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»گشت ارشاد« به مترو رسید

مدیرعامل شــرکت بهره برداری مترو تهران و 
حومه از آغاز ارشاد بدحجابان در مترو خبر داد و گفت: 
با این طرح وضعیت حجاب در مترو بهبود می یابد.  
به گزارش فارس، فرنــوش نوبخت، درباره برخورد 
مأموران مترو با بدحجابی و بی حجابی همچنین 
ناهنجاری های اخالقی اظهار کرد: همکاران ما در 
این زمینه برنامه ریزی های الزم را انجام دادند و ارشاد 
بدحجابان و بی حجابان در مترو انجام می گیرد. او با 
اشاره به اینکه رعایت حجاب اسالمی در مترو الزامی 
است و ارتباطی به واگن یا ایستگاه ندارد، بیان کرد: 
اطالعیه ای در این زمینه تهیه کرده و رهنمود های 
الزم در مورد حجاب اســالمی را در همه خطوط و 
واگن های مترو انجام می دهیم؛ لذا برنامه ها در این 
زمینه آغازشده است. مدیرعامل شرکت بهره برداری 
مترو تهران و حومه، ادامه داد: در آینده ای نزدیک 
شاهد بهتر شدن روند حجاب در مترو خواهیم بود که 
البته فعالیت مأموران مترو ارشادی است و در راستای 
همکاری با پلیس انجام می گیرد. او تصریح کرد: تا 
قبل از ماه محرم تغییراتی را ازلحاظ بهبود وضعیت 
حجاب در مترو شاهد خواهیم بود و مأموران پلیس 
زن مترو همچون سطح جامعه اقدامات الزم را برای 
ارشاد بدحجابان و بی حجابان انجام می دهند، ولی 
باید توجه داشت که شرایط در زیرزمین باروی زمین 
کمی متفاوت است و ما آهسته و پیوسته در این زمینه 

گام های الزم را برداشته ایم.
    

 افزایش خطر مرده زایی 
در زنان باردار  دیابتی

نتایج یک تحقیق نشان می دهد خطر مرده زایی 
در زنان باردار مبتالبه دیابت بیشتر است. به گزارش 
ایسنا، بررسی ها حاکی از آن اســت که زنان باردار 
مبتالبه دیابت در مقایســه با زنان دیگر چهار برابر 
بیشتر احتمال دارد دچار مرده زایی شوند. گروهی 
از متخصصان علوم پزشــکی در دانشگاه گالسکو 
به بررسی اطالعات نزدیک به ۴۰۰۰ مادر دیابتی 
در اســکاتلند پرداختند. آنان دریافتند باال بودن 
سطح قند خون در زنان باردار مبتالبه دیابت فاکتور 
خطرزایی در مرده زایی است. همچنین شاخص توده 
بدنی )BMI( زنان مبتالبه دیابت فاکتور حیاتی در 
این خصوص به حســاب می آید. به گفته محققان 
یک سوم از مرده زایی ها در زنان مبتالبه دیابت در 
بارداری کامل اتفاق می افتد. محققان اظهار کردند: 
ضروری است وزن و قند خون زنان پیش از بارداری 
تحت کنترل باشد تا با آمادگی بیشتر وارد این دوران 
شوند. حائز اهمیت است زنان مبتالبه دیابت نیز دقت 
الزم را داشتند. محققان همچنین دریافتند زنان 
مبتالبه دیابت نوع دو که دچار مرده زایی می شوند 
بیشتر نوزادان پســر خود را از دســت می دهند. 
محققان با بررسی اطالعات این مادران باردار متوجه 
شدند مادران مبتالبه دیابت نوع یک سه برابر بیشتر 
احتمال دارد دچار مرده زایی شوند درحالی که این 
رقم در زنان مبتالبه دیابت نــوع دو حداقل چهار 

برابر است.
    

