغ ،اصولی را بپذیرند که براساس آن نحوة تقسیم کار برای
همه قابل درک و تحملپذیر باشد .بهعبارت دیگر جامعه از انسانهایی تشکیل شهده اسهت کهه
دربارة یک رشته ارزشههای بههخصهوص اتفهاق نظهر دارنهد و دربهارة درسهت و غلهط ،یکسهان
میاندیشند .نظم اجتماعی ،به تحق ارزشهای مشترک و عمومی وابسته اسهت کهه بههصهورت
مشروع و اجباری مورد پذیرش جامعه قرار میگیرند .هر فرد در نظام شخصهیتی خهود ،ههویتی
ویگه دارد؛ اما این نظام در ارتباط با سایر بخشهای نظام کنش عمل میکنهد .پارسهونز در ایهن
راستا معتقد است که فرایند اجتماعی شدن ،از طری نقشپذیری و کهنش متقابهل بها دیگهران
صورت میگیرد .کارکرد مناسب نظامهای چهارگانهۀ فرهنهگ ،اجتمهاع ،شخصهیت و اقتصهاد ،و
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تعامل میان آنها ،کنترلکنندة جامعه و عامل بقا و پایداری نظم اجتمهاعی اسهت .بنهابراین عهدم
تعادل و بیسازمانی هر یک از این نظهامهها ،حیهات جامعهه را تهدیهد کهرده و بسهتر انحهرار و
بزهکاری را فراهم میکند [ .]21در توضیح بیشتر مطلب باید گفت همانطور که پهیش از ایهن
اشاره شد ،فرد در تعامل با جامعه ،ارزشها را میآموزد .زمانی که در حوزة مواد غذایی تخلفهات
گوناگونی محق شود ،افراد عالوهبر اینکه همهواره احسهاس نهاامنی مهیکننهد ،در اثهر مشهاهدة
بیسازمانی اجتماعی و چشمپوشی شهروندان جامعه و ضهابطان نسهبت بهه جهرایم حهوزة مهواد
غذایی ،گمان خواهند کرد که برای پاسخ به انحرافات و کجرویها متولی مشخصی وجود نهدارد.
بنابراین از درون این بینظمی ،بزهکاری بیرون خواهد آمد .در ایهن صهورت ممکهن اسهت ایهن
بینظمی به فرهنگ غالهب تبهدیل شهود و افهراد بههمنظهور انجهام دادن رفتارههای منحرفانهه و
مجرمانه ،دست به توجیه رفتارهای خود بزنند .این افراد با استفاده از روشههای ذهنهی ،اعمهال
خود را توجیهپذیر تلقی کرده و آنهها را از قواعهد و هنجارههای کلهی مسهتثنا مهیکننهد [.]28
به عنوان مثال ممکن است برخی از افراد دست به مداخله در فسهاد مهواد غهذایی زننهد و رفتهار
مجرمانۀ خود را اینگونه توجیه کنند که «همه همین کار را میکنند» یا وضهعیت بهزهدیهده را
نادیده انگارند یا وجود او را انکار کنند .روند مذکور تنها به تخلفات و جرایم حهوزة مهواد غهذایی
اختصاص ندارد و میتواند هر گونه انحرار یا جرمی را در برگیهرد .در نتیجهه ناهنجهاریهها بهه
فعالیتهایی مسامحهآمیز و روزمره تبدیل میشوند [ .]26بهنظهر مهیرسهد کهه در نتیجهۀ ایهن
روزمرگی ،فرهنگ تبعیت از قوانین که پیش از این هنجار و ارزش محسوب میشد ،به هنجاری
نامطلوب تبدیل میشود و فرهنگ نقض قوانین روا مییابد و بهمرور نهادینه نیز میشود.
نتیجهگیری
مواد غذایی ،در زندگی بشر از اهمیتی ویگه و حیاتی برخوردار است .برای اینکه این مهواد قابهل
مصرر و سالم باشند ،باید اسهتانداردهای ایمنهی غهذایی رعایهت شهود .نقهض ایمنهی غهذایی و
بهعبارتی مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده از مخاطراتی است که همواره جان انسانهها را در
معر خطر قرار میدهد و هزینههای بسیاری را نیز به آنها تحمیل میکند .در این میان نبایهد
از صدماتی که بهدلیل انجام دادن برخی از این اعمال به محیط زیست و حیوانات وارد میشهود
نیز غافل ماند .عوامل بسیاری بهشرحی که در این بررسی گذشت ،موجب میشوند که افهراد بهه
مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده بپردازند و در نتیجه خطر عدم ایمنی غذایی بالفعهل شهود.
بهنظر میرسد در مداخله در مواد غذایی فاسد نمیتوان تنها یک عامل را علت وقوع این جهرایم
دانست و باید عوامل گوناگونی را که پیش از این بهطور خالصه بیان شد ،مدنظر قهرار داد .ههیچ
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کدام از این عوامل بهتنهایی نمیتوانند موجد بزهکاری باشند؛ بلکه مجموع عوامل و زمینهههها و
همچنین فرصت انجام دادن فعل مجرمانه باید موجود باشد تا فعل مجرمانه محق شود .جهرایم
مذکور از مغازههای کوچک و سوپرمارکتها تا فرایند فرآوری و تولید مواد غهذایی ،مزرعههداران
در سطح خرد ،شرکتهای مرتبط با حوزة مواد غذایی ،رستورانها ،خردهفروشی به شرکتههای
بینالمللی و بزرگان فرآوری مواد غذایی و تولید مواد غذایی اساسی و اولیهه را در بهر مهیگیهرد.
توجه به ضرورت حفظ ایمنی غذایی و پیامهدهای نقهض آن از یهک طهرر و شناسهایی عوامهل
مداخله در مواد غذایی فاسد و آلوده از طرر دیگر ،موجب خواهد شد کهه بتهوان سیاسهتههای
پیشگیرانۀ مناسبتری اتخاذ کرد و در نتیجه آستانۀ خطر ارتکاب اینگونه جرایم را کهاهش داد.
بهنظر میرسد بهترین راه پیشگیری از ارتکاب اینگونه جرایم و کاهش آستانۀ خطر مداخلهه در
مواد غذایی فاسد و آلوده ،کاهش و رف عوامل موجد آن باشد .از جمله میتوان به نظهارتههای
دقی تر ،حمایت مالی و قانونی از بازرسان بهداشت محهیط ،تهدوین و تصهویب قهوانین بههروز و
دقی  ،ارتقای سطح اخالقی کارکنان این حوزه و  ...اشاره کرد.
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