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 بازداشت
سارقان باتری دکل مخابرات 

میــزان| ۲ ســارق باتری هــای دکل های 
مخابراتی در یک شهرک صنعتی دستگیر شدند. 
ارزش اموال سرقت شــده توســط این متهمان 
۱۶ میلیون تومان برآورد شــده است. سرهنگ 
حســینی رئیس کالنتری ۱۷۶ حســن آباد در 
این باره گفت: »با شکایت نماینده حقوقی شرکت 
مخابرات درخصوص سرقت تجهیزات صنعتی و 
باتری های دکل های مخابراتی، تیمی از ماموران 
این کالنتری برای دســتگیری سارق یا سارقان 
وارد عمل شدند. در بررســی های انجام شده از 
محل های سرقت چهره و مشخصات خودروی 
متهمان به دست آمد و مدتی بعد ماموران موفق 
شدند در یکی از گشتزنی های خود دو سارق را که 
درحال بازکردن باتری های چند دکل مخابراتی 
در شهرک صنعتی حســن آباد بودند، دستگیر 
کنند. متهمان به همراه تجهیزات مســروقه به 
کالنتری منتقل شــدند و تحت  بازجویی های 
انجام شده به ســرقت 8 باتری ۵۰کیلوگرمی به 
ارزش ۱۶ میلیون تومان اعتراف کردند و گفتند 
که ســرب و مس های موجود در باتری ها را جدا 

کرده و به مالخران اموال مسروقه می فروختند.«
رئیس کالنتری ۱۷۶، ادامه داد: »متهمان پس 
از اعتراف و تکمیل پرونده برای تحقیقات بیشتر 
به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل 
شــدند و اموال با هماهنگی های انجام شده به 

شرکت مخابرات تحویل داده شد.«

 مرگ ۲ کودک در اثر سقوط
در دستگاه بلوک زنی

ایسنا| دو پسربچه ۷ و ۱۰ساله هنگام کمک 
به پدرشان در دستگاه بلوک زنی، سقوط کرده و 
جان خود را از دست دادند. علی پاکدل، فرمانده 
انتظامی شهرستان بجنورد درباره جزییات این 
حادثه گفت: »براساس اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی مبنی بر وقوع یک حادثه منجر به فوت در 
یکی از حاشیه های شهرستان بجنورد، ماموران 
انتظامی سریعا در محل حاضر شدند. براساس 
اعالم ماموران حاضر در صحنه این حادثه، در یک 
کارگاه بلوک زنی اتفاق افتاده است. دو پسربچه 
۷ و ۱۰ســاله که برای کمک به پــدر در کارگاه 
بودند، متاسفانه در داخل دستگاه میکسر سقوط 
کرده و جــان خود را از دســت دادند.« فرمانده 
انتظامی شهرســتان بجنورد در پایــان از همه 
شهروندان خواست در هنگام استفاده از تجهیزات 
ساختمانی نکات ایمنی را رعایت و از نزدیک شدن 
کودکان به این دستگاه ها خودداری کنند تا شاهد 

چنین اتفاق های ناگوار و دلخراشی نباشیم.

ذره بين

شهروند| شامگاه سه شنبه پدر خشمگینی 
در غرب پایتخت دســت به اقدام هولناکی زد. 
این مرد 4۲ســاله در یک حرکــت جنون آمیز 
همسر ســابق و فرزند 8ســاله را به قتل رساند 
و بعد از آن اقدام به خودکشــی کــرد. در این 
حادثه، زن جوان همراه پســرش کشته شد، اما 
قاتل در خودکشــی ناکام ماند و به بیمارستان 
منتقل شــد. این جنایت حدود ساعت 9شب 
در یکــی از خیابان های محله تهرانســر اتفاق 
افتاد. براســاس اعالم پلیس تهــران، این مرد 
ابتدا به محل زندگی همسر می رود و او را خفه 
می کند. او پس از قتل همســر سابقش به خانه 
خودش مراجعه می کند و با چاقو به جان فرزند 
8ســاله اش می افتد. این پدرسنگدل با ضربات 
متعدد چاقو پسرش را به قتل  رساند و بعد از آن 
هم اقدام به خودکشی کرد، اما توسط ماموران 
اورژانس به بیمارستان منتقل شد. گزارش این 
حادثه، بالفاصله به بازپرس کشیک قتل تهران 
اعالم شــد. هنوز انگیزه این جنایت مشــخص 
نیســت و کارآگاهان اداره آگاهــی در تحقیق 

