پنجشنبه

هوشیاری سرباز مانع خودکشی زندانی شد
ســرباز وظیفــه کــه متوجــه طوالنیشــدن حضــور زندانــی در ســرویس بهداشــتی
بیمارستان شده بود ،با هوشیاری از خودکشی وی جلوگیری کرد.
به گزارش میزان  ،یکی از زندانیان ندامتگاه قزلحصارکرج که دچار افســردگی شده
و مشــکالت خانوادگی داشــت ،با دســتور پزشــک بهداری آن مرکز به بیمارســتان

روانپزشــکی رازی اعزام شــد .در ایــن اعــزام ســرباز وظیفــه امیرحاجی نیز بــه عنوان
مراقب همراه زندانی در بیمارستان حضور داشت که پس از رفتن وی به سرویس
بهداشتی متوجه طوالنیشدن حضور وی شده و مشکوک میشود.
او بــا ورود بــه ســرویس ،زندانــی را در حالــت حلقآویــز دیــده و بالفاصلــه بــا اقــدام

بهموقع و فریادهایش پرسنل بیمارستان را مطلع میکند.زندانی با تالش سرباز و
پرستاران نجات پیدا کرده و اقدامات درمانی صورت میگیرد.
همچنیــن ســرباز وظیفــه امیــر حاجی از ســوی اشــکان کمالــی ،مدیــر ندامتــگاه و
همچنین فرمانده یگان آن مرکز مورد تقدیر قرار گرفت.

روایت دست اول از تالشهای بامدادی برای توقف اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعالی

ریشهیابی جنایت در گفتوگو با آرش حقیقت فرد ،جرمشناس

وضعیت روانی نوجوانان و جوانان
پایش شود

پایان قصه «آرمان»

بــه آخــر ماجــرا رســیدیم؛ به تــه قصــه آرمان
لیال حسینزاده
عبدالعالی که ســرانجام پس از گذشت هشت
معصومه ملکی
سال به ایســتگاه آخر زندگی خود رسید .متهم
حوادث
به قتــل 25ســالهای کــه در ماههــای اخیــر برای
اجــرای حکــم چند بــار تــا یــک قدمــی چوبــه دار
رفــت امــا هربــار و بــه دالیلــی قصــاص او بــه تعویــق افتــاد .صبــح دیروز
چهارشــنبه ســوم آذر باالخــره حکم اعــدام آرمــان در زندان رجایی شــهر
کرج اجرا شــد و راز ســر به مهر جســد مفقود شــده غزاله برای همیشــه
مخفی ماند.
ماجــرای پرونــده غزالــه و آرمــان بــه هشــت ســال پیــش برمیگــردد ،به
زمانیکــه غزالــه 19ســاله همراه بــا پدر و مــادرش بــه ترکیــه رفتنــد و او با
آرمان 17ساله آشــنا شــد .عشــق بین دو نوجوان جرقه زد و ارتباطشان
حتی پس از بازگشت به ایران نیز ادامه پیدا کرد .رابطه آن دو زمانی تیره
شــد که غزاله بــه آرمان گفــت میخواهد بــرای ادامــه تحصیل به کشــور
دیگری برود امــا آرمان مخالــف بود.آرمــان با غزالــه تماسگرفــت و از او
خواست به خانهشان برود و با هم صحبت کنند .دوشنبه 12اسفند92
آخرین باری بود که مادر ،چهره دردانهاش را میدید.

شب اعدام آرمان چه گذشت؟

شــهر در خــواب شــبانه بــود امــا زیــر پوســت آن اتفاقــات ز یــادی جر یــان
داشــت و خبــر اصلــی هــم در زنــدان رجایــی شــهر کــرج بــود .ســاعت،23
جنبو جــوش عجیبــی در میــان مســؤوالن ز نــدان د یــده میشــد .بــا
خانوادههــای آرمــان و غزالــه تمــاس گرفتنــد و گفتنــد بــه زنــدان بیاینــد.
والدین آرمــان بــرای آخریــن خداحافظــی و والدین غزالــه نیز بــرای اجرای
حکم .والدینآرمان پس از آخرین دیدار با او گفتند «:قرار نبود آرمان این
هفته پای چوبه دار برود .قبل از اجرای حکم ،اولیای دم را دیدیم و به پای
آنها افتادیم و التماسکردیم آرمان را ببخشند که فایدهای نداشت».

