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هاشمی: 
جلوی تخریب ۴۱۱ باغ را گرفتیم

رئیس شورای شهر تهران در مورد مصوبه 
شــورا پیرامون وضعیت ۶۲ بــاغ گفت که در 

خصوص این موضوع کم لطفی شده است.
محســن هاشــمی دیروز در پایان جلسه 
شورای شــهر تهران در مورد حواشی جلسه 
هفتــه قبــل شــورا در مــورد رأی مثبت به 
استفساریه شــهرداری تهران در مورد تعیین 
تکلیف وضعیت ۶۲ پرونده بــرج   باغ گفت: به 
نظر می رسد در این مورد نســبت به شورا کم 
لطفی شده و تیترهای تخریبی برای این خبر 
در نظر گرفته شد و باعث شد که فضای جامعه 
ملتهب شود و آن چه که در جلسه شورا رخ داد، 

منعکس نشد.
هاشــمی با بیان این که واقعیت این بود که 
بر اساس مصوبه برجـ  باغ بیش از ۱۰۰۰ باغ که 
چندین هکتار بودند تخریب شدند، تاکید کرد: 
به محض روی کار آمدن شــورای شهر مصوبه 
برجـ  باغ لغو شد و هدف شورا این بود که جلوی 
تخریب باغات را بگیرد اما از شورا و شهرداری 
گذشته بیش از ۴۰۰ پرونده برج باغ مانده بود 
که شهرداری مجبور شــد در مورد این ۴۷۳ 

پرونده استفساریه بدهد.
وی با بیان اینکه ما در مورد ۶۲ باغ تصمیم 
گرفتیم اما از تخریب ۴۱۱ باغ دیگر جلوگیری 
کردیم، گفــت: این ۶۲ باغ پــول داده بودند و 
کســی حاضر نیســت پولش را پس بگیرد اما 
قرار شد کمیته ای تشکیل شــود که این ۶۲ 
باغ را بررســی کند و اگر باغــی درختان انبوه 
داشته باشد، شــهرداری می بایست با مالک 
جلســه بگذارد و یا آن بــاغ را خریداری کرده 
و یا حقوق مکتســبه را در جای دیگر در نظر 
بگیرد و می بینید که هنوز مجوز قطعی صادر 

نشده است.
    

خطوط متروی تهران، پنجشنبه 
آخر سال رایگان است

نایب رئیس هیــات مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت بهره بــرداری متــروی تهــران 
و حومــه گفت: برای پنج شــنبه آخر ســال 
)۲۳اسفندماه ۱۳۹۷( تمهیدات و برنامه های 
ویژه ای جهت سرویس دهی به شهروندان و 
مسافران برای زیارت اهل قبور در بهشت زهرا 

)س( در نظر گرفته شده است.
فرنوش نوبخت افزود: با عنایت به فرارسیدن 
سال نو، از آن جا که شهروندان تهرانی بر اساس 
یک سنت قدیمی و حســنه در روز پنجشنبه 
آخر ســال برای زیارت اهل قبور به بهشــت 
زهرا )س( و حــرم مطهر امــام خمینی )ره( 
می روند، همه ســاله در این روز ترافیک بسیار 
سنگینی در جاده های اطراف بهشت زهرا )س( 
حاکم می شــود، از این رو شرکت بهره برداری 
راه آهن شهری تهران و حومه برای رفاه بیشتر 
حال شــهروندان و کاهش ترافیک در آن روز 

تمهیداتی به عمل آورده ایم.
وی با اشــاره به اینکه در آخرین پنج شنبه 
ســال ۹۷، متروی تهران به صورت رایگان در 
تمامی ایستگاه های خطوط یک، دو، سه، چهار 
و هفت سرویس دهی دارد، تاکید کرد: طبق 
برنامه ریزی به عمل آمده برای ارائه سرویس به 
ایستگاه حرم مطهر امام خمینی )ره(، از ابتدای 
صبح تا ســاعت ۱۹ بعدازظهر شــهروندان و 
مسافرانی که قصد عزیمت به بهشت زهرا )س( 
را دارند، می توانند به صورت رایگان سفر کنند.

