جامعه

سال دهم     شماره 1636

خبرخوان

تفحص از دانشگاه آزاد تصویب شد

مهر :عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اس�لامی با اعالم خبر تصویب طرح تفحص از دانشگاه آزاد
اسالمی در جلسه این کمیس��یون ،تصریح کرد :تفحص از
مدیران گذشته دانشگاه آزاد صورت میگیرد اما مدیران فعلی
باید پاسخگو باشند.

تدوین آموزش مهارتهای زندگی
با رویکرد اسالمی برای کودکان

فارس :زهرا عباس��ی مدیرکل امور بانوان وزارت کشور
گفت :آموزش مهارته��ای زندگی برای کودکان با رویکرد
اس�لامی در وزارت کشور تدوین شده که امیدواریم در سال
 91اجرایی شود.

تکذیب کشت «ماریجوانا»
در آپارتمانهای تهران

سردار علی مویدی ،رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی
انتظامی درباره برخی گزارشها مبنی بر کش��ت ماریجوانا در
آپارتمانه��ای پایتخت ،گفت :تا به حال مورد خاصی که قابل
بیان باشد ،نداشتهایم و آن رسانه محترم که نسبت به درج این
اخبار اقدام کرده ،باید اطالعات خود را در اختیار پلیس مبارزه با
موادمخدر قرار دهد .وی همچنین در ادامه افزود 20 :سرشبکه
تولید و توزیع موادمخدر صنعتی اعدام خواهند ش��د و تریاک
در صدر کش��فیات موادمخدر قرار گرفت��ه و ورود 70درصد از
موادمخدر از راه پاکستان و آبهای آزاد انجام میشود.

بارش باران در  15استان

مرگ  ۱۵۰کودک ایرانی از اسهال

فارس :محمد اسماعیلمطلق ،مدیرکل سالمت ،خانواده
و جمعیت وزارت بهداش��ت گفت :سال گذشته فقط ۱۵۰
کودک ایرانی بر اثر اسهال جان خود را از دست دادند.

افزایش ۲۴درصدی
ترافیک صبحگاهی پایتخت

فارس :همای��ون فتاحی ،مدیر مرک��ز کنترل ترافیک
شهرداری تهران گفت که ترافیک تهران در چند روز اول مهر
۲۴درصد نسبت به شهریور افزایش یافته است.

بیتوجهی به هشدار وقوع سیالب

ایس�نا :عل��ی محمدرضایی ،مدی��رکل روابط عمومی
س��ازمان هواشناسی کش��ور از بیتوجهی برخی مسووالن
مدیریت بحران به هش��دارها ضمن انتقاد از عدم توجه الزم
متولیان بحران به هش��دارهای هواشناس��ی گفت :با وجود
اخطاریههای صادره در خصوص وقوع سیالب در استانهای
ت بودیم .با توجه به هشداری
شمالی باز هم شاهد بروز خسار 
که در خصوص س��یل در رشت و بارانهای قبلی آن دادیم،
انتظار داش��تیم با به کارگیری امکانات مورد نیاز و توجه به
هشدارهای سیل توسط مسووالن بحران استانها تمهیدات
الزم در خص��وص کاهش خس��ارات جانی و مال��ی در این
خصوص اندیشیده شود.

انتقاد از همراهان غیرضروری
احمدینژاد در سفر «نیویورک»

ایلنا :به جای حضور برخی نمایندگان مجلس در این سفر
عدهای رییسجمه��ور را همراهی میکنند که ضرورتی برای
حضور آنها احساس نمیشود و به نظر میرسد که این عده تنها
برای گذراندن پیکنیک به این سفر رفتند .منصور حقیقتپور
نایبرییس کمیس��یون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی
ضمن انتقاد از همراهی هیات ۱۲۰نفره در سفر رییسجمهور
به نیویورک افزود :متاسفانه رییسجمهور برای وزن مجلس و
کارآیی دیپلماسی پارلمانی ارزشی قایل نیست بنابراین شاهد
این هستیم که به جای حضور برخی نمایندگان مجلس در این
س��فر ،عدهای رییسجمهور را همراهی میکنند که ضرورتی
برای حضور آنها احس��اس نمیشود .البته چنین وضعی را در
سفر مکه نیز شاهد بودیم و این خیلی مناسب شأن جمهوری
اس�لامی ایران نیست که یک س��فر جدی سیاسی تبدیل به
پیکنیک شود .البته نمایندگان کشته و مرده سفر به نیویورک
نیستند و به انجام خدمت در مناطق محروم افتخار میکنند
اما باید نقش نماینده را محترم ش��مرد .کار مجلس در حدی
نیس��ت که بخواهد به منظور بررسی وزن هیات همراهکننده
رییسجمهور در سفر نیویورک از وی توضیح بخواهد.

تالش مجلس
برای کاهش عناوین مجرمانه

خانه ملت :محمد رزم ،نایبرییس دوم کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس گفت :رسیدگی و بررسی به الیحه کاهش
عناوین مجرمانه بهعنوان امری ضروری در کمیته تخصصی
حقوق جزا پیگیری میشود .این الیحه ما را به سمت قضازدایی
راهنمایی کرده تا از بار تراک م کاری پروندهها و مراجعات مردم
به دستگاههای قضایی کاسته شود .بنا نیست هرگونه حادثهای
جرم و هر شخص متخلفی مجرم نامیده شود؛ چراکه ممکن
است هیچگونه سوءنیتی در کار نباشد و بتوان تحت تخلفات
اداری ،مدنی یا انضباطی مورد بررسی قرار گیرد.