درخصوص این حادثه هستند. 
اما این برای نخســتین بار نیســت که چنین 
حادثه تلخی رخ می دهــد. پرونده های جنایی 
متعددی در چند وقت اخیر تشــکیل شده که 
عامل آن همسری خشمگین و پدری سنگدل 
است که اعضای خانواده اش را به قتل رسانده و 
بســیاری از آنها خودش هم اقدام به خودکشی 
کرده است. تابستان  سال جاری بود که جنایت 
خیابان دروس خبرساز شد. در آن حادثه تلخ، 
مرد میانسالی که استاد دانشگاه بود، پس از قتل 
فجیع مادر و پدرش در دفتر کارش، به ســراغ 
همســر و فرزندش در محله دروس تهران رفت 
و آن دو را نیز با چاقو کشــت. این قاتل سپس 
اقدام به خودکشــی کرد و خودش را هم از پای 
درآورد. چندی بعد هــم در محله تهران پارس 
پدری که همراه با دو دخترش زندگی می کرد، 
در اقدامی مشابه جنایت هولناک دیگری را رقم 
زد. آن مرد هم چند ســالی بود که از همسرش 
جدا شده و با دو دخترش زندگی می کرد. در آن 
حادثه دو خواهرجوان با چاقو به دست پدرشان 
کشــته شــدند. پدر ســنگدل پس از نوشتن 
نامه ای که در آن بــه انگیزه هایش از این اقدام 
جنون آمیز اشاره کرده بود، دست به خودکشی 
زد. اما پرونده هــای این چنینی درچند وقت به 
همین جا ختم نمی شــوند. ســرانجام پرونده 
سرهای بریده خیابان شــیخ بهایی که یکی از 
جنجالی ترین پرونده های قتل چند وقت اخیر 
تهران بود هم، به پدر قاتل ختم شــد. این پدر 
پس از شناسایی و دستگیری توسط پلیس در 
اظهاراتش ضمن اعتراف به قتل پســر و عروس 
و مثله کردن اجســاد آن ها، دلیــل این جنایت 
فجیع را اذیت و آزار و مصرف موادمخدر آن دو 
اعالم کــرد و از بازپرس پرونده تقاضای قصاص 

کرد.
بحران خشونت در جامعه

اما به  راســتی چــه عامل یــا عواملی باعث 
بروز این گونــه از جنایت ها می شــود. این حد 
از خشــونت و ســنگدلی که باعث بروز چنین 
رفتارهــای جنون آمیــزی می شــود، از کجا 
سرچشــمه می گیرد. آیــا ایــن پرونده های 
جنایی که در چند وقت بارها  و بارها در گوشه 
و کنار شــهرها رخ می دهد، نمودی از افزایش 
خشونت در ســطح جامعه اســت که حاال در 
بین خانواده ها خودش را به عریان ترین شــکل 
ممکن نشــان می دهد؟ این پرسش هایی است 
که علیرضا فرنام اســتاد و عضــو هیأت علمی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در پاســخ آنها 
را در بحران خشــونت می دانــد. او در این باره 
به »شــهروند« می گوید: »این گونــه اقدمات 
جنون آمیز معموال در افرادی دیده می شود که 
از مشــکالت روحی و روانی نادیده گرفته شده 
رنج می برند. جنایت به عنوان باالترین ســطح 
خشــونت به یکباره رخ نمی دهــد. به عبارت 