شهردار اعالم آمادگی کرد:
اجرای سریع طرح »مسکن 
استیجاری ارزان قیمت« 

شــهردار تهــران 
ینکــه  ا بیــان  بــا 
رئیس جمهور در جلسه 
هیئت دولت با پیشنهاد 
بنــده در مــورد طرح 
»مســکن استیجاری 

ارزان قیمت« موافقت کرد، گفت: شهرداری به عنوان 
بزرگ ترین اجاره دار در شهر، بیشترین ابزار را در این 
زمینه در دست دارد تا این طرح را به صورت سریع 
اجرا کند. به گزارش ایلنا، پیروز حناچی شــهردار 
تهران از پذیرش پیشنهادش مبنی بر ایجاد مسکن 
اســتیجاری ارزان قیمت در هیئت دولت و دستور 
روحانی به وزارت کشور برای پیگیری این طرح خبر 
داد و اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، موضوع 
مسکن اجتماعی یا مسکن برای کم درآمدها توسط 
شهرداری ها پیگیری می شود؛ در این راستا از دولت 
خواستیم پشتیبانی هایی که در حوزه های مختلف 
انجام می شود را به شــهرداری ها معطوف کنیم. 
حناچی خاطرنشان کرد: اعتقاد بر این است که قانون 
شهرداری ها ظرفیت انجام این کار را دارد اما شاید 
الزم باشد برای توسعه این امر  مصوبه هیئت وزیران 
هم داشته باشیم و البته چگونگی اجرای این طرح در 

آینده مشخص خواهد شد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

شــرایط زندانیان در ایران تعریفی 
ندارد و این موضوع جدیدی نیســت. 
سال هاست بر ایجاد تغییراتی در شیوه 
نگهداری زندانیان در کشــور تأکید 
می شود؛ اما تاکنون تغییر چشمگیری 
در این زمینه مالحظه نشــده است. 
عدم تفکیک مجرمان جرایم سیاسی 
و ســایر جرایم و توجه نکردن به رده 
سنی زندانیان نیز در سال ها و به ویژه 
هفته های اخیر اتفاقات ناخوشایندی 

را در زندان ها رقم زده است. 
ســاده ترین اتفاق برای زندانیان؛ 
اما می تواند آموزش دیدن از مجرمان 
حرفه ای باشــد، به طوری که بسیاری 
از مجرمان جرایم کوچک به واســطه 
ارتباط بــا زندانیــان ســابقه دار به 
خالفکارانی بزرگ تبدیل می شوند. از 
سوی دیگر مواردی از درگیری هایی که 
منجر به قتل یا آسیب رساندن به سایر 
زندانیان ازجمله زندانیان سیاســی 
می شــود، به وفور شــنیده و گزارش 

 شده است. 
 وضعیت فاجعه بار 

عدم تفکیک مجرمان 
در رابطه بــا بی توجهی به تفکیک 
مجرمان، برخی مقامات و مســئوالن 
نیز تذکرهای زیادی داده اند و نقدهای 
فراوان کرده اند. به گفته عضو کمیسیون 
قضایــی و حقوقی مجلس شــورای 
اسالمی ازنظر اخالقی، امنیتی و کیفری 
جرایمی در زندان ها اتفاق می افتد که 
ســازمان زندان ها قادر به کنترل آن 
نیست. رحیمی جهان آبادی همچنین 
وضعیت عــدم تفکیــک مجرمان را 
فاجعه بار خوانده و از ضرورت تفکیک 
و طبقه بندی جرم و ســن زندانیان و 
بازنگری در قوانیــن جزایی و کیفری 

کشور سخن گفته است.
ایــن نماینــده مجلس دهــم از 
بی توجهــی مســئوالن زندان ها به 

تفکیک زندانیان و تبدیل شدن زندانیان 
عادی به مجرمــان پرخطر انتقاد کرد 
و گفت: »نگرانــی از امنیت مجرمان 
امنیتی تنها مدنظر نیست، بلکه افرادی 
که برای جرم عــادی و عدم پرداخت 
مهریه، چک بالمحل و عدم توانایی در 
پرداخت دیه تصادفی فوتی راهی زندان 
می شــوند با قاچاقچیان مواد مخدر، 
قاتالن زنجیره ای و پرخطر در یک فضا 
و بند قرار می گیرند که درنهایت نه تنها 
اصالح نمی شــوند بلکه انواع و اقسام 