«رتبهبندی» و «حقوق» معلمان
تغییرمیکند

ایسنا :دبیرکل شورایعالی آموزشوپرورش با بیان اینکه
مقرر ش��ده کمیته س��ه جانبهای برای تهی��ه و تصویب نظام
رتبهبندی معلمان تشکیل شود ،گفت :با تصویب این نظامنامه
تحول اساسی در نوع «رتبهبندی» و «حقوق» معلمان آنها ایجاد
خواهد شد.

گزارش

کارشناس حوزه آسیبهای اجتماعی قوهقضاییه در گفتوگو با «شرق»:

قوهقضاییه دنبال کاهش اعدام در مالءعام است
  Á Áقوهقضاییه برای کاستن از حجم انبوه عناوین مجرمانه
چهکارمیکند؟
پدیده جرمانگاری یکی از عوارض و مشکالتی است که با تاسف باید
بهعنوان یک حقیقت تلخ پذیرفت ،اراده قوهقضاییه بر این است که بتواند
تعداد عناوین را کاهش دهد و با تکثر عناوین مخالف است؛ چراکه حجم
کار و پیچیدگی امور در قوهقضاییه را بیشتر میکند.
 Á Áتبعات و آثار اجتماعی تنوع و فزونی «جرایم مجرمانه»
بر جامعه چیست؟
محدودیتهای فراوان به دنبال داش��ته و انسان را در قیدوبندها و
حصارهای تنگ و تاریک خودش قرار میدهد.
Á Áآیا میتوان قوهقضاییه را در شکلگیری حجم انبوهی از
جرایم مجرمانه مقصر دانست؟
قوهقضاییه ارادهای بر افزایش عناوین مجرمانه نداشته و تنها سعی
دارد تا پاسدار و مجری قوانین باشد اما روند جامعه به سویی رفته که
اش��کال جدیدی از جرایم شکل گرفته و تالش این نهاد نیز به کاهش
حجم جرایم بوده و جرمانگاری در جامعه متمرکز است.
Á Áآیا آماری از تعداد عناوین مجرمانه در اختیار دارید؟
اجازه بدهید در این زمینه وارد نش��وم ،چراک��ه روزبهروز و در هر
ساعت بر تعداد جرایم مجرمانه در کشور اضافه میشود و امکان دارد،
همین حاال آماری ارایه کنم و یک ساعت بعد آن آمار تغییر کند.
Á Áکدام نهاد و س�ازمان در شکلگیری این مساله دخیل
است؟
نمیت��وان یک نهاد خاص را مقصر معرف��ی کرد ،جرم از تحرک و
پویایی برخوردار بوده به مرور زمان شکل میگیرد.
Á Áیکی از مس�ایل و مشکالتی که همواره دغدغه فعاالن
حقوق کودک بوده ،این است که تکلیف بسیاری از کودکان
همراه با مادر در زندان ،هنوز مشخص نشده ،آیا قوهقضاییه
برنامهای برای بهبود این مساله دارد؟
برخ��ی از زندانها مبادرت به تاس��یس مهدکودکهایی در جوار
زن��دان زنان یا همان «بند نس��وان» کردهاند اما متاس��فانه در برخی
زندانها کماکان بچهها به همراه مادر در زندان به س��ر میبرند .زندان
مستعد آموزش بزهکاری به کودکان بیگناهی است که مجبورند دوران
طفولیت خود را در زندان سپری کنند .در عین حال خوشبختانه رویکرد
زندان و زندانبانی در ایران علمی و مبتنی بر تحقیق و پژوهش است و
س��ازمان زندانها آمار دقیق و به روزی از شاخص زندگی زندانیان در
کشور در اختیار دارد.
 Á Áو برنام�ه و پیشبین�ی قوهقضایی�ه ب�رای جرای�م و
آسیبهاینوظهورچیست؟
با به وجود آمدن صنایع جدیدی از جمله فناوری و تکنولوژیهای
جدید ،زمینه بزهکاری جدید به موازات آن به وجود آمده و خودش را
بر جامعه تحمیل کرد .جرایم اینترنتی ،بلوتوث و جرایم مرتبط با آن،
سوءاستفاده از موبایل و بسیاری دیگر از جرایم نوظهور امروز به صحن
جامعه آمده و تولید مشکل کردهاند.
 Á Áفکرمیکنید قوهقضاییه تا چه می�زان پابهپای جرایم
نوظهور گام برداشته؟
البته قرار نیست من مدام درباره رویکرد و سیاستگذاری قوهقضاییه
با شما صحبت کنم و شرط انجام مصاحبه نیز همین بود.