دیگر، عامل اصلی این حوادث مردانی هستند 
که ســال ها با مشــکالت و بیماری های روانی 
زندگی کرده انــد. به طور معمول در بررســی 
گذشــته متهمان انواع و ســطوح مختلفی از 
خشونت دیده می شود. یعنی یک پدر یک شبه 
قاتل فرزندش نمی شــود، مردی که سال ها با 
همســرش زندگی کرده، در مــدت کوتاهی 
کمر به قتل او نمی بندد. بیشــتر این افراد قبل 
از اقدام به این عمل، بارها به اشــکال مختلف 
خشونت داشــته اند. خشــونت در کالم؛ رفتار 
خشــونت های دیگر که در بســتر خانواده ها 
شکل گرفته است. اما مشکل اصلی این جاست 
که وقتی این مشــکالت نمایان می شود، کار از 
کار گذشــته و حادثه جبران ناپذیری رخ داده 
است.« به گفته این روانپزشک، یکی از دالیل 
این دیر نمایان شــدن در نبود ابزار حمایتی و 
قانونی اســت: »وقتی که زنــی در مدت زمان 
طوالنی در معرض خشونت از سوی همسرش 
قرار می گیــرد، وقتــی که کودکی از ســوی 
پــدرش بارها به دالیل مختلــف تنبیه بدنی و 
آزار کالمی می شــود و هیچ مرجع قانونی هم 
بــرای بازدارنگی و اصالح رفتــار وجود ندارد. 
باید منتظر بروز چنیــن حوادثی بود.« فرنام با 
اشــاره به این که اختالالت روانی مردان پس از 
ظهور قابل  درمان است، ادامه می دهد: »بهبود 
و کاهش عوارض بیماری های روانی امکان پذیر 
است. تغییر و اصالح رفتار و گفتار خشونت آمیز 
با مراجعه به مراکز مشاوره و روانپزشکان قابل 
درمان اســت، اما واقعیت این است که  درصد 
بســیار ناچیــزی از مردم به خصــوص مردان 
حاضر به پذیرش این مشــکالت هســتند. در 
واقع آنها بیمــاری خود را قبــول نمی کنند و 
خشــونت خود را بــه عوامل بیرونــی مرتبط 
می دادند. به همین دلیل به نظر می رســد باید 
به دنبال یک راهکار واســطی بود.« در توضیح 
بیشتر می گوید: »در بسیاری از موارد همسر و 
فرزندان به دلیل روابط احساسی عالقه مند به 
ادامه زندگی با این افراد هســتند، اما به شرط 
درمان و برطرف شدن مشــکالت روانی. دقیقا 
همین جاســت که بایــد با اســتفاده از برخی 
ابزارهــای حمایتی و قانونــی این گونه افراد را 
مجبور به پذیرش و درمان کرد. البته این ایده 
نیاز به بررسی بیشتری دارد، اما به هرحال باید 

برای بحران خشونت در جامعه فکر کرد.«
 خشونت ناشی ازکمبودها

و فشارهای اقتصادی
ســعید خراط ها آســیب شــناس اجتماعی 
معتقد است که خشــونت در جامعه زیاد شده و 
به مرز بحران نزدیک است. او هم ریشه بروز این 
جنایت ها را همین پدیــده مخربی می داند که 
درچند سال اخیر روند فزاینده ای به خود گرفته 
است. اما خراط  با تاکید بر زمینه های اجتماعی 
این بحران خشــونت به»شــهروند« می گوید: 
»مشــکالت اقتصادی دلیل اصلی این خشونت 
افسارگســیخته اســت که امروز در بخش های 
مختلف جامعــه خودش را به اشــکال مختلف 
نشان می دهد. کمبودها و فشارهای اقتصادی، 
بیکاری، فقر و تبعیض باعث شده که خانواده ها 
به بدتریــن و دلخراش ترین شــکل ممکن به 
خشونت گرفتار شوند. پدری که مدام و هر روز 
شرمنده زن و بچه است، جوانی که با تحصیالت 
و قابلیت هــای فــراوان از بیــکاری در خانواده 
شرمسار است. مستعد هرگونه اقدام غیر منتظره 
اســت. وقتی این کمبودها در کنار فرصت ها و 
پیشــرفت های خارج از ضابطه برخی افراد در 
جامعه قرار می گیرد، خواه ناخواه مقایســه ای 
تلخ در ذهن انجام می شــود. نبود فرصت های 
برابر، رانت، اختالس، همه اینها باعث می شــود 
که افراد به ســمت رفتارهای خشــن متمایل 
شــوند. حاال این دیگر به شــرایط خانوادگی، 
قدرت مدیریــت و زمینــه های روانــی افراد 
بستگی دارد. در چنین شرایطی، کافی است که 
مردی در محیط نامناســب بزرگ شده باشد یا 