قاتالنی که اجرای
حکمشان جنجالی شد

هنوز هم مشــخص نیســت با جســد غزاله چه کرد هبــود .ماجرای او

قصاص
بخشش

ریحانه ،دکوراتــوری که متهم بــه قتل یک
پزشک در تیرماه  86در تهران بود.
افســانه ،متهم بــود  15تیر  76مــردی بهنام
بهزاد را با چاقو در کیش به قتل رساند.
شــهال ،قاتلی که بهخاطر عشــقش به ناصر
کمــی بعــد ،خانوادههــا همــراه بــا قاضی محمــد شــهریاری ،سرپرســت
دادســرای جنایی و کمیته صلح و ســازش همراه وارد اتاقی شدند و دور
میز نشســتند .نگاههای حیــران حاضــران در حال رد و بدل شــدن بود.
طی این هشــت ســال ،بیش از  20بار جلسه صلح و ســازش برگزار شده
اما بینتیجه بود .مادر آرمان با استرس زیادی کتاب قرآن را در دستش
فشار میداد.
قا ضــی شــهریاری و کمیتــه صلــح و ســازش میخوا ســتند آخر یــن
تالشهایشــان را هم بکننــد .قاضی شــهریاریگفت «:در این ســالها،
خانوادهها و تعداد زیادی از چهرههای فرهنگی و اجتماعی ،مســتقیم و
غیرمستقیم برای گذشت خانواده شــکور از حق قانونی خود ،وساطت
کردنــد و قــوه قضاییــه هــم در این خصــوص تالشهــای زیادی داشــته
اســت .در پروندههــای قتل باید تقاضاها بررســی شــود تا اگر شــبههای
وجود دارد ،برطرف شــود که چند بار مواردی مطرح شد که مورد بررسی
قضات قرار گرفت ».او در حالیکه نگاهش به خانــواده غزاله بود ،ادامه
داد «:خواسته خانواده غزاله پیدا شدن جسد بود ،درحالی که جسد در
سطل زبالهای رها شــده بود .در روند این پرونده ،صحبتهای زیادی با
شــما کردیم و حاال تصمیمگیرنده شــما هســتید اما تجربه نشــان داده
بهتر اســت خانواده در آرامش تصمیم بگیرد .مــا نمیخواهیم حقتان
را از شــما بگیریم ،زیرا اجرای قصاص حق طبیعی و قانونی شماست اما
میخواهیــم دقیقتــر فکرکنید .حتــی میتوانیــد شــرط بگذارید آرمان و
خانوادهاش از تهران بروند یا خیریهای ،مدرسهای یا بیمارستانی به نام
غزاله احداثکنند».
پس از پایان صحبتهای شهریاری ،پدر غزاله گفت «:اگر این قتل ناشی
از یــک اتفاق یا حادثــه بود به همــان قرآن قســم که میبخشــیدم اما این
موضوع حاصل یک اتفاق نبوده اســت ».پدر آرمان که چشم به خانواده
غزاله داشــت ،گفــت «:میدانیــم این حق شماســت .مــا هربــار در زندگی
به مشــکلی برمیخوریم به رحمــت خــدا دل میبندیم ».حرف پــدر آرمان
که تمام شــد ،به پســرش در جلســه نگاهی کرد و با لحن ســرزنشآمیزی
گفت «:هفت سال است به خاطر اشتباهت ،دو خانواده نابود شدهاند.
ما چه زمانی به تو یاد دادیم چنین کاری انجام دهی؟»
نگاه ســردی که میــان خانوادهها وجود داشــت ،حس و حــال خوبی به
قاضــی شــهریاری نم ـیداد .او دوبارهگفــت «:تا زمــان انجام فریضــه نماز
صبح ،در حیاط زنــدان با آرامش بــا یکدیگر صحبت کنید ،شــاید نتیجه
خوبی حاصل شد».
خانــواده غزالــه ســکوت اختیــار کردنــد .پــدر و مــادر آرمــان هنــوز هــم
بــاور نداشــتند قــرار اســت حکــم اعــدام اجــرا شــود .توانایــی ورود بــه

با قصاص آرمان ،باری از دوشمان برداشته شد
داوود شــکور ،دیــروز بعــد از اجــرای حکم قصــاص قاتل دختــرش به
جامجم گفت :حکم قصاص آرمان ســرانجام اجرا شــد و انــگار یک بار
از دوش من و همســرم برداشــته شــد .گویی زجــر و ســختیای که در
این هفت سال تحمل کردیم ،سرانجام به پایان رســید .در این سال
ما به دنبال اجــرای حکم و حقمــان بودیم که آخر هم به آن رســیدیم.
دو ســال قبل وقتی نوبت به اجرای حکم قصاص آرمان رســید و برای
یشــهر کرج رفتیــم ،از او خواســتیم بگوید جســد
اجرا به زنــدان رجای 
دخترمان کجاست که او قول داد بگوید و به ما گفت حرفهایی برای
گفتن دارد و محل رها کردن جسد را میگوید .به همین خاطر ما به او
مهلت کوتاهی دادیم اما این پسر توجهی نکرد و حقایق را پنهان کرد.
وی افــزود :در دو مــاه اخیر چهار مرتبــه منتظر اجرای حکــم بودیم که