 Á Áخب از همان منظر کارشناسی بفرمایید؟
دو س��ال و نی م از شکلگیری از وقوع جرم در قوهقضاییه گذشته
و فلس��فه ش��کلگیری این معاونت انجام امور پژوهشی و تحقیقی و
آیندهنگرانه نس��بت به جرایم اس��ت که بدون شک بحثی از آن هم به
جرای��م نوظهور اختصاص مییابد .ما حتی قص��د داریم تا در معاونت
پیش��گیری از وقوع جرم تمهیداتی بیندیشیم که حتی پیش از وقوع
جرم نیز بتوانیم نسبت به برنامهریزیهای بازدارنده اقدامات الزم را انجام
دهیم و تدابیر الزم را برای مهار و کنترل اینگونه جرایم در نظر بگیریم.
 Á Áاما تجرب�ه و مرور واقعیتها نش�ان میدهد که حوزه
قانونگذاری با تاریخ وقوع جرم تفاوت بسیاری دارد ،از جمله
همین ماجرای شکلگیری شرکتهای هرمی که پنجسال
طول کشید تا ضوابط قانونی مرتبط با آن تنظیم شود.
بله ،درس��ت اس��ت ،اما قوهقضاییه امروز دیگر با پدیدهها اینطور
برخورد نمیکند؛ بلکه تالش دارد تا قبل از اینکه جرمی بهعنوان خطر
و بحران اجتماعی ظهور کند ،بتواند آن را مهار کند.
 Á Áدر جایی ب�ه افزایش آمار نزاعهای خیاب�ان و دو برابر
شدن آن نسبت به دو سال گذشته ،اشاره داشتید.
آن خبر تکذیب شد ،ما درباره نزاعهای غیرعمدی و عمدی صحبت
کردیم و ماجرا از این قرار بود که نزاعهای عمدی نس��بت به نزاعهای
غیرعمدی افزایش یافته بود.
 Á Áخب به هر حال همین مس�اله هم نشانگر آسیبهای
جدی در جامعه است ،تحلیلتان از دالیل افزایش نزاعهای
عمدی نسبت به نزاعهای غیرعمدی در جامعه چیست؟
آستانه تحمل مردم پایین آمده و صبوری و حوصله کاهش یافته
است.
 Á Áراهکارتان برای برونرفت از این وضعیت چیست؟
سرور و شادی و نشاط اجتماعی باید تقویت شود تا افسردگی در
سطح جامعه کاهش یابد.
 Á Áاما آمار وزارت بهداش�ت نشان از افزایش افسردگی و
اختالالت روانی در سطح جامعه دارد ،این یعنی سازمانها و
نهادهای مشمول کارشان را درست انجام ندادهاند.
آمار وزارت بهداش��ت هش��دار دهنده اس��ت؛ هش��دارهایی برای
آگاهسازی مسووالن .افسردگی هم به دنبال میل جامعه به نشاط کمتر
خواهد شد.
 Á Áکدام دس�تگاه و نهادی قرار است وظیفه تامین شادی
جامعه را برعهده بگیرد؟
تولید شادی وظیفه یک دس��تگاه و نهاد خاص نیست ،بلکه باید
بهعن��وان یک امر الزم و ضروری در دس��تور کار سیاس��تهای کالن
کشور قرار بگیرد .برای پیشگیری از وقوع جرم باید از تمام ظرفیتهای
اجتماعی و فرهنگی استفاده ش��ود .این ظرفیتهای اجتماعی اعم از
نهاده��ای مردمی ،مدنی ،دولتی و عناصر حقیقی و حقوقی میتوانند
برای مقابله با افزایش جرایم در جامعه کارآمد باشند.
 Á Áبه وظیف�ه و نقش نهادهای مدنی در مس�اله مقابله با
افزایش اش�اره کردی�د ،برخی کارشناس�ان از کاهش آمار
ش�کلگیری نهادهای مدتی و البته دش�واری نهادها برای
تمدید مجوز فعالیت خود خبر میدهند.
من در بین دوران ریاس��تجمهوری آق��ای احمدینژاد ،مدیرکل
س��ازمانهای مردمنهاد س��ازمان ملی جوانان بودهام و هیچ قصدی بر
کاهش آمار نهادهای مدنی نیست.
ی.اوها
 Á Áاما خروجی کار ،نشان از کاهش شکلگیری ان.ج 
است؟
ما ایرانیان کار جمعی انجام ندادهایم و متاسفانه در این حوزه ضعیف
هستیم.
 Á Áاما چطور در دورههای پیش ،شهروندان ،اشتیاق زیادی
به شکل دادن به نهادهای مدنی از خودشان نشان دادند؟

