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حضور مردان را هم ممنوع کنید

چراهاللاحمر8تیمعملیاتيبرايصحرايطبساعزامکرد؟

آيا پاي يك »آقازاده« در میان است؟

عباس عبدی
روزنامهنگار

به نظر می رسد که مسأله  حضور زنان در 
ورزشــگاه ها کم کم درحال تبدیل شدن به 
یک موضوع مهم و محوری است. البته برخی 
 از افراد این مسأله را حاشیه ای و خیلی فرعی 
دانسته و زنان را دارای مسائل بسیار مهم و با 
اولویت باالتری می دانند. بدون تردید  مسائل 
دیگر مثل فقر، بیکاری، رواج فحشا، اعتیاد، 
تأخیر در ازدواج و امثال آنها هم بسیار مهم 
هســتند، ولی هیچ کدام از اینها  نمی توانند 
موجب فراموشی و نادیده گرفتن حق حضور 
زنان در ورزشــگاه ها شوند. فارغ از این نکته 
بد نیست ببینیم در اصل چرا  این مسأله به 

وجود آمده است؟
اگر دقــت کنیم، متوجه می شــویم که 
محوری ترین علت مخالفت با حضور زنان 
در ورزشگاه ها به فضای عمومی ورزشگاه ها 

مربوط  می شود که به طور ویژه در مسابقات 
فوتبال از کلمات رکیک و حرکات زشــت 
زیاد استفاده می شــود و طبیعی است که 
بسیاری از  مسئوالن حتی آنان که صادقانه 
در پی دفاع از حق حضور زنان در ورزشگاه ها 
هســتند، راضی به این حضور نشــوند. گو 
این که منع  حضور زنان مجــوز قانونی هم 
ندارد. آخرین نمونــه از این نوع، اظهارنظر 
متناقض رئیس دفتــر رئیس جمهوری با 
سخنان ســخنگوی  دولت اســت که اولی 
شرط حضور زنان را اصالح فضای عمومی 
ورزشــگاه ها دانســته، ولی دومــی آن را 
به طورکلی قابل دفاع اعالم  کرده بود. به نظر 
می رسد این توجیه در مخالفت با حضور زنان 
در ورزشگاه ها تا حدی مقبول می افتد، زیرا 
در برخی از مســابقات  ورزشی که این نوع 
رفتارها وجود ندارد یا کم است، زنان اجازه  

حضور پیدا می کنند. 
ادامهدرصفحه3

 
حامد فرحبخش
روزنامهنگار

 »اعزام 8 تیم عملیاتي شامل ۶ تیم 
امدادی با ۱8 نیرو و ۲ تیم آنســت- دو 
قالده سگ - 3 ســورتي پرواز بالگرد، 
اعزام دو دســتگاه   پاراموتور از بخش 
خصوصي، استفاده از ۶ دستگاه خودرو 
 امدادی و دو دســتگاه موتورسیکلت 

و ...«   
اینها آمارهایي است که مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی، 
درباره عملیات گسترده جست وجو و 
نجات در صحراي  طبــس اعالم کرده 
است. عملیاتي که از پنجشنبه آغاز شد 
و تا شنبه ادامه داشت و میلیون ها تومان 
هزینه آن شد و البته متاسفانه  سرانجام 

با یافتن جسد مرد جوان به پایان رسید. 
اگر اهل فضاي مجازي و رســانه ها 
باشــید حتما این خبر جنجالي – یا 
حداقل تیتــر آن را-  که در بیشــتر 
سایت ها و خبرگزاري ها  منتشر شده 
اســت را خوانده اید و حتما براي شما 
هم این سوال پیش آمده که این آقاي 
گمشده خودش چه کاره بوده یا فرزند 
کدام  صاحب منصب بوده که این همه 
نیرو براي نجــات او اعزام شــده، اگر 
مي خواهید بدانید که  این آقازاده واقعا 