ســال داشــت ،ســرانجام با اعدام او برای همیشه بسته شــد ،اگرچه

آخرین تالشها برای جلب رضایت اولیای دم غزاله در زندان

باید اعدام شود اما بهتر است ببخشند

پس از صــدور حکم ،پرونده علنی شــد و بســیاری از مــردم در جریان آن
قرار گرفتند .مــادر غزاله گفت والدین آرمان در این ســالها حتی یکبار
هم برای تســلی دادن به خانه او مراجعه نکردهاند .پدر و مادر آرمان نیز
گفتنــد آرمــان از کاری که انجــام داده ،پشــیمان اســت و از والدین غزاله
درخواست بخشش کردند.
جامعه دو گروه شــده بــود؛ گروهی موافق اجــرای اعدام بودنــد اما گروه
دیگــر بخشــش میخواســتند .تعــدادی از فعــاالن مدنــی و اجتماعــی،
گروههــای هنــری ،هیــات صلــح و ســازش زنــدان و بســیاری افــراد دیگر
بارهــا از خانــواده غزالــه درخواســت بخشــش کردنــد .در ماههــای اخیر
پرونــده آرمــان به یکــی از پربحثتریــن موضوعــات شــبکههای مجازی
تبدیل شــده بود.هــر بار کــه آرمــان بــه قرنطینه میرفــت ،دوبــاره آتش
به پا میشــد و والدیــن غزالــه و آرمــان از طریق رســانهها بــه آن واکنش
نشــان میدادنــد .آرمــان در ماههــای اخیــر پنج بــار بــه قرنطینــه رفت تا
حکم اعدامــش اجرا شــود اما هر بــار در دقیقــه 90لغو میشــد .ماجرای
او همینطــور ادامه داشــت تا آذرماه امســال .یــک روز از شــروع آذرماه
امسال گذشته بود که دوباره خبر آمد قرار است صبح چهارشنبه سوم
آذر اعدام شود؛ خبری که البته باز هم خیلیها جدی نگرفتند.

پرونده آرمان عبدالعالی با تمــام افت و خیزهایی که در این هشــت

بهویژه در ماههای اخیر به شــدت مورد توجه مردم و اهالی همیشه

مرگ پشت در

وقتی به خانه آرمان رســید ،با هم جــرو بحث کردند امــا غزاله مصمم به
رفتن بــود .آرمــان وقتــی دیــد غزاله حاضــر نیســت از تصمیمــش کوتاه
بیایــد ،او را به قتل رســاند و ســپس جســدش را درون یک چمــدان قرار
داد و داخل سطل زباله مکانیزه انداخت.
دل مــادر غزالــه مثــل ســیر و ســرکه میجوشــید .مــادر ،نیامــدن غزالــه
به خانــه را به پــدر اطــاع داد و هــر دو بــه پلیس مراجعــه کردنــد .پلیس
نیز پــس از چنــد روز و بــا ردیابــی آنتــن تلفــن همــراه غزالــه ،جــای او را در
خانه آرمان پیدا کرد .آرمان به عنوان تنها مظنون ماجرا دســتگیر شــد.
او ابتــدا زیــر بــار گم شــدن غزالــه نرفت امــا پــس از مدتی بــه قتــل غزاله
اعتراف کرد .او پــس از اعتراف به قتل ،بارها اعترافــات خود را تغییر داد.
یکبارگفــت غزالــه را هــل دادم و وقتــی دیدم دیگــر نفس نمیکشــد ،از
ترســم جســدش را در یــک چمــدان گذاشــتم و در ســطل زبالــه خیابان
انداختم.
بار دیگر ادعا کرد او غزاله را نکشــته و ســقوطش از پلهها باعث مرگش
شــده اســت .با وجود این ،در دادگاه به قصاص محکوم شد و حکم به
تایید دیوان عالی کشور هم رسید.
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شــب قبل از اجرای حکــم ،از دادســرا به ما زنــگ میزدنــد و میگفتند
حکم متوقف شده است .شــنبه 29آبان امسال وقتی پیگیر پرونده
یشــود .یکشــنبه
بودیم به ما گفتنــد این حکم در هفته جاری اجرا م 
یشــهر کرج
هم طبق شــنیدههایمان ،آرمان بــه قرنطینه زندان رجای 
منتقل شــد .بامداد چهارشــنبه ،مــن و همســرم ،خواهــرزاده خودم،
خواهر و خواهرزاده همسرم از تهران راهی زندان رجاییشهر شدیم.
4صبح بود که بــه آنجا رســیدیم .والدین آرمــان هم آمده بودنــد .ما را
به اتاق گفتوگو بردند .آرمان را هم از ســلول انفرادی بیرون و به آنجا
آوردنــد .والدینش هــم بودند .سرپرســت دادســرای جنایــی تهران و
تیم صلح و ســازش و اجرای حکم هــم آمده بودند .آنجــا قاتل دخترم
یکــرد و میخواســت از خطای
با ما حــرف زد و مدام طلب بخشــش م 