آمنه شیرافکن

عکس :مهدی حسنی ،شرق

ایس�نا :عبدالرضا امیدوارشهری ،مدیرکل پیشبینی و
هشدار سریع سازمان هواشناسی نسبت به بارش باران و رعد
و برق در حداقل  15استان و کاهش تا  10درجهای دما در
کش��ور هشدار داد .از عصر سهشنبه تا پایان هفته در برخی
نقاط استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان رگبار باران
گاهی با رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود.

چهارشنبه  5مهر 1391

«جعفر بای» از جمله مسووالنی که سابقه فعالیت در قوهقضاییه را در کارنامه کاری خود دارد ،بیش از آنکه بخواهد براساس
القاب اداری با روزنامه شرق گفتوگو کند ،ترجیح میدهد که با عنوان «محقق و پژوهشگر اجتماعی» پاسخگوی سواالت
ما باش�د .گفتوگو با او عالوه بر بررس�ی دالیل افزایش جرایم مجرمانه در کش�ور بر محورهای دیگری از جمله بررسی
برنامههای قوهقضاییه برای قتل ناموسی ،فقدان آمار و مشکالت پژوهشی برای پژوهشگران حوزه آسیبهای اجتماعی،
گشت ارشاد و ضرورت تجهیز دانش قضات ایرانی به دانش جامعهشناسی متمرکز بود .او درباره دالیل ورود نیروی انتظامی
و راهاندازی«گشت ارشاد» میگوید« :دستگاههای فرهنگی ما از جمله خانواده ،مدرسه و وزارت ارشاد ،ضعیف عمل کرده 
و بستری را فراهم کردهاند که نیروی انتظامی در مقوله پوشش وارد شود ،در حالی که این مساله در حیطه وظایف نیروی
انتظامی نیست .نیروی انتظامی به ناچار وارد این ماجرا شده و اگر نهادهای فرهنگی ما کارشان را خوب انجام دهند ،بحث
«گشت ارشاد» اصال به وجود نمیآمد ».او همچنین از کاهش آمار مربوط به قتل ناموسی در کشور خبر میدهد .جعفر بای
تاکید دارد که یکی از عوامل موثر در پیدایش جرم ،عوامل اقتصادی و از جمله گرانی است و در همان زمان که قرار بود
یارانهها پرداخت شود؛ نگرانیهای خاصی در مورد تزریق نقدینگی به جامعه و بروز تورم وجود داشت چرا که اقتصاد و فقر
و مسایل مربوط به تورم اتفاقا در شکل دادن به آسیبهای اجتماعی تاثیرگذار است.