مدیر عامل شــرکت بهره برداری متروی 
تهــران و حومــه گفــت: در روز جمعــه ۲۴ 
اسفندماه ۹۷ نیز تمامی قطارها به سمت حرم 
مطهرامام و )بهشت زهرا( تردد خواهند داشت 
و برنامه حرکت قطارها در سایر خطوط متروی 
تهران در روز مذکور، تغییری نداشــته و طبق 

جداول زمانی حرکت قطارها خواهد بود.

از گوشه و کنار

آذر فخری

وقتی از جرم و بــزه حرف می زنیم، 
شــاید بالفاصله بســیاری از ما همان 
جرم های کالســیک و معمولی که به 
شــنیدن نام شــان عادت کرده ایم، به 
ذهن مان می رسد؛ مثال اولین جرمی که 
ممکن است به ذهن ما برسد دزدی است؛ 
حاال در شکل ها و ابعاد مختلف آن. یا در 
نهایت قتل و البته در سال های اخیر تجاوز 
و تعرض به کودک و نوجوان و جوان هم 
به این جرایم کالسیک اضافه شده و از 
شدت تکرار می رود که این جرایم هم به 

رده جرم های کالسیک بپیوندند. 
اما واقعیت این اســت که امروز و در 
ابتدای هزاره ســوم، تمام جهان درگیر 
جرم های نوپدید هم هستند. جرم هایی 
که باید برای هم جلوگیری از آن ها و هم 
تنبیه و مجازات شان، راه کارها و قوانین 
جدید اندیشیده شود. برای بسیاری از 
این جرم های نوپدید، هنوز در کشــور 
ما قوانین بازدارنــده و تنبیهی خاصی 
اندیشیده نشده و دستگاه قضا در برخورد 
با چنین جرم هایی سعی می کند از میان 
قوانین و ماده ها و تبصره های قدیمی، 
ماده و تبصره جدیدی بیرون بکشــند. 
که معموال هم بازدارنده  نیست. در واقع 
الزم است به این نکته مهم توجه کنیم که 
هیچ قانون و مجازات، حتی سخت ترین 
و اشد آن ها نتوانسته است از میزان جرم 

کم کند. و این باید هم جامعه شناسان 
و نیز قانون گذاران را متوجه این مسئله 
مهم بکند که تا معضالت اجتماعی چون 
فقر اقتصادی و عاطفی، ناکامی و ناامنی 
شغلی، پرخاشــگری، حادثه جویی و 
محیط اجتماعی نامناســبی که تولید 
کننده فقر مادی و فرهنگی اســت، بر 
جامعه و زندگی مردم حاکم است، عمال 
هم چنان که آمار نشــان می دهند، ما با 
افزایش جرم مواجه هستیم و خواهیم 

بود والغیر.
بیــکاری، طبقاتی بــودن جامعه و 
نابرابری های اجتماعی، شهرنشــینی 
و زاغه نشــینی مهاجرت به شهرها و... 
بسترهای بالقوه و بالفعلی هستند برای 
جرم خیزی. و تا این بسترها وجود دارد، 
صحبت از افزایش نیرو برای دستگیری 
مجرمان و انباشــتن زندان ها، راه کار 
مسکنی اســت که با  گذراندن دوران 
محکومیت و آزادشدن مجرم، دوباره آن 
دور باطل آغاز می شود: مجرم بیشتر+ 

نیروی بازدارنده و قهری بیشتر.
افزایش جرم و چراها 

 باقر ساروخانی،جامعه شناس در 
بررســی علت های وقوع جرم مسائل 
مختلفی را مطرح می کند:»با توجه به 
آمارهای موجود در زمینه جرایم، میزان 
جرم و جنایت در ایران طی ســال های 
گذشته افزایش داشته است. بنابراین، 
بررسی و شناسایی عوامل به وجودآورنده 
جرم در ایران برای جلوگیری از رشــد 
آن باید مورد توجه قــرار گیرد.عوامل 

اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل وقوع 
جرم هستند، و برای بررسی علل افزایش 
وقوع جرم باید رویکردهای اقتصادی به 
شناسایی مؤلفه های اقتصادی اثرگذار بر 

