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سیاست

«ایران» در گفت و گو با کارشناسان ،دورگردانی اشرار را به بحث می گذارد

تنبیهیانقضحقوقشهروندی
آخــر هفتــه گذشــته اغلــب صفحات
شــبکههای اجتماعــی پــر بــود از
حادثه تصاویــر و فیلمهــای اشــراری کــه
از ســوی پلیــس دســتگیر شــده و در
خیابانهــای پایتخــت و مقابــل چشــمان زن
و مــرد و کــودک و ســالمند بــه اصطــاح دور
گردانــده میشــدند .پلیــس و دســتگاه قضایــی
هــدف از چنیــن اقدامــی را تنبیــه مجرمــان
و عبــرت گرفتــن بیننــدگان و البتــه آرامــش
خاطــر کســانی بیــان میکننــد کــه از ســوی ایــن
افــراد مــورد خشــونت و جــرم واقــع شــدهاند
امــا بررســی واکنــش مخاطبــان نشــان میدهــد
کــه ایــن هــدف چنــدان نیــز بــه نتیجــه نرســیده
اســت.
گذشــته از بحــث قانونــی بودن چنیــن مجازاتی،
ســؤال ایــن اســت کــه آیــا بواقــع اشــرار بــا چنیــن
تنبیــه نمایشــی تغییــر رفتــار میدهنــد و پــس
از آزادی بهعنــوان یــک فــرد مثبــت در جامعــه
بــه روال عــادی زندگــی بــاز میگردنــد یــا اینکــه
چنیــن اعمالــی در زندگــی آنــان تأثیــر بســزایی
نداشــته و فقــط بــرای لحظاتــی آن هــم از ســر
ناچــاری جمالتــی را مبنــی بــر ابــراز ندامــت
بیــان میکننــد .بــه هرحــال بــه اعتقــاد بســیاری
از روانشناســان تغییــر رفتــار مجرمــان در
یــک یــا دو جلســه تنبیهــی آن هــم نمایشــی
محقــق نخواهــد شــد و نیازمنــد بازپــروری و
توانمندســازی افــراد شــرور اســت و بهطــور قطع
نمیتــوان انتظــار تغییــرات محســوس را بــا
چنیــن رفتــاری داشــت.
بیتردیــد مســئوالن نیــروی انتظامــی خودشــان
بخوبــی میداننــد کــه مجرمــان و اشــرار
ســطح یــک بــا گردانــدن چنــد دقیقــهای در
مألعــام هی ـچگاه متنبــه نمیشــوند امــا بــا ایــن
نمایــش بــه نوعــی میخواهنــد قــدرت و اقتــدار
مجموعــه پلیــس را نشــان دهنــد بهگونـهای کــه
افــراد جامعــه بداننــد کــه پلیــس بــا تمــام تــوان
در مقابــل افــراد شــرور ایســتادگی میکنــد و از
طرفــی هــم بــا ایــن کار آرامشــی بــرای دل زخــم
خــوردگان بیاورنــد.
امــا نکتــه بعــدی کــه قابــل بحــث و بررســی