تحلیل من این است که رشد سمنها در دورههای پیش قارچگونه
بود و تنها شاهد افزایش بیش از حد و بدون توانمندسازی و آموزشهای
اولیه این نهادها بودیم.
 Á Áاما مقایسه حضور سازمانهای مردمنهاد در زلزله بم و
آذربایجان شرقی نشان داد که استدالل شما چندان واقعی
نیس�ت .از این گذش�ته تجربه و حضور در مش�ارکتهای
اجتماعی فرصتی برای توانمندس�ازی ان.جی.اوها بهشمار
میآید.
اتفاقا در تجربه زلزله آذربایجان ش��رقی ،شاهد فعالیت چشمگیر
سازمانهای مردم نهاد هاللاحمر بودیم.
 Á Áاگر بخواهید از تجربه حضورتان در سازمان ملی جوانان
و آمار و ارقام مرتبط اس�تفاده کنید ،آیا در آن س�الها ،به
واقع شاهد کاهش روند ش�کلگیری و ایجاد سازمانهای
مردمنهادبودهاید؟
آم��اری مرتبط با کاه��ش فعالیت ان.جی.اوها وج��ود ندارد ،بلکه
آن رش��د بیحد و اندازه و قارچگونه دیگر وجود ندارد .رش��د قارچگونه
ی.اوها خود تخریبی را موجب شده بود ،جوانان ما به جای اینکه
ا ن.ج 
کنار هم قرار بگیرند و همافزایی پیدا کنند ،متاسفانه انرژیهای اندک
خودشان را هم از دست میدادند و برای ما هم جای نگرانی و سوال بود
چراکه جوان آموزش ندیده ما مقدمات کارگروهی را نیاموخته است.
Á Áبهعن�وان کارشناس�ی ک�ه در مدیریت س�ازمانهای
مردمنه�اد مس�وولیت داش�ته و ام�روز ه�م در معاون�ت
پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه فعالیت میکند ،تا چه
میزان خالء فعالیت نهادهای مدنی در کاهش آس�یبهای
اجتماعی را حس نمیکنید؟
جای خالی مفهوم ندارد .خوش��بختانه به م��وازات نیاز به فعالیت
نهادهای مدنی در حوزه پیشگیری و آسیبهای اجتماعی ،هم در وزارت
کش��ور و هم در سازمان بهزیستی و حتی در شهرداری شبکهای برای
حمایت از سازمانهای مردمنهاد شکل گرفت .پیدایش کمپهای ترک
اعتیاد با همکاری نهادهای غیردولتی و ساماندهی متکدیان ،دختران
ف��راری و ک��ودکان خیابانی از جمله تجربههای موف��ق در این زمینه
بوده اس��ت .ما با تنوع آسیبهای اجتماعی در جامعه مواجه هستیم
و در همین حال با رویکرد مبتنی بر پنهانسازی مسایل و آسیبهای
اجتماعی و بهویژه انتشار آمار مستند در زمینه این رویکرد پنهانسازی
و عدم انتشار آمار تا چه میزان دردسرساز خواهد بود .مرکز آماری که
برای همگان مورد وثوق باشد ،نداریم.
 Á Áیعنی ارادهای به انتشار آمار وجود ندارد؟
نکته این است که آمار تنها در اختیار پژوهشگران و نهادهای مرتبط
و تصمیمس��از قرار میگیرد و انتشار آمار به شکلی محدود شده است.
خیر ،دس��تگاههایی که لزوما به آمار نیازمندند ،آمار موردنیاز را فراهم
کردهاند .برای مثال بهزیس��تی میداند که آمار مربوط به آسیبها در
حوزه فعالیتش به چه ش��کل بوده و شهرداری نیز به حوزه آسیبهای
مرتبط اش��راف دارد .اما تجمیع این آمارها اتفاق نیفتاده و در معاونت
پیش��گیری از وقوع جرم قوهقضاییه ،قرار اس��ت تجمیع آمار مختلف
صورت گیرد.
 Á Áول�ی در موارد خاصی از جمله زنان خیابانی ،هیچ آمار
مستندی منتشر نمیشود .فکر نمیکنید فقدان آمار در این
مورد ،اتفاقا امکان هرگونه پژوهش اجتماعی از محققان را
نیز سلب خواهد کرد؟
من فکر میکنم که دستگاه مربوطه اطالعات الزم در این زمینه را
داشته باشد و اسناد محرمانه و طبقهبندی شده را در اختیار سازمانهای
خاص قرار دهد .به هر ش��کل فراموش نکنید که آمار مش��کل اساسی
جامعهماست.
 Á Áاین درست که مشکل اساسی ما فقدان آمار است ،اما
بهعنوان یک جامعهش�ناس فکر میکنید دلیل جلوگیری
از برگزاری س�مینار برای مسایل و آسیبهای اجتماعی از