اختالالت زمینه ای روانی را با خود داشته باشد. 
در این شــرایط نباید از بــروز قتل های فجیع، 
کشتن پسر به دســت پدر، همسرکشی و امثال 
ایــن جرایم هولناک تعجب کرد.« این آســیب 
شــناس معتقد اســت فاصله بین نســل ها در 
جامعه ایرانی یکی دیگر از عوامل موثر درتشدید 
و بروز این گونه ازخشونت هاســت:»هنجارها و 
ارزش ها نســل جدید به طور کلی تغییر کرده. 
در واقع ما با یک انقالب ارزشی مواجه هستیم. 
فرزندان و والدینشــان به خصوص پدرها از دو 
دنیای مختلف هســتند. حتی ساده ترین حرف 
ها و خواسته های یکدیگر را درک نمی کنند. در 
این شرایط بروز اختالفات بیشتر شده و با توجه 
به شرایط و عوامل دیگر خشــونت بین اعضای 
خانــواده را رقم مــی زند.« به گفتــه خراط ها 
افزایش این جنایت ها پیام دیگری هم دارد و آن 

بحرانی شدن وضع روانی جامعه است:»جامعه 
با مشکالت و بیماری های روانی زیادی دست و 
پنجه نرم می کند. واقعیت این است که بسیاری 
از ایرانیــان به یک یا چند اختــالل روانی دچار 
هستند. وزارت بهداشــت در چند سال گذشته 
بارها آمارهایی در این خصوص منتشــر کرده. 
مرجع رســمی اعالم می کند کــه بیش از ۲۰ 
درصد افراد جامعه اختالالت روانی دارند. بارها 
در این خصوص هشدار داده شــده، اما مشکل 
این جاســت که فقط در حد گــزارش یا اعالم 
و هشــدار باقی مانده. واقعا بــرای  چند دهم یا 
صدم درصد از این افراد بیمار روانی برنامه ریزی 
صورت گرفته اســت. چند نفر از این ها خدمات 
روان درمانــی دریافت کــرده اند.جامعه بیمار 
اســت. بحران خشــونت و اختالالت روانی مرز 

بحران را رد کرده است.«

آژير

 درگذشت مدیر امور برق
ناحیه ۲ مشهد بر اثر سوختگی

باشگاه خبرنگاران| مدیر امور برق ناحیه 
دو مشــهد که چندی پیش در جریان حمله 
یک مشــترک بدهکار دچار سوختگی شده 
بود، بر اثر شــدت جراحت درگذشت. چندی 
پیش مشــترک بدهکار شرکت توزیع نیروی 
برق مشــهد به علت بدهی دو میلیون تومانی 
با در دست داشــتن گالــن بنزین اقــدام به 
آتش زدن یکی از کارکنــان و مدیر آن اداره 

کرد.
جعفر حق گو رســتمی، که سوختگی وی 
بســیار عمیق بود و از همــان ابتدا در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارســتان امام رضا)ع( 
بســتری شــده بود، بر اثر جراحات عصر روز 

سه شنبه درگذشت.
چندی پیش مشــترک بدهکار شــرکت 
توزیع نیروی برق مشــهد که به علت بدهی 
دو میلیــون تومانی با قطع اشــتراک مواجه 
شــده بود؛ با در دست  اشــتن گالن بنزین به 
ساختمان امور برق ناحیه دو واقع در خیابان 
شــیرودی رفته و اقدام به آتش زدن یکی از 
کارکنان و مدیر آن اداره کرد که متاســفانه 
مدیــر آن اداره بــر اثر جراحت ســوختگی 
درگذشت. کارمندی که در این حادثه آسیب  
دیده بــود نیز، پس از طــی مراحل درمان از 

بیمارستان مرخص شده بود.
برخورد تریلی با ماموران پلیس راه

درحالــی که گشــت پلیــس راه در محور 
دلیجان استان مرکزی درحال کنترل سرعت 
خودروهای عبوری بود، یک دستگاه کامیون 
کشنده CNC پس از قیچی کردن و خروج از 
جاده با عوامل گشتی پلیس راه برخورد کرد.