اســت موضــوع قبــح زدایــی اســت .همانطــوری
کــه بــرای مجــرم همیشــه نخســتین ســرقت یــا
جنایت ســخت و آزار دهنده اســت و شاید دچار
عــذاب وجــدان شــود امــا وقتــی جــرم را مرتکــب
شــد و قبحــش ریخــت دفعــات بعــدی براحتــی
دســت بــه ارتــکاب جــرم میزنــد و ناخــودآگاه
تبدیــل بــه یــک ســارق و قاتل ســریالی میشــود.
بــرای اشــراری کــه دورگردانــده میشــوند نیــز
شــاید مرتبــه نخســت قــدری آزاردهنــده باشــد
امــا در دفعــات بعــدی بــا از بیــن رفتــن قبــح
عمــل یــک مجــازات عــادی تلقــی میشــود و
پــس از مدتــی نیــز بهعنــوان یــک تنبیــه بیتأثیــر
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
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را داده باشــد .آنچــه از مقــررات قانونــی بــر
میآیــد بویــژه مــاده  7قانــون آییــن دادرســی
کیفــری ،احتــرام بــه آزادیهــای مشــروع و
حفــظ حقــوق شــهروندی مصــوب  1383و
احتــراز از برخوردهــای ایــن چنینــی اســت.
جعفــرزاده میافزایــد :گردانــدن افــراد
خشــن شــاید بــا اهدافــی چــون نشــان دادن
اقتــدار مراجــع رســیدگی کننــده از یــک طــرف
و شکســتن غــرور و ابهــت مرتکبــان چنیــن
جرایمــی از طــرف دیگــر صــورت گیــرد امــا
بهنظــر مــن اقــدام ســریع و بموقــع مجریــان
عدالــت و تعییــن کیفــر متناســب بــرای آنــان از
چنیــن رفتارهایــی مؤثرتــر خواهــد بــود .از ســوی
دیگــر الزم اســت بــرای پیشــگیری از اقدامــات
شــریرانه چنین افــرادی ضابطان حضــور فعال
و بموقــع در مناطــق جــرم خیــز داشــته باشــند تا
مانــع وقــوع جــرم شــوند.
ëëدورگردانیاشراربازدارندگیایجادنمیکند
دکتــر مجیــد صفــاری نیــا ،رئیــس انجمــن
روانشناســان اجتماعــی ایــران در ایــن بــاره
میگویــد :روش گردانــدن اشــرار مصــداق
نظریــه مدلســازی و یادگیــری اجتماعــی
اســت .ایــن نظریــه بــه مــا میگویــد کــه در
جامعــه وقتــی فــردی کار خوبــی انجــام
میدهد تشــویق میشــود و هرگاه شــخصی کار
مجرمانـهای مرتکــب میشــود تنبیــه میشــود.
ایــن روش در کشــور مــا ســابقه تاریخــی دارد و
بیشــتر از آنکــه بــرای اشــرار مؤثــر باشــد بــرای

تعرضبهمتهممجازنیست

رئیس قوه قضائیه ب ه دنبــال پدیده اوباش گردانی اخیر تعرض به متهم ولو اوباش را جایز
ندانسته و دســتور برخورد با متخلفین را صادر کرد .طبق اعالم مرکز رسانه قوه قضائیه ،در
ماجرای اوباش گردانی اخیر ،آیتاهلل رئیســی ازهمان لحظات اولیه اطالع از این ماجرا،
به دادســتان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق
شــهروندی ،با متخلفین اعم از بازپرس یا مأموران برخورد شود .رئیس قوه قضائیه ضمن
تأکیــد بر برخورد قاطــع و بیامان بــا اراذل و اوباش ،حکم به تشــهیر را فقط در صالحیت
دادگاه و آن هــم در چارچوب قوانین و مقــررات میداند چراکه تعرض به متهم ولو اوباش
بهطورقطعمجازنیست.
ëëحفظحقوقشهروندیدراولویتاست
فخرالدیــن جعفــرزاده -سرپرســت اســبق
دادســرای جنایــی تهــران و وکیل دادگســتری-
درایــن بــاره میگویــد :ارتــکاب جــرم بویــژه
جرایــم خشــونت بــار بیتردیــد امنیــت
جامعــه را بــر هــم میزنــد .مجریــان عدالــت
کیفــری بایــد بــا ایــن گونــه جرایــم بســرعت و
قاطعیــت برخــورد کنند امــا اجــرای عدالت با
اقدامــی خــاف قانــون محقــق نمیشــود .در
روزهــای اخیــر دیــده شــده که پلیــس متهمان
را در خیابــان میگردانــد البتــه مســلم اســت
کــه مأمــوران نیــروی انتظامــی بــدون دســتور
قضایــی چنیــن کاری انجــام نمیدهنــد.
امــا اگــر مقــام قضایــی چنیــن دســتوری
بــه ضابطــان داده باشــد بنــده مجــوزی در
مقــررات جزایــی کشــور ندیــدم کــه ایــن اجــازه