سوی انجمن جامعهشناس�ی ایران چه بوده .مگر برگزاری
این همایش چیزی جز بررسی و تحلیل علمی دانشگاهی
مسایل اجتماعی است؟
البته ما در جهان معروف به کشور سمینارها و همایشها شدهایم.
 Á Áدرس�ت اس�ت ،اتفاق�ا به همی�ن دلیل این س�وال را
پرس�یدم ،اما تا به حال با دو دوره از برگزاری این س�مینار
مخالفت شده است.
اجازه بدهید از پاس��خ به این س��وال بگذریم .چون تا بخش��ی به
چالشهای خود ما نیز مرتبط میش��ود .خوشبختانه سیاست معاونت
پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه این بوده که دانشگاهیان پای ثابت
انجام پژوهشهای این نهاد باشند.
Á Áچرا قوهقضاییه ب�رای جلوگیری از اع�دام در مالءعام
کاری نمیکن�د .بس�یاری از روانشناس�ان ب�ه آثار مخرب
اینگونه اعدامها اشاره کردهاند و تاثیر منفیای که نمایش
این صحنهها میتواند در افراد و بهویژه کودکان و نوجوانان
داشتهباشد.
االن قاضی براساس بررسی عالمانه ،جامعهشناسانه و روانشناسانه که
نسبت به برخی رفتارهای مجرمانه دارد در این زمینه تصمیم میگیرد
و اینک��ه جرم تا چه میزان وجدان عمومی را مخدوش کرده ،اینکه آیا
اعالم در مالءعام میتواند آسیب وارد شده بر روحیه شهروندان و افکار
عمومی را ترمیم کند یا خیر.
 Á Áبه این ترتیب کماکان ما شاهد وقوع اعدام در مالءعام
هستیم؟
خیر ،الحمداهلل تعداد و آمار مربوط به اعدام در مالءعام به ش��کل
چشمگیری در کشور کاهش یافته و قوهقضاییه نیز در پی آن است که
این آمار را تا جای ممکن کاهش دهد .اراده قوهقضاییه بر کاهش اعدام
در مالءعام مبتنی است.
 Á Áبهعنوان یک جامعهشناس و فردی که در یک جایگاه
مدیریت�ی در قوهقضاییه قرار گرفت�ه ،آیا امیدوار به حذف
اعالم در مالءعام هستید؟
بدون شک ،از منظر جامعهشناسانه حذف اعدام در مالءعام موجب
میشود تا تبعات روانی آن بر شهروندان کاسته شود.
 Á Áدر جایی از سخنانتان به ناکامی اجتماعی اشاره کرده
بودید .بروز واقعهای چون اختالس سههزارمیلیارد تومانی،
تا چه میزان سطح این ناکامیها را در جامعه ما افزایش داد؟
آس��یب دیدن اعتماد عمومی در جامعه ،س��ونامی وحشتناکی بر
اعتماد افراد به یکدیگر و نهادها و حوزههای اجتماعی وارد میکند.
 Á Áآقای خاوری بهعنوان مس�وول اصلی این اختالس در
خارج از کش�ور به سر میبرد و مشغول زندگی خود است.
آن وقت چطور فکر میکنید که اعتماد عمومی شهروندان
ترمیم شده است؟
همه پرونده اختالس به آقای خاوری ختم نمیش��د و دیگر افراد
مرتبط یا پرونده به مجازاتشان رسیدند.
 Á Áاما به هر شکل فکر نمیکنید انتشار همین خبر ،موجب
میشود تا اخالق عمومی در جامعه رو به سستی بگذارد؟
قوه قضاییه ایستگاه پایانی است و باید به جرایمی بپردازد که اصوال
در تولید ،ش��کلگیری و توسعه و ایجاد آن نقشی نداشته .قوهقضاییه
تالش میکند تا اعتماد و فضای منجر به رش��د و تعالی شهروندان را
با احکام به موقع و اصولی فراهم کند .ریشه بسیاری از این مفاسد در
بخشها و جاهای دیگری است.
 Á Áو منظورتان از بخشهای دیگر؟
منظورم سیستم قانونگذاری ،سیستم بانکی و اقتصادی کشور است.
باید زمینه و شرایط فراهم شود که شکلگیری و وقوع اختالس حتی در
ارقام بسیار پایین هم ناشدنی و محال شود.
 Á Áمگ�ر همه اینها که گفتید به ش�کلی در حوزه نظارتی
قوهقضاییهنمیگنجد؟
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قانونگذاری وظیفه قوهمقننه است نه قوهقضاییه .تدوین قوانین و
مق��ررات در جای دیگری اتفاق میافتد .اما قوهقضاییه هر جا که الزم
باشد درباره کاستیها و خألهای قانونی وارد شده و موارد مرتبط را به
کارگزاران اصلی امور هشدار میدهد.
 Á Áاش�اره کردید قاضی با نگاه عالمانه ،جامعهشناسانه و
روانشناسانه در امور وارد شده و ارایه حکم میکند ،آیا واقعا
قضات ما به تمامی این دانشها مجهزند؟
ش��ما با این س��والتان ما را با قضات درگیر میکنید .با دورههای
آموزش بهعنوان دورههای آموزش مکمل در قوهقضاییه ،تالش بر این
است که رویکرد جامعهشناسانه و روانشناسانه در کنار مباحث حقوقی
مورد تاکید و توجه قرار بگیرد .حتی در فهرس��ت درسی رشته حقوق
و قضاوت تالش نشده تا واحدهای درسی جامعهشناسی و روانشناسی
گنجانده ش��ود ک��ه البته تعداد این واحدها هنوز کمت��ر از حد انتظار
اس��ت .همین حاال هم با دانشگاه مش��غول مذاکرهایم تا سبقه رویکرد
جامعهشناسانه و روانشناسانه در افکار و اندیشههای قضات ما -که اتفاقا
خروجی دانشگاههای ما هستند -تقویت شود.
 Á Áارزیابیتان از ش�ناخت قضات نسبت به مسایل و امور
زنان در دادگاهها به چه ش�کل اس�ت .آیا عدالت موردنظر
در صدور احکام لحاظ میشود .به هر شکل قوهقضاییه در
خیلی از امور به زنان امکان حضور و اشتغال نداده؟
خوشبختانه حضور زنان بهعنوان بازپرس در قوهقضاییه پررنگ شده
و نگاه قضات یکسویه و مرد مدارانه نبوده و کامال نگاهی متعال دارند.
 Á Áفکر کنید که حضور قاضی زن در ساختار قوهقضاییه تا