جرم و جنایت داشته باشیم.«
ســرقت و دزدی هم از لحاظ عرفی 
و هم از لحاظ قانونی یک آسیب جدی 
محســوب می شــوند. هر چند عوامل 
متعددی در بروز این مشــکل شناخته 
شــده اند مثل فقر و بیــکاری، اعتیاد 
و شــیوه های تربیتی، اما ســاروخانی 
عوامل دیگری را نیز در این زمینه مطرح 
می کند:» بررســی رابطه میان جرم و 
بیکاری حکایت از ارتباط مستقیم این 
دو عامل دارد؛ با افزایش بیکاری درمیان 
جوانان باالی ۱۶ ســال، نــرخ جرم در 
جامعه هم افزایش می یاد و هم جهت با 
این عامل، نقش درآمد در ارتکاب جرم 
نشان می دهد در سطوح درآمدی پایین، 
احتمال ارتکاب جرم زیاد است؛ چرا که 
هزینه احتمال دســتگیری افرادی که 
درآمد اندکی دارند، بسیار پایین است. 
به عبارتی، احساس این افراد این است 
که نه تنها دریافتی های قانونی شــان 
پایین اســت؛ بلکه هزینه فرصت زمان 
صرف شده برای فعالیت های مجرمانه یا 
بودن در زندان نیز پایین است. او مدتی 

در زندان می ماند و دوباره آزاد می شود. 
یک مورد تکراری:

 فقر و مشکالت معیشتی
در میان علل و عوامــل بزهکاری و 
ارتکاب انحرافات اجتماعی، عامل فقر و 

مشکالت معیشتی و اقتصادی از جایگاه 
ویژه ای برخوردار اســت. عدم بضاعت 
مالی خانواده ها و ناتوانی در پاسخگویی 
به نیازهــای طبیعی و ضــروری مانند 
امکان ادامه تحصیــل حتی در مقطع 
متوسطه، تأمین پوشاک مناسب، متنوع 
و متناسب با سلیقه و روحیه جوانان و... 
زمینه ساز بروز دل زدگی، سرخوردگی، 
ناراحتی هــای روحــی، افســردگی 
و انزواطلبــی را در فراهــم می ســازد. 
ساروخانی چنین ادامه می دهد:»این 
امر موجب می شــود تا این افراد برای 
التیام ناراحتی های ناشــی از مشکالت 
خود مستقیم و یا غیرمستقیم، دست به 
کارهای مجرمانه بزنند. مسئله مهم دیگر 
فشارها و مشکالت اقتصادی، باعث شده   
دو شغله بودن یا اشتغال نان آور خانواده 
یا دوشغله باشد و یا در مشاغل کاذب یا 
غیرمجاز مشغول باشد.  پس توجه والدین 
به جوانان و نیازهای عاطفی و اقتصادی 
شان کم می شود و جوانان درگیر این بی 
توجهی ها خود را رها شده احساس می 
کنند و از این جا، زمینه های وقوع جرم 

تولید می شود. 
تنهایی، شبکه های مجازی

 و آسیب های نوپدید
 بــا پیشــرفت روزافــزون علم و 
تکنولوژی، جوامع مختلــف درگذر از 
جامعه سنتی به جامعه پیشرفته عالوه 
بر حفظ بسیاری از آسیب های اجتماعی 
کالســیکی که از قبل وجود داشته ، با 
آســیب های اجتماعــی جدیدی هم 

مواجه می شــوند که به خاطر نداشتن 
سابقه و پیشــینه در جوامع انسانی به 
آن ها »آسیب های اجتماعی نوپدید« 

می گویند.
آســیب های نوپدید، آسیب های 
مرتبــط با فنــاوری جدیــد ارتباطی 
است؛ آســیب های ناشــی از استفاده 
از ماهــواره، بازی هــای کامپیوتری، 
فضاهای مجازی، تلفن همراه و اینترنت 
 در ایــن مجموعــه قــرار می گیرند.