محمدخانی همسر او را از پا درآورد.
کبــری ،عروســی کــه مادرشــوهرش را
بهدلیل اختالف در خانهشان کشت.
دالرا ،دختــر جوانــی که دخترعمــوی پدرش
را قربانی نقشه پسر مورد عالقهاش کرد.
امیرحسین ،قاتل 16سالهای که ستایش را
در ورامین بهقتل رساند.
ســینا ،معروف به قاتل نیزن کــه در جریان
درگیری مرتکب قتل پسر جوانی شد.

محوطــه اجــرای حکــم را نداشــتند .لحظــات پرالتهابــی بود .مســووالن
زندان به خانــواده غزالــه گفتند آرمــان در این ســالها آرام و بیحاشــیه
بوده و میتــوان بــه او فرصــت بخشــش داد .دقایق بهســرعت در حال
ســپری شــدن بود و چیزی بــه زمان اجــرای حکم نمانــده بــود .دو خادم
امامرضــا(ع) در حالیکــه پرچمهــای متبــرک در دســت داشــتند ،جلــو
آمدند و سعی کردند رضایت والدین غزاله را بگیرند اما موفق نشدند.
همه صحبتها شــده بود و پدر و مادر غزاله هم آخرین حرفهایشــان
را زده بودند .آرمان با پاهایی لرزان در حالیکه چشــمانش از یک ســو به
چهــره والدینش و از ســوی دیگر بــه دهــان والدین غزاله دوخته شــده
بود به محوطه اجرای حکم رفت که جز او چنــد اعدامی دیگر هم منتظر
بودند .آرمان ناباورانه اطرافش را نگاه میکــرد .جز والدین غزاله ،خاله و
پسرخالهاش هم آمده بودند.
زانوهای آرمــان میلرزید و چیزی نمانده بود روی زمیــن بیفتد .با همان
حــال روی ســکو رفــت و مامــوران ،طنــاب دار را دور گردنــش انداختند.
همــه چیز رنــگ واقعیــت به خــود گرفتــه بــود .آرمان بــاز هــم از والدین
غزاله خواســت او را ببخشــند امــا آنها قصــاص میخواســتند .همه چیز
برای کشیدن اهرم آماده بود.
والدین غزاله حاضر بــه اجرای حکم نبودند و از دیگران خواســتند اهرم
را بکشــد .یک نفر اهرم را کشــید و بــرگ آخر زندگــی آرمان رقم خــورد .در
میــان آن همــه التهاب ،ســه اعدامی موفــق شــدند مهلت دوبــاره برای
زندگی بگیرند.

او بگذریم و خانوادهاش هم تقاضای
بخشش داشتند .او حتی در آخرین
لحظــات همچنان میگفت جســد
دختــرم را در چمــدان گذاشــته و در
ســطل زبالــه انداختــه اســت .آخــر
هــم ،واقعیت ماجــرا را به مــا نگفت.
حدود ساعت 6صبح ،حکم او در زندان
اجــرا شــد .در ایــن ســالها به بخشــش فکر
نکردیــم ،چرا کــه آرمان و خانــوادهاش بــا ما با صداقــت رفتار
نکردند .ما وقتی برای اجرای حکم به زندان رفتیم نمایندهای از طرف
دخترمان غزاله بودیــم تا در این دنیا حکم اجرا شــود .اگــر دخترم هم
بود همین خواسته را از ما داشت .وقتی به خانه بازگشتیم دوستان
یا اقوام که از ماجرای اجرای حکم باخبر شــده بودند با ما حرف زدند و
همه میگفتند تصمیمی که گرفتیم ،درست بوده است.