چه میزان میتواند تاثیرگذار باشد؟
حضور زنان در بدنه نیروی انس��انی و سیس��تم قوهقضاییه پررنگ
شده است.
 Á Áبهطور خاص نظرتان درباره حضور قاضی زن در سیستم
قوهقضاییه چیست .فکر نمیکنید که اتفاقا حضور زنان به
کمک معاونت ش�ما در پیش�گیری از وقوع ج�رم بیاید و
ساختاری متفاوتتر به دستگاه قضایی ببخشد.
زنان در قوهقضاییه کارشناسان مبرزی هستند و به هر حال حس و
حال زنانه را خود زنان میفهمند.
 Á Áیعنی معتقد هس�تید که نظام قضایی م�ا میتواند به
سمت جذب قاضی زن برود؟
به هر حال برای قضاوت زنان مشکالت و موانع شرعی وجود دارد.
معتقدم که همین نقشهایی که در سیستم قضایی ما به زنان داده شده
خوب و منطقی است و این رویکرد رو به رشد است.
 Á Áالبته تفاس�یر جدید برخی از روحانیون درباره مسایل
ش�رعی پی�شروی زنان ،راهگشاس�ت ،چرا به تفاس�یر و
رویکرد جدید روحانیون توجه میشود.
اجازه بدهید که پاسخ به این سوال را به اهلاش بسپاریم.
 Á Áروند قیمتها در کش�ور فضایی خاص را بهوجود آورد.
ش�ما فکر میکنید که این رون�د در جامعه تا چه میزان در
ایجاد آس�یبهای اجتماعی و بروز جرمها در جامعه موثر
است.
یک��ی از عوامل موثر در پیدایش جرم ،عوامل اقتصادی و از جمله
گرانی است ،تورم و گرانی ،سرقت و سایر رفتارهای مجرمانه را افزایش
میدهد .چنانچ��ه در همان زمان که قرار بود یارانهها پرداخت ش��ود
نگرانیهای خاصی در مورد تزریق نقدینگی به جامعه و بروز تورم وجود
داشت چراکه اقتصاد و فقر و مسایل مربوط به تورم ،در شکل دادن به
آسیبهای اجتماعی تاثیرگذار است.
 Á Áالبته ما در یک کشور اسالمی زندگی میکنیم؟
بله ،ما در جامعه اس�لامی به دنبال کشوری عاری از جرم هستیم.
اینک��ه در رخداد یک جرم چه عناص��ری تاثیرگذارند میتوان به عوامل
شغلی ،محیطی ،اقلیم ،آب و هوا و تغذیه و بسیاری عوامل دیگر اشاره کرد.
Á Áمس�ایلی از جلمه «خونبس»« ،قتلهای ناموس�ی» یا
پدیده «خودسوزی زنان» اغلب به دنبال وجود برخی رسوم
نادرست و تبعیضها بهوقوع میپیوندد با این موارد سلبی
چهمیکنید؟
خوش��بختانه در راس��تای مقابله با همین پدیده در جوامعی که
این رفتار ناپس��ند جاری است ،اطالعرسانی خوبی اتفاق افتاده و ستاد
پیشگیری از وقوع جرم ما در استانها فعالاند.
 Á Áو آیا آماری در این زمینه دارید؟
اجازه بدهید در این بخش ورود پیدا نکنم.
 Á Áدر آمار مربوطه به خودسوزی چطور؟
به ش��خصه آمار خودس��وزی در گنبدکاووس را دنب��ال کردهام و
خوشبختانه با کاهش شدید آمار خودسوزی در این شهر مواجه هستیم
و تاکید دارم که آمار خودسوزی ما رو به کاهش گذاشته.
 Á Áاما مستندات مرتبط با تاکید مداوم شما چیست؟
آم��ار ثبتش��ده مرب��وط به این مس��اله در اس��تان گلس��تان و
خراسانشمالی.
 Á Áدر مس�ایل مرب�وط به قتلهای ناموس�ی ،ب�رای رفع
خألهای قانونی قوهقضاییه چه گامی برداشته؟ به هر شکل
تقویت قوانی�ن میتواند نقش بازدارن�دهای در وقوع جرم
داشتهباشد.
قضات از طریق رس��انههای محلی و ب��ا زبان بومی منطقه با افراد
س��خن گفتهاند ت��ا اینکه از طری��ق تاثیرگذاری رس��انهای بتوانند به
ش��هروندان آموزش الزم را بدهند .س��خنرانی روحانیون در مس��اجد،
برگزاری میزگردهای تخصصی و ارایه تحلیلهای حقوقی از جمله این
اقدامات بوده که براس��اس آن بیپایه و بیاساس بودن این رسوم مورد
تاکید قرار گرفته و به چالش کشیده شده است.
 Á Áو تحلیلتان از عملکرد گشتهای ارشاد چیست؟
نهادها و دس��تگاههای فرهنگی ما از جمله خانواده ،وزارت ارشاد،
دیگر دستگاهها و ...به دالیل مختلف ضعیف عمل کردهاند و شرایط را
فراهم کردهاند که نیروی انتظامی در مقوله پوشش وارد شده در حالی
که این مساله در حیطه وظایف نیروی انتظامی نیست .نیروی انتظامی
به ناچار به این ماجرا وارد شده و اگر نهادهای ایدئولوژیک ما کارشان را
خوب انجام دهند ،بحث گشت ارشاد اصال به وجود نمیآید.
 Á Áب�ه هر ش�کل ما در ش�رایطی گفتوگ�و میکنیم که
نهادهای فرهنگی به قول ش�ما کارش�ان را درس�ت انجام
ندادهاند و نهادی با عنوان «گشت ارشاد» مشغول به فعالیت
است .بهعنوان یک جامعهشناس بفرمایید که گشت ارشاد
تا چه میزان توانسته در این رسالت خود موفق باشد و نکات
مثبت و منفی اقدامتان را چطور میبینید؟
ما دو نوع نقش بازدارن��ده داریم .یکی بازدارندگی اقناعی و دیگری
بازدارندگی الزامی .در بازدارندگی اقناعی اراده خود بر تغییر لحاظ شده و
آن تغییر اتفاقا ماندگارتر خواهد بود و فرد اندیشه مجرمانه را در ذهن خود
قرار نمیدهد .چنین بازدارندگی میتواند تنها از سوی دستگاه فرهنگی
اتفاق بیفتد .اما یک موقع هم بازدارندگی الزامی و اجباری و تحمیلی است.
شاید فرد بخواهد اما نتواند .این بازدارندگی ،بازدارندگی عمیقی است اما تا
زمانی که اهرم فشار روی سرش باشد و به دنبال کمرنگتر شدن یا فقدان
آن اهرم فشار ،به انجام اقدام مجرمانه باز خواهد گشت.