ساروخانی تاکید بسیاری بر زمینه های 
جرم خیزی اینترنت و شبکه های مجازی 
برای جوانــان دارد:»با رواج اســتفاده 
آسان و همیشه در دسترس اینترنت و 
شبکه های مجازی و نیز افزایش استفاده 
از اســمارت فون ها  حریــم خصوصی 
کم کم از بین رفتــه و امنیت اطالعات 
مبادله شده با چالش هایی مواجه شده 
و ســالمت اخالقی و حتی جســمانی 
کودکان و نوجوانان در جامعه به مخاطره 
افتاده است. به دو دلیل خیلی مهم: اول 
این که اکثر والدین به دلیل عدم آشنایی، 
یا آشنایی کم با اینترنت و ظرفیت های 
آن و شــبکه های اجتماعی مجازی و 
فناوری های نوین ارتباطی، از رفتارهای 
آنالین فرزندان شان در فضای مجازی 
اطالعی ندارند. همیــن ناآگاهی راه را 
برای صیادان اینترنتی بــاز می کند تا 
راحت تر بتوانند طعمه هــای خود را از 
میان افرادی انتخاب کنند که دچارانواع 
آســیب های اجتماعی هستند و بدون 
در نظرگرفتن تهدیــدات و معایب این 
فضا به دنبال تفریح در آن هســتند. و 
مورد دوم  این که فضای مجازی فضایی 
محدود به افکار کاربران آن است که به 
دلیل ناشناس بودن فرستنده و گیرنده 
پیام، امکان سوءاستفاده طرفین از هم 

افزایش می یابد.«
جرایم نوپدید چیستند؟

جامعه ما هم ماننــد اغلب جوامع 
درگیر عوارض پیشــرفت تکنولوژی و 
ظهور جرایم نوپدید اســت. استفاده از 
تکنولوژي و فناوریهاي روز باعث شده 
شــرایط ارتکاب جرم بــراي مجرمین 
معمولی سخت تر شــود، اما آنان که در 
استفاده از تکنولوژی سایبری . اینترنتی 
ید طوالیی دارند، جرم و بزه را وارد مسیر 
تازه ای کرده اند. انواع کالهبرداری های 
اینترنتی، شبکه ها و کانال های مجازی 
خریدوفــروش بــدون آدرس معتبر، 
سایت ها و کانال های قمار قرعه کشی، 
پیشگویی و فال بینی، سایت های همسر و 
دوست یابی و حتی سایت ها و کانال هایی 
که ادعای برگزاری تورهای مســافرتی 
دارند و... زمینه های جرم خیز درفضای 
مجازی هستند که بیشتر جوانان ما را 
تهدید می کنند. در کنار همه این ها، باید 
به باندها و دسته های جنایی و بزهکاری 
در پوشش عقاید انحرافی نیز اشاره کرد 
که از ناآگاهی و ســاده دلی نوجوانان و 
جوانان نهایت استفاده را برای رسیدن 
به اهداف شــوم خود می کنند.  مسئله 

نگران کننده در مورد جرم های نوپدید 
سایبر انتشار سریع اطالعات است، مثاًل 
در زمان کوتاهی قسمتی از اطالعاتی که 
می تواند به طور بالقوه مورد سوءاستفاده 
قرار گیرد کشف می شود. در فضای سایبر 
برای جست وجو و پیدا کردن این جرایم 
مشکالت پیچیده تر می شود. در دنیای 
واقعی دزدی از بانک کاماًل مشــخص 
است چرا که بعد از سرقت در خزانه بانک 
پولی موجود نیست؛ ولی در تکنولوژی 
کامپیوتری شــدن یک خزانه می تواند 

بدون هیچ عالمتی خالی شود.
فضای مجازی

 و شکاف بین نسلی 
باقر ساروخانی معتقد است فضای 
سایبری، به طرز شــگفت آوری باعث 
جدایی افراد خانواده ازیکدیگر و نیز پدید 
آمدن نوعی شکاف عمیق در بین فرزندان 
و خانواده شده است:» اینترنت شکاف 
میان نسل ها را بیشتر کرده است؛ اکنون 
شکاف میان نسل دوم و سوم عالقه مند به 
اینترنت خود را به وضوح نشان می دهد، 
حاال مشکل این اســت که این دو نسل 