جرایم را یاد می گیرند.«
بر اساس برخی آمار گفته می شود 
تعداد زندانیان کشــور ۲۴۰ هزار نفر 
اســت و با توجه به باال بــودن تعداد 
زندانیان، کنترل کــردن آنها تبدیل 
به کاری سخت می شــود؛ همچنین 
در زندان ها از نظــر اخالقی، امنیتی 
و کیفری جرایمی اتفــاق می افتد که 
ســازمان زندان ها ناتــوان از کنترل 

آن ها است. 
 تغییر قوانین کیفری 
به جای ساخت زندان

زمان زیادی اســت کــه حرف از 
ســاخت زندان های جدید و تفکیک 
و رتبه بندی زندانیــان در زندان های 
تازه ساز به میان آمده اســت، اما این 
موضوع هــم مانند ســایر موضوعات 
تنها در حد حرف و طرح های احتمالی 
مطرح  شده اســت؛ درحالی که پیش 
از هر چیز بایــد بر لــزوم بازنگری در 
قوانیــن جزایی و کیفــری پرداخت. 
مشــکالت زندان ها تنها بــا افزایش 
بودجه و ساخت زندان حل نمی شود 
و به عبارتی نمی توان کشور را تبدیل به 
زندانی بزرگ کرد، بلکه باید در قوانین 
جزایی و کیفری بازنگری شود. تعداد 
باالی عناوین مجرمانه شمار زندان ها 
را افزایش داده و این در حالی اســت 
که در هیچ جای دنیا مانند ایران افراد 
به راحتی راهی زندان نمی شــوند. از 
ســوی دیگر طبقه بندی زندانیان بر 
اســاس جرم و سن به درســتی انجام 
نمی شــود و این باعث می شــود که 

زندانیان عادی به مجرمــان جدید و 
جدی تبدیل شوند. 

اصولی که رعایت نمی شوند
قتل علیرضا شیرمحمدعلی، جوانی 
۲1 ساله که آخرین قربانی بی توجهی 
مسئولین نسبت به تفکیک مجرمان 
بود، در رسانه ها سروصدای زیادی به 
پا کرد. ۲۰ خرداد بود که خبرگزاری ها 
از قتــل علیرضــا شــیرمحمدعلی 
که بــا اتهام های امنیتی و سیاســی 
زندانی شــده بود در زندان فشــافویه 
خبر دادنــد. این زندانی جــوان با ۳۰ 
ضربه چاقو به دســت دو زندانی که به 
جرم قتل و قاچاق مواد مخدر محکوم 
 به اعدام  شده اند به قتل رسید. ناگفته 
نماند در رابطه با قتل این جوان حواشی 
زیادی وجود دارد. از باز بودن در سلول 
این دو نفر تا چاقویی که به آسانی وارد 
زندان شده است همگی خبر از یک قتل 
مشــکوک می دهند که موضوع بحث 
ما نیست. مسئله مهم تر عدم تفکیک 
زندانیان است. ســؤال مهم این است 
که چرا علیرضا شــیرمحمدعلی که 
یک زندانی سیاسی اســت، با قاتالن 
خطرنــاک این چنینی بایــد هم بند 
باشد؟ در همین رابطه نعمت احمدی، 
وکیل دادگســتری گفته اســت که 
آیین نامه سازمان زندان ها اصل تفکیک 
زندانیان را قائل شــده است. این اصل 
حتی درخصوص بازداشتگاه ها جاری 
است. بر این اســاس متهمان امنیتی 
باید در مکانی ویژه نگهداری شوند. در 
مورد محل نگهداری  زندانیان صریحا 
قیدشده که زندانیان با جرایم مختلف 
باید جدای از هم نگهداری شوند. حتی 
جاسوسان نیز باید از سایر زندانیان جدا 
باشند. لذا ما با هیچ نقص قانونی در مورد 
تفکیک زندانیان بر اساس جرایم شان 