کیست ادامه این مطلب را  بخوانید. 
 »چوپاني ۲۶ ساله از اهالی روستای 
خسروآباد«، بله، این کل اطالعاتي است 
که در زمان شروع عملیات امدادونجات 
توسط  نیروهاي جمعیت هالل احمر، 

درباره این فرد وجود داشت.  
ادامهدرصفحه2
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درنامههاییجداگانه
بهجمعیتهایملیپاکستانوهنداعالمشد

  این پرسپولیسی را  ببر 
و   از  بحران خارج شو! آمادگی هالل احمر   ایران  برای 
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از  ســال ۱3۶8 و بــا تصویــب قانــون برنامه 
اول توســعه، پای مســائل مربوط بــه زندان ها 
به برنامه های توســعه باز شــد و بهبــود وضع 
زندانیان تا به امــروز از دغدغه های جدی فعاالن 
مدنی و سیاســی و حقوقی بوده است. آن زمان 
سیاست های اتخاذشــده در برنامه  توسعه در ۴ 
دســته بود: ۱. کاهش تعداد محکومین به حبس 
۲. حمایــت از خانواده زندانیــان 3. اصالح وضع 
درون زندان ها ۴. وضع زندانیان پس از پایان دوره 

محکومیت.
اما چه شــد که در ایــن چند دهه بــا انبوهی 
از زندانیان مواجه شــدیم؟ آن هم نــه زندانیانی 
خطرناک، بلکــه گاه زندانیانی با جرایم ســاده! 
بســیاری از کارشناســان آمار بــاالی زندانیان 
درکشــور را به خألهای قوانین، فقر اقتصادی و 
همچنین عدم اجرای برخی دیگر از قوانین مرتبط 
و سلیقه های قضائی مربوط می دانند. اما باید این 
واقعیت را پذیرفت که زندان فقط یک رســالت 
پیشگیرانه محدود دارد، زیرا این مکان فقط برای 
مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می کند و 
در عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی، روانی، 
جســمانی منفی بر فرد زندانی به جای بگذارد و 
به تبع آن اجتماع نیــز از پیامدهای منفی آن نیز 
متاثر شــود. شاید نکته اساســی تر این است که 
ظرفیت زندان ها همچنان از ظرفیت مجاز بیشتر 
است. باالبودن شــمار زندانیان درکشور موجب 
پایین آمدن کیفیت زندان ها نیز شــده است. به 

آمار و اطالعات زیر توجه کنید:  
۱- براســاس آمارها، تعداد زندانیــان قبل از 
انقالب با توجــه به جمعیــت 3۶ میلیون نفری 
حدود ۱۰ هزار نفر بوده اســت. اگر بنا باشــد که 
آمار رشــد زندانیان را براساس جمعیت محاسبه 
کنیم، باید میزان زندانیان درون زندان های ایران 
با توجه به بیش از دوبرابرشدن جمعیت به حدود 
۲5 هزار نفر می رسید. درحالی  که تعداد زندانیان 
درون زندان های ایران قــدری کمتر از ۲۰۰ هزار 
نفر شــده اســت. البته واقعیت این است که در 
بهمن ماه ۹۷ به ازای هــر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، 
3۱۰ زندانی داشــته ایم و در رتبه ششم آسیا در 
اسفندماه  سال۹۷ یعنی به فاصله یک ماه، در هر 

۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲33نفر زندانی داشــته و 
در رتبه نهم آســیا قرار داشته ایم.  تعداد زندانیان 
از بهمن تا اســفند ۹۷ به خاطر عفو گســترده و 
تاریخی که صورت گرفت، کاهــش یافت. تعداد 
کل مشــموالن این عفو اعم از آزادشده و تخفیف 
مجازات یافته، ۱۰۲ هزار نفر اعالم شــد که از این 