گاهی اصال زبان دیگری را نمی فهمند. 
قطع ارتباط با افــراد خانواده، یعنی 
تنهایی و تنهایی یعنی به دنبال کسی 
گشــتن در فضای مجازی کــه طبعا 
ناامنی هایی هم در خود دارد. کافی است 
این روزها نیم نگاهی به آمار جرم هایی که 
به واسطه حضور بی محابای جوانان در 
فضای مجازی اتفاق می افتد بیندازیم 
تا متوجه شویم چرا آمار جرم تا این حد 
افزایش یافته است. جرم امروز دیگر به 
معنای باال رفتن از دیوارو شکستن قفل 
و دزدی یا حتی قتل در معنای مصطلح 
آن نیست. جرم های نو پدید بیش از 5۰ 
در صد آمار جرایــم در جامعه را به خود 
اختصاص داده اند. گاهی حتی ردپای یک 
قتل یا یک سرقت و کالهبرداری را تنها 
می توان در فضای سایبری جست وجو 
کرد و نــه در فضای واقعــی. و اگر قرار 
است نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگری 
چــاره ای در این مورد بیندیشــد باید 
پیش از هر کاری بنا به گفته ساروخانی 
بداند و به این درک مهم برســد که یک 
جوان امروزی چگونه فکر می کند و چه 

انتظاراتی از جامعه خود دارد.  

افزایش وقوع جرم و معضلی که باید جدی گرفته شود؛

ظهور جرم های نوپدید!

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

خانواده نخســتین و مهمترین پایگاهی است که به عنوان 
کانون اصلی تعامل طبیعی میان-نسلی تلقی می شود؛ نظامی 
است که روابط جنسی و تجدید نسل را فراهم می سازد؛ بنابراین 
متداولترین صورت اجتماعی خانواده متشکل از زن و شوهری 
است که با یا بدون فرزند، یک واحد خانوار را تشکیل می دهند. 
خانواده در کنار نقش های خطیری که برعهده دارد، از یکسو 
زمینه را برای ایجاد تعامل بین-نســلی همــوار می کند و از 
سویی دیگر نیز محل بروز بسیاری از تفاوت ها و تعارض های 

والد-فرزندی محسوب می شود. 
به باور کارشناسان تمایزهای بین-نسلی به عنوان پدیده ای 
متداول در هر جامعه ای میان نسل های مختلف به شکل های 
تعارض و کشمکش های نسلی نمود پیدا می کند. در بررسی 
عوامل موثر بر شــکاف نسلی، ســبک های فرزندپروری در 

زمره مهمترین عاملی اســت که منجر به پدید ایی این آسیب 
اجتماعی می شود. در واقع با رشدیافتگي و بلوغ، فاصله عاطفي 
بین نوجوان و پدر و مــادر افزایش مي یابد و ایــن تمایزات و 
تعارض ها  اغلب بر ســر موضوعات جزئي نظیر سبک لباس 
پوشیدن، کارهاي خانه، عادتهاي مطالعه، نوع دوستان، ومسائل 
روزمره تشدید می شوند. در چنین شرایطی نوجوانان و جوانان 
از افکار و عقاید خویش حمایت می کنند و  بالتبع والدین نیز در 

چنین شرایطی درصدد هستند تا برآنها مسلط شوند.
بر همین اساس یکی از عوامل مهم در شکل گیری تعارضات 
و اختالفات والد-فرزندی، سبک های فرزندپروری است. در 
روانشناســی روابط والد- فرزندی به سبک های معینی گفته 
می شــود که هر والدی در ارتباط با فرزند خویش از  آن بهره 
می برد. بنابراین در قلمروی روانشناســی رایج ترین الگوهای 
فرزندپروری عبارتنــد از: والدین قاطــع و اطمینان بخش، 
والدین خودکامه و مستبد، والدین مساوات طلب، سهل گیر و 
بی بندوبار. کارشناسان روانشناس معتقدند »والدین دموکرات و 
قاطع«، کسانی هستند که هم بر رفتار خودمختارانه و هم برای 

رفتار منضبط اعتبار قایلند. روابط کالمی را تشویق می کنند و 
برای منع فرزند خویش از  انجام فعالیتی به خصوص، دلیل ارائه 
می دهند. شواهد نشان داده است که چنین والدینی به احتمال 
زیاد فرزندانی دارای اعتماد به نفس و عزت نفس باال، مستقل و با 
احساس مسئولیت دارند. در چنین شرایطی فرزندان احساس 