مواجه نیستیم.
او ادامه داد: اصوالً در هیچ زمینه ای 
نقص قانون وجود ندارد. ما در خصوص 
عدم اراده مجریان قانون نقص داریم. 
در پرونده کهریزک یکــی از اتهامات 
آقای مرتضوی این بود که چرا متهمان 

امنیتــی را به محل نگهداری اشــرار 
انتقال داده بود. مشــکل این اســت 
که متأســفانه اصل تفکیک زندانیان 
بر اســاس جرم، رعایت نمی شود. بر 
اساس اخباری که شنیده ایم، این اصل 
تفکیک حتی در زندان اوین هم رعایت 
نمی شود. زمانی این اصل تفکیک وجود 
داشــت، اما اکنون این اصل را رعایت 
نمی کنند. بنا بــر گفته های احمدی 
در مورد قتل علیرضا شیرمحمدعلی 
مسئولین زندان که قانون اصل تفکیک 
را در قبال این زندانی رعایت نکرده اند، 
در جرم سهیم هســتند. لذا خانواده 
مقتول می توانند از مســئوالن زندان 
شــکایت کنند. باید از آن ها ســؤال 
شود که بر اســاس قانون چرا تفکیک 

موردبحث را رعایت نکرده اند.

 بی توجهی مسئوالن 
جان می گیرد

گفته می شــود علیرضــا بارها از 
وضعیت خــود به مســئوالن زندان 
شــکایت کرده بود و پیــش از قتل در 
زندان فشافویه که محل خاصی برای 
نگهداری زندانیان سیاســی ندارد، به 
همراه هم بندی اش بــرزان محمدی 
دست به اعتصاب غذا زده بود و خواستار 
انتقال به بخش زندانیان امنیتی زندان 
اوین شده بود البته پس از قتل علیرضا 
شیرمحمدعلی همبند او به زندان اوین 

منتقل شد.
چنــد روز پــس از قتــل علیرضا 
شیرمحمدعلی، محمد کاظمی، عضو 
هیأت رئیســه کمیســیون حقوقی و 
قضایی مجلس شــورای اسالمی، در 
گفت وگو با خبرگزاری ایرنا، قرار دادن 
این زندانی در کنــار زندانیان جنایی 
را بزرگ ترین غفلت و اشتباه سازمان 
زندان ها که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت 

می کند، عنوان کرد. 
چند روز بعد از ایــن اتفاق نیز اداره 
کل زندان های اســتان تهــران اعالم 
کرد کــه مصطفی محبــی، مدیرکل 
زندان های اســتان تهــران، برکنار و 
حشــمت اهلل حیات الغیب، مدیرکل 
زندان های استان فارس، این مسئولیت 

را برعهده گرفته است.
 حادثه ای دیگر 
در زندان شهرری

زمــان کمــی از قتــل علیرضــا 
شــیرمحمدعلی می گــذرد؛ اما انگار 
قرار نیست شــرایط زندان ها تغییری 
کنــد و ماجــرای علیرضا هــم برای 
مسئولین درس عبرت نشــده و تنها 
چیزی که اهمیت ندارد جان انسان ها 
است. آخرین خبرها از زندان شهرری 
)قرچــک ورامیــن( از ایــن حکایت 
می کند کــه عاطفه رنگریــز، یکی از 
بازداشت شــدگان روز جهانی کارگر 
به دلیل حمله آســمی به بیمارستان 
منتقل شده اســت. بر اساس گزارش 
و گفته های جمال عاملی، همســر ندا 
ناجی از بازداشت شدگان این مراسم، 
یک زندانی که از »بیمارســتان روانی 
امیرآباد« به زندان قرچک منتقل شده، 
به ندا ناجی، عاطفه رنگریز و ســپیده 
قلیان حمله کرده است. عاملی نوشت 
که ندا ناجی به دلیل رفتار بد مأموران 
زندان از رفتن به بیمارستان خودداری 