بین تعداد آزادشدگان ۶۱ هزار نفر بود.
۲- تعــداد کنونی زندانیان کشــور ۱8۹ هزارو 
5۰۰نفر اســت کــه ۴۷.۲۴ درصد افــراد برای 
نخستین بار وارد زندان شدند و 5۲.۷۶ درصد آنها 
حداقل یکبار ســابقه ورود به زندان را داشته اند. 
تعداد زندانیان تحت قرار ۲3.۲۱ درصد اســت و 
بیشــتر این افراد بر اثر عدم تأمین قرار کفالت و 

وثیقه در زندان هستند.
البتــه این آمــار مربــوط به جمعیــت ثابت 
زندان هاســت. اگــر جمعیــت افــرادی کــه 
محکومیت های کوتاه مدت دارند و درطول کمتر 
از یک سال از زندان خارج می شوند، یا افرادی که 
تحت قرار بازداشت موقت وارد زندان ها می شوند 
را به این آمار بیفزاییم، به رقمی درحدود دوبرابر 
بالغ می شود. به روایت رئیس هیأت مدیره انجمن 
مــددکاران اجتماعی ایران، در  ســال گذشــته 
هرســاعت 5۰نفر وارد زندان ها می شوند. با این 
حساب هر روز ۱۲۰۰ زندانی و هر سال ۴38 هزار 
نفر در ایران به زندان می روند که این عدد حدود 
نیم درصد کل جمعیت کشور می شود. به تعبیری 

از هر ۲۰۰ ایرانی، هر سال یکی به زندان می رود.
3- یک چهارم زندانیــان جهان متهم و منتظر 

محاکمه اند و درکشــور ما هم همین وضع برقرار 
است و رتبه ۱33 جهان و ۱5 آسیا را داریم.

۴- نســبت زندانیان زن ایران  نســبت به کل 
زندانیان کشور ۲.۹3 درصد است و از این نظر در 

رتبه ۱۶۲ کشورهای جهان هستیم.
5- ۲5 درصد از زندانیــان جرایم غیرعمد بین 
۴۰ تا ۴۴ ســال ســن دارند. از نظــر تحصیالت 
8۲ درصــد زندانیــان جرایم غیرعمــد دیپلم و 
زیردیپلم هستند و 88 درصد آنها متأهل هستند. 
۱5 درصد زندانیان جرایم غیرعمــد فاقد فرزند 
و ۲۴ درصد یــک فرزند و 3۰ درصــد دو فرزند و 
۱۴ درصد سه فرزند و ۶ درصد ۴ فرزند و 3 درصد 5 

فرزند و 3 درصد بیش از 5 فرزند دارند.
  اما با ابالغ »دستورالعمل ساماندهی زندانیان و 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها« توسط رئیس 
قوه قضائیه شــاهد رویکردی جدی تر درخصوص 
کاهش زندانیان و کنترل آسیب هایی که  زندان به 
جامعه می زند، خواهیم بود. شاید موارد برگزیده 
ذیــل از این قانون نشــان دهنده آغــاز حرکتی 
مناسب در عرصه قضا باشــد: افراد معتاد جز در 
شــرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شــرایطی به 
زندان معرفی نشوند؛ قضات محاکم از صدور حکم 
به مجازات حبــس در مورد افراد واجد شــرایط 
مجازات های جایگزین حبس اجتناب نمایند. تا 
حد امکان از ورود افراد کمتر از ۱8 سال سن، افراد 
فاقد پیشــینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری 
شود. تمام درخواســت های قضائی زندانیان در 
سامانه زندانی ثبت می شود و قاضی اجرای احکام 
کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته 
نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام 
می کند. قرار های تأمین کیفــری از نوع کفالت و 
وثیقه تا حد امکان به نحوی صادر شود که متهم 
فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه 
داشته باشد. دادستان ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند 
تا درصورت معرفــی کفیل یا تودیــع وثیقه در 
وقت اداری یا خــارج از آن و فراهم بودن موجبات 

پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.
باید امیدوار باشیم که با اعمال این دستورالعمل 
به سطحی مناسب از استانداردها و احقاق حقوق 

شهروندی برسیم. 
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