در پی این حادثه، سرنشین خودرو ستوان 
یکم مجتبی شــجری به همــراه راننده خود 
اســتوار یکم حسین حســین خانی مجروح 
و توســط عوامل اورژانس به بیمارستان امام 

صادق دلیجان اعزام شدند.
متاسفانه ســتوان یکم مجتبی شجری به 
دلیل شــدت جراحات وارده به بیمارســتان 
ولیعصر شــهر اراک منتقل و در  آی ســی یو 
بســتری و تحت عمل جراحی از ناحیه ســر 

قرار گرفت.
ســتوان یکم مجتبی شــجری همچنین 
پس از ایــن عمل برای طی ادامــه درمان به 

بیمارستان بقیه اهلل تهران منتقل شد.
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»شهروند« در گفت وگو با کارشناسان
دالیل قتل های جنون آمیز خانوادگی را بررسی کرد

دوستم داشته باش، پدر!
 سه شنبه شب پدری 42 ساله، همسر سابق و پسر 8 ساله اش را با ضربات چاقو به قتل رساند
 یک آسیب شناس: خشونت در جامعه به مرز بحران رسیده است
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معاون حقوقی مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام گفت: بایــد از تفکر افراط و 
تفریطی کــه پس از انقالب در عرصــه حقوق به وجود 

آمد، عبور کرده و به سوی مسائل مهم تری برویم.
به گزارش »شهروند«، حســین میر محمد صادقی، 
معاون حقوقی مرکــز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، در دومیــن همایش اهدای 
چکش زرین عدالت به حقوقدان برتر کشــور در سال 
۱39۶ که با حضور بیش از  هزار تن از اســاتید مطرح 
کشــوری در حوزه حقوق، وکال، قضات، کارشناســان 
دادگســتری از سراسر کشــور و  رتبه های برتر آزمون 
وکالت و قضاوت به میزبانی دهکده تخصصی سفید در 
مشهد برگزار شــد، افزود: مسائلی مانند داوری، وکالت 
و آموزش های حقوقی، از موضوعاتی هستند که نیاز به 
توجه بیشتری دارند و نیاز است  مجموعه های حقوقی 

اهتمام بیشتری نسبت به کار گروهی داشته باشند.
منتخب دومین همایش اهدای چکش زرین عدالت 
دهکده بین المللی سفید افزایش مراودات بین المللی 
با حقوقدانان دیگر کشورها را فرصتی برای توسعه علم 
حقوق  مفید ارزیابی کرد و گفت: دســتاوردهای خوبی 
در حقوق و فقه اســالمی داشــته ایم، اما با این وجود 
مراودات بین المللی با حقوقدانانی از دیگر کشــورها به 
توسعه تخصصی شاخه های علم حقوق در ایران کمک 

می کند و نتایج خوبی دارد.
میــر محمد صادقی افــزود : امروزه علــم حقوق به 
توسعه قابل توجهی دست یافته  و اندیشمندان عرصه 
حقوق به بررسی حقوق عصب شــناختی و رابطه بین 
حقوق و سیســتم عصبی می پردازند. این شاخه از علم 
حقوق، در حوزه جرم شناســی حرف های زیادی برای 
گفتن دارد. شــاخه هــای قدیمی تر علــم حقوق نیز 
اکنون بسط و گسترش پیدا کرده اند. همچنین مجید 
قاضــی زاده، رئیس اتاق فکر دومیــن همایش انتخاب 
حقوق دان برتر کشور افزود: ســال گذشته بیش از ۱۵ 
میلیون فقره پرونده قضائی به شعب دادگستری ارسال 
شده  و هر پرونده قضائی حداقل ۲ نفر به شرح خواهان 
و خوانده را با خــود به مراجع قضائی مــی برد. این  به 
معنای این است که حداقل 3۰ میلیون نفر از جمعیت 
کشور، به طور مســتقیم به محاکم قضائی مراجعه می 

کنند.
 در دومین همایش تقدیــر از افتخار آفرینان عرصه 
عدالــت، با اهــدای چکش زریــن، به دکتر حســین 
میرمحمد صادقی که معــاون حقوقی مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام را بر عهده 
دارد، از وی تجلیل و از تمبر رسمی و اختصاصی چکش 
زرین عدالت نیز رونمایي شد. همچنین در این مراسم 
که مصادف با ســالروز بزرگدشت همســران و مادران 
شــهدا بود، از خانواده شــهید داریوش رضایی نژاد از 
شهدای انرژی هســته ای و خانواده شهید عبدالحمید 
سجادی از شــهدای مدافع حرم در سوریه تجلیل شد 
وبه همت دهکده سفید، زمینه آزادی ۵ زندانی جرایم 
غیرعمد فراهم شــد تا این افراد، به آغــوش جامعه و 

خانواده بازگردند.

همایش تقدیر از حقوقدانان برتر و 
اهدای چکش زرین عدالت

استان