می کند.
سواالتی که پاسخی ندارند

سؤالی که ممکن است در این میان 

پیش آمده باشد این است که چرا وقتی 
در قانون صریحا به این موضوع اشاره 
 شــده که تفکیک کردن زندانیان باید 
صورت گیرد و از ســوی دیگر با توجه 
به تجربیاتی که مســئوالن زندان ها 
کســب کرده اند، به این اصل توجهی 
نمی شــود؟ به گفته برخی از فعاالن 
این حوزه مســئوالن قضایــی برای 
فشار آوردن و تنبیه زندانیان سیاسی 
و عقیدتــی، آن ها را به بنــد زندانیان 
با جرایــم متفاوت و حتی ســنگین و 
خطرنــاک منتقل می کننــد و بدین 
ترتیــب زندانیان پرخطــر، زندانیان 
سیاسی و عقیدتی را آزار و اذیت و یا به 
قتل می رسانند که در پاره ای موارد این 
کار با تحریک و هماهنگی مســئوالن 

زندان صورت می گیرد.
به رغــم ادعاهای مکرر ســازمان 
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کشــور در مورد رعایت اصل تفکیک 
جرایم در زندان ها، تعــداد زیادی از 
زندانیان سیاســی یا امنیتی کشــور 
به زندان رجایی شــهر کرج که محل 
نگهــداری متهمان جرایم خشــن 
اســت تبعید شــده اند، ایــن تبعید 
برای دســته ای از زندانیــان که در 
درون زندان نیز بــا رنج مضاعف جدا 
نگهداری شــدن از ســایر زندانیان 
سیاسی روبه رو هستند بیشتر است. 
آمارهــای غیررســمی می گوینــد 
دســت کم ۲۰ زندانی در این زندان 
خارج از محل اختصاص داده شده به 
زندانیان سیاسی و با مشکالت فراوان 

نگهداری می شوند.
زندان یک محیط اجتماعی با 
ویژگی هــای منحصربه فــرد است. 
هرچند فرآیندهاي زندگی اجتماعی 
در زندان حکم فرماست، اما ساختارها 
و پویش های ویژه ای دارد. بااین حال، 
ویژگی هایی دارد که معمواًل در هیچ 
مؤسســه ای حتی با ساختار نسبتاً 
مشابه آن؛ نظیر ســربازخانه ها 
و موسســه های شــبانه روزی یافت 
نمی شــود.  در آخر بایــد گفت هنوز 
نمی دانیم برای رعایت اصل تفکیک 
زندانیان چند نفر دیگــر باید به قتل 
برسند یا چند زندانی دیگر مورد ضرب 
و شتم مجرمان سابقه دار و خطرناک 
قرار بگیرند یا این کــه چرا همچنان 
اصرار غیرقانونی مقامات قوه قضاییه 
بر آن است که این اصل قانونی رعایت 
نشود تا دوران حبس زندانیان سیاسی 
همراه با شکنجه های روحی و جسمی 

طی شود. 

تخطی از اصل »تفکیک زندانیان بر اساس جرم«، فاجعه بار است

دیروز فشافویه، امروز قرچک،  فردا...؟

یادداشت

مرتضی نظری، مدیرکل کانون پرورش فکری استان تهران

چرا دانش آموزان در مدرســه به کسالت 
دچــار می شــوند و در کتابخانه های کانون 

پرورش فکری با اشتیاق حاضر می شوند؟
پرســش: چرا هم زمان در نظام آموزش 
رسمی و مدرسه ای، با مسئله کاهش انگیزه 
و شــوق یادگیری دانش آموزان مواجهیم، 
ولی در بخش کمی غیررسمی تر آن یعنی در 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، 
شــاهد شــوق و انگیزه همان بچه ها برای 

یاددهی و یادگیری هستیم؟

همــان کــودکان و نوجوانانــی که در 
کتابخانه ها و مراکز کانون با شــوق و هیاهو 
و عالقه در بیش از ۴۰ برنامه و فعالیت ادبی، 
هنری، فرهنگی، علمی و مهارتی شــرکت 
می کنند؛ در مدرســه عموماً دچار کسالتند 
و برای زنگ آخر و خروج]=فرار[ از مدرســه 