افزایش دانشگاههای پولی با
تاسیس شعبه دانشگاه شهید بهشتی

ش�رق :ش��عب بینالمللی دانش��گاهها ،طرحی
ک��ه به موج��ب آن قرار بود دانش��جویانی را از خارج
کش��ور جذب کند ،ه��ر روز بی��ش از پیش محکوم
به شکس��ت میش��ود و تبدیل به دانشگاههای پولی
میشود .هماکنون بس��یاری از شعب این دانشگاهها
در دانش��گاههای دولت��ی و خصوصی به س��ادگی با
حذف عنوان «بینالمللی» با اخذ ش��هریههای گزاف
اق��دام به پذیرش دانش��جویان داخلی میکنند و زیر
سایه طرح پذیرش دانشجوی پولی عمال اهداف اولیه
خود را فراموش کردهاند .در جدیدترین این اقدامات،
دانشگاه شهید بهشتی نیز اقدام به برگزاری پذیرش
دانشجوی پولی در شعبه شماره 2این دانشگاه کرده
است .به طوریکه محمد مهدی طهرانچی ،رییس این
دانش��گاه اعالم کرد :پردیس شماره 2دانشگاه شهید
بهش��تی هم مانند پردیس ش��ماره 2دانشگاه تهران
در کرج ،صنعتیش��ریف در کیش و سایر دانشگاهها
فعالیت خواهد کرد ،پردیس شماره 2دانشگاه شهید
بهشتی ،تا  19مهر  91در چهارگروه فنی مهندسی،
هنر ،علوم پایه و علوم انس��انی دانشجوی کارشناسی
ارش��د پذیرش خواهد کرد .بر این اساس رشتههایی
که در س��ال تحصیلی  91-92در پردیس 2دانشگاه
شهید بهش��تی ارایه میشود ،شامل ،مهندسی برق-
الکترونی��ک ،مهندس��ی برق -مخابرات ،مهندس��ی
برق -قدرت ،مهندسی کامپیوتر -نرم افزار ،مهندس
کامپیوتر-سختافزار ،مهندس��ی معماری ،مدیریت
پروژه و س��اخت ،بازس��ازی پس از س��انحه ،فیزیک،
م��اده چ��گال سیس��تمهای پیچی��ده و دینامی��ک
غیرخط��ی ،میکروبیول��وژی ،علومکامپیوت��ر ،آمار،
حسابداری،مدیریتصنعتی ،مدیریتمالی ،مدیریت
ی (،)MBA
ت دولتی ،مدیریتاجرای 
بازرگانی،مدیری 
مدیریتفناوری اطالعات ،مشاوره خانواده ،روانشناسی
بالین��ی ک��ودک و نوج��وان ،جغرافی��ا -برنامهریزی
شهری ،جغرافیا -برنامهریزی روستایی ،زبان و ادبیات
انگلیسی ،زبان و ادبیاتفرانسه ،مترجمیزبانفرانسه،
حق��وق خصوصی ،حق��وق بینالملل ،حق��وق جزا و
جرمشناسی ،حقوق عمومی ،حقوق اقتصادی ،حقوق
تج��ارت بینالمل��ل ،حقوق مالکیت فک��ری ،حقوق
محیطزیس��ت و علوم اقتصادی میشوند .هماکنون
دانش��گاههای دولتی و معتبر کشور همچون دانشگاه
تهران ،دانش��گاه ش��ریف و دانش��گاه شهید بهشتی،
واحده��ای بینالمللی خود را منحل کردهاند و تحت
عناوینی همچون دانش��گاه ش��ماره 2اقدام به جذب
دانشجوی پولی میکنند .این درحالی است که شعب
بینالمللی دانشگاههای کش��ور در حوزه وزارت علوم
و وزارت بهداش��ت براساس اهدافی از جمله :پذیرش
دانشجویان خارجی و بسترسازی برای ادامه تحصیل
متقاضیان ورود به دانشگاهها که پشت درهای کنکور
جا میمانند ایجاد ش��د .به طوری که دانش��گاهها در
س��ایتهای خود یادآور ش��دهاند« :دانشگاه...درصدد
برآمد تا با تاسیس یک واحد بینالمللی امکان تحصیل
در داخل کش��ور را ب��رای این افراد فراهم کند .ضمنا
تاسیس واحدهای دانشگاهی در مناطق آزاد تجاری
موجب گسترش فرهنگ و رونق اقتصادی این مناطق
میشود که قویا مورد حمایت دولت است ».هماکنون
واحدهای بینالملل دانش��گاههای کش��ور به جذب
دانش��جوی شهریهای از داخل کش��ور میپردازند در
حالی که قرار بود این واحدها زمینه جذب دانشجویان
خارجی و گس��ترش فرهنگ ایرانی اسالمی را فراهم
کنند ،از این رو عنوان بینالملل به آنها اطالق شد .در
حال حاضر بیشتر این شعب تنها به پذیرش دانشجوی
ایرانی از طریق کنکور یا سوابق تحصیلی میپردازند
و در بهترین حالت دانشجویان ایرانی خارج از کشور
را که میخواهند به کش��ور بازگردند ،میپذیرند .در
این میان تنها دانش��گاه علوم پزشکی تهران است که
در شهریورماه  90اعالم کرد چند دانشجوی خارجی
در این دانش��گاه به تحصی��ل میپردازند .همچنین
واحده��ای بینالملل��ی که عمدتا در س��طح مناطق
آزاد تجاری راهاندازی ش��دهاند ،ش��هریههای بس��یار
باالیی را از دانش��جویان اخذ میکنند؛ ش��هریههایی
ک��ه از  30تا صدمیلیون ریال در هر نیمس��ال متغیر
اس��ت .به طوری که در واقع واحدهای بینالملل به
نوعی به منبع کس��ب درآمد برای دانشگاههای مادر
بدل ش��دهاند ،چراکه دانش��گاههای دولتی براساس
قانون ملزم به آموزش رایگان دانش��جویان هستند و
میتوانند با ایجاد شعبههای بینالمللی از دانشجویان
شهریه دریافت کنند .همه اینها کار را به جایی رسانده
اس��ت که چن��دی پیش ابوالفضل حس��نی ،مدیرکل
گسترش وزارت علوم با بیان اینکه عنوان «بینالملل»
از پردیسه��ای دانش��گاهی ب��ه علت ع��دم تحصیل
دانش��جویان خارجی در این واحدها حذف شد ،اعالم
کرد تمام ش��عب دانشگاهی از مناطق آزاد به نزدیکی
س��ایت اصلی دانش��گاه منتقل میش��وند .وی اضافه
کرد :به دلیل اینکه دانشجوی خارجی در پردیسهای
بینالملل��ی ،تحصیل نمیک��رد و تنها دانش��جویان
داخل در این واحدها مش��غول به تحصیل بودند ،لغت
«بینالملل» هیچ ارتباطی با این پردیسها نداشت ،از
این رو حذف ش��د .ای��ن واحدها از مناطق آزاد منتقل
میشوند و به دانشگاههای بزرگ و مادر این امکان داده
میش��ود که در نزدیکی سایت دانشگاهی یا شهرشان
یا کمی دورتر ،پردیس دانش��گاهی را احداث کنند تا
پذیرش دانش��جوی ش��هریهای در آنجا صورت گیرد.
دانشگاهها باوجود اینکه توانستند با پذیرش دانشجو در
شعب بینالملل خود ،از خروج بسیاری از دانشجویان به
خارج از کشور جلوگیری کنند اما نتوانستند در زمینه
پذیرش دانشجوی خارجی موفق باشند .از این رو تنها
نام بینالمل��ل را با خود به همراه داش��تند و پذیرش
دانش��جوی خارجی در این واحدها هیچ وقت آن طور
که باید محقق نشد .هماکنون جزییات شهریه دکترای
واحد بینالملل دانشگاهها و آخرین شهریه موسسات
غیرانتفاعی برای این دوره اعالم ش��د که براساس آن،
واح��د بینالملل دانش��گاه شهیدبهش��تی گرانترین
و پردیس ش��ماره 2دانش��گاه سیس��تان و بلوچستان
ارزانترین شهریه را دریافت میکنند.