ســایرین میتوانــد درس عبــرت باشــد و اقتــدار
پلیــس را نشــان بدهــد .امــا در مجمــوع چنیــن
تنبیــه هایــی نمیتوانــد بــرای اشــرار و مجرمــان
ســابقه دار کــه از نظــر صفــات و ویژگیهــا
گرایــش بســیاری بــه انجــام اعمــال مجرمانــه
دارنــد ،بازدارندگــی ایجــاد کنــد .دقیقــاً هماننــد
فــرد معتــادی کــه بـ ه زور بخواهیــم او را از مــواد
جــدا کنیــم ممکــن اســت در لحظــه و بهصورت
موقتــی بــه ســمت مــواد نــرود امــا پــس از آزادی
و احســاس امنیــت دوبــاره بــه ســمت اعتیــاد
خواهــد رفــت.
وی در ادامــه میافزایــد :مــا در کشــورمان
ســازمانهای مختلفــی از جملــه ســازمان
اقدامــات تأمینــی ،تربیتــی ،اصالحــی و ...داریم
امــا هیــچ کــدام کار اصولــی و حرف ـهای انجــام
نمیدهنــد کــه منجــر بــه بازپــروری افــراد شــود.
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حذف دوباره عادل
آخریــن امیــد هــواداران عــادل فردوســیپور
بــرای دیــدن برنامههــای ورزشــی او بــر بــاد
رفــت؛ از دیــروز شــماری از رســانهها خبــر
دادهانــد صــدا و ســیما بــه برنامــه هفتگــی و
اینترنتــی « »99مجــوز نــداد؛ برنامـهای کــه قــرار
بــود عــادل فردوسـیپور تهیــه کننــده و مجــری
آن باشــد و بــه صــورت هفتگــی بازیهــای لیــگ
برتــر فوتبــال را بررســی کــرده و بر بســتر اینترنت
منتشــر شــود.
امــروز خبــر رســید صــدا و ســیما کــه چنــد وقتــی
اســت مســئولیت اعطــای مجــوز بــه برنامههای
تلویزیونــی را عهــده دار شــده اســت ،بــا
درخواســت عــادل فردوسـیپور موافقت نکرده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه جنجالهــا بــر
ســر شــبکه نمایــش خانگــی ،رقابــت بــا آن و
بحــث اینکــه نظــارت بــر آن برعهــده وزارت
فرهنــگ اســت یــا صــدا و ســیما ،بــه یــک کالف
در هــم پیچیــده تبدیــل شــده اســت.
مجــری محبــوب دو دهــه گذشــته تاکنــون بــه
ایــن خبــر واکنــش نشــان نــداده اســت ،امــا
علــی ســعد سرپرســت معاونــت کاربــران و
تنظیمگــری اجتماعــی ســاترا در واکنــش به این
خبــر در توئیتــر نوشــت« :شــرط طــرح برنامههــا
در شــورای موافقــت کلــی انتشــار ،نبــود موانــع
حقوقــی ،قضایــی و امنیتــی اســت کــه در مــورد
برنامــه  ۹۹کــه بــه درخواســت فیلیمــو و کافــه
بــازار مطــرح شــده بــود ،بــه دلیــل عــدم دریافت
مکتــوب اســتعالم مراجــع مســئول ،عمــاً
موضــوع قابــل طــرح و بررســی توســط شــورای
مذکــور نبــود ».ســخنانی کــه نشــان میدهــد
ایــن درخواســت فعــاً در شــورا مطــرح نشــده
اســت .خیلــی از طرفــداران امیــدوار بودنــد کــه
بتواننــد بــا برنامــه« »99دوبــاره همــراه عــادل
فردوسـیپور باشــند ،ولــی هنــوز سرنوشــت ایــن
برنامــه مشــخص نیســت.
عــادل فردوس ـیپور چنــد روز پیــش در حاشــیه
دریافــت جایــزه ســوتا ،عنــوان کرد« :همیشــه در
کالسهــای درس در دانشــگاه ،بــه شــاگردانم
میگفتــم کــه از ایــران مهاجــرت نکنیــد،
در کشــورتان بمانیــد و آن را آبــاد کنیــد و بــا
ســختیهای موجــود دســت و پنجــه نــرم کنیــد.
هنگامــی کــه در ســال  ۹۷بــدون هیــچ دلیلــی از
صدا و ســیما کنار گذاشــته شــدم ،دانشــجوهایم
دربــاره مانــدن و موفقیــت در ایــران مجــدداً از
مــن ســؤال میپرســیدند و مــن دیگــر چیــزی
بــرای گفتــن بــه آنهــا نداشــتم».
عــادل فردوســیپور مجــری برنامــه فوتبالــی
« »90یکــی از محبوبتریــن و پرمخاطبتریــن
برنامههــای  2دهــه گذشــته صــدا و ســیما
بــود امــا برنامــه « »90و متعاقــب آن عــادل
فردوســیپور بعــد از حضــور علــی فروغــی در
شــبکه ســوم ســیما از آنتــن حــذف شــد.