می کنند از مهر و محبت پدر و مادر برخوردار هستند.
اما برخالف والدین دموکراتیک، »والدین مستبد« لزومی 
نمی بینند که برای دســتورات خویش دلیلــی ارائه دهند و 
خواستار اطاعت بی چون و چرا هستند. اینگونه والدین در ظاهر 
اختالفات را سرکوب می کنند، ولی نمی توانند آن ها را از بین 
ببرند؛ در حقیقت بیشتر به خشم فرزند خویش دامن می زنند. 
به این ترتیب فرزندانی تربیت می کنند که اعتماد به نفس پایینی 
دارند؛ از استقالل و خالقیت بهره نبرده اند؛ فاقد ذهن کنجکاو و 
پرسشگر هستند؛ و به لحاظ رشد اخالقی در سطوح پایینی به 
سر می برند بطوریکه در برابر مشکالت روزمره زندگی، تحصیلی 
و ذهنی از انعطاف پذیری کمتــری برخوردارند. این فرزندان 
والدین خود را نامهربان و سهل انگار تصور می کنند و معتقدند 

که انتظارات و توقعات آنان غیرمنطقی و نادرست است.
در ادامه باید متذکر شــد »والدین ســهل گیر و بی اعتنا« 
نمی توانند به انــدازه نیاز فرزند، حامی باشــند. بعضی از این 

والدین اجازه می دهند فرزنــد هر فعالیت مورد عالقه خویش 
را انجام دهد و به این ترتیب از زیر بار مســئولیت شــانه خالی 
می کنند؛ بی آنکه بــرای کودک خویش سرمشــقی از یک 

بزرگسال مسئول باشند، فرزند را به حال خود رها می کنند.
بطور خالصه می توان گفــت روش فرزند پروری قاطعانه و 
دموکراتیک منطقی ترین و مطلوب ترین سبک تربیتی است و 
از بسیاری جهات منجر به پرورش نوجوانان و جوانانی مستقل 

همراه با احساس مسئولیت می شود. 
بنابراین با توجه به مطالب مطرح شــده باید خاطر نشان 
کرد کوتاهی والدین در امر تربیت و پرورش فرزندان، منشــا 
شکل گیری بسیاري از اختالفات و مشــاجرات خانوادگی به 
حساب می آید؛ بطوریکه با افزایش فاصله عاطفی و روانی میان 
والد-فرزند، سالمت رواني آنان بیشــتر در معرض تخریب و 

فروپاشي قرار می گیرد.
به عنوان نکته پایانی خطاب به والدین تاکید می شــود با 
دنیاي درونی جوان و نوجوان خویش آشتی کنند تا بتوانند برای 
کم کردن فاصله عاطفی میان خویش و همچنین برقراری روابط 
پایدار گام های جدی بردارند. بدون تردید این والدین هستند 
که با رفتار ها و اعمال خویش می توانند فرزند خود را در مسیر 

نیک بختی یا شوم بختی سوق دهند.

نقش خانواده در بروز ناسازگاری فرزندان

 به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی، در سال ۹۷ بیش از یک میلیون جرم در کشور ثبت شده که ۹۱ درصد آن 
مربوط به سرقت بوده  است. این در حالی است که در سال های گذشته ساالنه حدود ۲۰۰ هزار جرم رخ می داد. در این میان 

نکته جالب توجه آن است که رئیس پلیس آگاهی کل کشور ابراز امیدواری کرده جذب نیرو با میزان جرایم همراه باشد تا با 
مشکل مواجه نشوند! به نظر می رسد تنها راه حل نیروی انتظامی در این روزهای بحرانی و جرم خیز، کمبود نیرو برای جمع 

کردن این افراد از سطح جامعه است و معلوم نیست حل معضل جرم خیزی برعهده کدام نهاد، سازمان و مسئولی است و 
اصال این مشکل بزرگ اجتماعی مسئول و متولی دارد یا نه!

برای بسیاری از جرم های 
نوپدید، هنوز در کشور ما 

قوانین بازدارنده و تنبیهی 
خاص اندیشیده نشده و 
دستگاه قضا در برخورد 
با چنین جرم هایی سعی 

می کند از میان قوانین 
و ماده ها و تبصره های 
قدیمی، ماده و تبصره 

جدیدی بیرون بکشند که 
معموال هم بازدارنده نیست
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