لحظه شماری می کنند.
پای تفاوت شگفتی در میان است: چگونه 
می شود در یک اقلیم و زبان مشترک و اتفاقاً 
با شرایط نابرابر مدرســه و کانون؛ دو نتیجه 

بسیار متفاوت مشاهده شود؟
 به باور من پاسخ این پرسش به نوع رابطه 

مربی با بچه ها برمی گردد. »رابطه ای مؤثر و 
مبتنی بر ذائقــه و ذوق مخاطبان و پرهیز از 

آموزش مستقیم.«
 رابطه ای که محیط کتابخانه های کانون 
پرورش فکری را سرشار از میل به مشارکت 
و کاهــش رقابت می ســازد. مشــارکت در 
فعالیت های انتخابی و دوست داشــتنی، نه 
اجباری. امری نادیده گرفته شــده که نظام 
رسمی آموزشی و مدارس ما درگیر آن است.

»آموزش وپــرورش« به دلیــل ظرایف 
پیچیده و جنبه انسانی اش چندان قاعده پذیر 
نیســت، اما می تــوان گفت بــرای محیط 

یادگیری بدون شــوق و محیط اضطراب آور 
نام هایی همچون زندان، قفــس، اردوگاه و 

مانند این ها را باید برگزید نه مدرسه.
پس از انتشار کتاب »مرگ مدرسه؟« که 
گردآوری دیدگاه ها و گفتارهای انتقادی در 
حوزه آموزش وپرورش بود، پرسش مشترکی 
بــرای خوانندگان و مخاطبان مطرح شــده 
است: باالخره راه جایگزین چیست؟ و حاال 
با این نقدها بر نظام مدرسه ای چه باید کرد؟ 

به عنوان یک پیشنهاد، تجربه و مشاهده 
در بیست و دومین ســال کار در حوزه های 
مختلف آموزش وپرورش و نه از سر تبلیغ یا 
نگاهی سوگیرانه نسبت به محل کار اکنونم 
»کانون« و نه برای نتیجه گیری نهایی و نه با 
ادعای دستیابی به نسخه ای شفابخش، به این 
پرسش عالقه مندان، فعاالن و پژوهشگران، 

چنین پاســخ می دهم: مطالعــه میدانی و 
مقایســه ای روی آنچــه در کتابخانه های 
کانون پرورش فکری در جریان است -با همه 
ابعادش از وضعیت حقوق پایین و شــرایط 
بی ثبات مربیانش گرفته تــا هزاران صحنه 
شگفت تربیتی و آموزشــی- می تواند یک 
تجربه بومی موفق در کشور ما برای بهسازی 
مدرسه باشد. برای نجات و نوسازی مدرسه 
در کنار ضرورت آگاهی از آنچه در نظام های 
آموزشــی موفق جهان می گــذرد، توجه به 
ظرفیت های بومــی و ایرانی را همچنان یک 

گزینه پررنگ می دانم.
امیدوارم از رهگذر ایــن جریان تأملی و 
سنجشگرانه، راهی به رهایی از کلیشه های 
کشنده و مالل آور مدرسه و تغییر در وضعیت 

کنونی آن حاصل شود.

راهی به رهایی از کلیشه های مدرسه

براساس قانون، زندانیان با 
جرایم مختلف باید جدای 

از هم نگهداری شوند. 
حتی جاسوسان نیز باید از 
سایر زندانیان جدا باشند. 

ازاین رو در کشور با هیچ 
نقص قانونی در مورد 

تفکیک زندانیان بر اساس 
جرایم شان مواجه نیستیم

بر اساس برخی آمار گفته 
می شود تعداد زندانیان 

کشور ۲۴۰ هزار نفر است و 
با توجه به باال بودن تعداد 

زندانیان کنترل کردن 
تبدیل به کاری سخت 
می شود؛ همچنین در 

زندان ها از نظر اخالقی، 
امنیتی و کیفری جرایمی 
اتفاق می افتد که سازمان 
زندان ها ناتوان از کنترل 

آن ها است
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