بیــدار فضایمجــازی قرارگرفت و هرکــدام از پنجــره نگاه خــود به آن
پرداختند .موضوعی کــه در این بین مغفول ماند ،آسیبشناســی
دقیــق ایــن پرونــده و انگیــزه قتل بــود کــه قابل تعمیــم بــه جوانان
و نوجوانــان جامعــه اســت .در مــورد ایــن موضــوع بــا دکتــر آرش
حقیقتفرد،جرمشناسگفتوگوکردیمکهمیخوانید.
آقای دکتر ،چرا دوستی میان غزاله و آرمان رنگ خون به خود گرفت؟ میتوان ادعا کرد آسیبهای ناشی از دوستی
میان دختر و پسر باعث شده تا چنین جنایتی رخ دهد؟

بله ،شــاید بتوانگفت یکی از عوامل وقــوع چنین قتلهایی ،وجود روابــط نامتعارف بین نوجوانان باشــد اما در
واقع این خود معلول اســت و علت اصلی ،نبود اعتماد بین نوجوانان و خانوادهها و مهارت نداشتن نوجوانان
در انتخاب دوست مناسب است .دختران و پسران حتی برای انتخاب دوست از میان همجنس خود باید سراغ
دوســتانی بروند که از حداقل مهارتهای زندگی برخوردار بــوده و در موقعیتهایی مثل اســترس و عصبانیت
مرتکب رفتارهای نابهنجار و غیرقابل جبران نشــود .در مورد غزاله و آرمان البته موضوع فراتر از این دو نفر بوده
و به نظــر میرســد مســؤولیتپذیری ،توجه بــه ارزشهای اساســی زندگــی و احتــرام بــه اراده آزاد طــرف مقابل در
دوستیهای نسل جدیدکمرنگ است.
والدین چه نقشی دارند؟

مهمترین نقش در چنین پروندههایی ،اتفاقا با والدین است و نه نوجوانان .اگر والدین نقش حمایتی وکنترلی
را به خوبــی ایفاکننــد ،نباید شــاهد چنیــن قتلهایــی باشــیم .منظورمــان از نقش حمایتــی یعنی جلــب اعتماد
نوجوان ،اطالعداشــتن از روابط دوستانه او ،صالحیت اخالقی ،رفتاری و ســامتروانی دوستان وی و در نهایت،
نقشکنترلی از نظر پیشگیری از بروز موقعیتهای خطرناک و دارای احتمال باالی وقوع جرم است.
چرا برخی دختران و پسران به سمت برقراری چنین دوستهایی میروند؟

مشخص است ،چون زنجیره اعتماد بین خانوادهها و نوجوانان درکشور ما به خوبی برقرار نشدهاست .در واقع
فاصله بین نس ـلها و درونی نشــدن ارزشهای متعــارف اجتماع باعث شــده مخفیکاری و مشــورت نگرفتن از
خانوادهها در مورد انتخاب دوســت در بیشــتر روابط دوستانه مشاهده شــود و متاســفانه در مواردی به وقوع
آسیبهای دیگر و چنین فجایعی منجر شود.
چرا جامعه با این شدت تحتالشعاع این موضوع قرارگرفت و به آن توجه نشان داد؟

مهمتریــن علــت اهمیــت ایــن پرونــده بــرای جامعــه ،ســن آرمــان هنــگام ارتــکاب قتــل و دوســتی میــان آن دو
لهــا ،زنگ
بودهاســت .پروند ه شــاهرخ و ســمیه نیز به همیــن دالیل بســیار جنجالی شــد .در واقــع این نوع قت 
خطر جدی برای کمرنگ شــدن ارزشهای اجتماعی و انســانی و مهارت نداشــتن نوجوانان برای روبهرو شدن با
عرصههای مهم زندگی را به صدا در میآورد.
آیا میتوان ادعا کرد سن ارتکاب جرم کاهش پیدا کردهاست؟

پژوهش آماری گستردهای در ســالهای اخیر در خصوص سن ارتکاب به قتل انجام نشــده ،بنابراین نمیتوان
چنین ادعایی را با قاطعیت مطر حکرد .معموال در تمام سالها و عرصههای زمانی ،ارتکاب قتل توسط نوجوانان
کم سن و سال سابقه داشتهاست اما به طور کلی ســن ارتکاب جرایم مختلف نه تنها در کشور ما بلکه در تمام
جهان کاهش یافته و همین امر باعث شده کشورهایی مانند انگلستان سن شروع مسؤولیت کیفری را پس
از  13ســال به  11ســال کاهش دهد .البته قتل هر انســانی فار غ از گناهکار بــودن یا نبودن بســیار ناراحتکننده
اســت و تا حد ممکن بایــد از آن اجتناب شــود امــا بایــد در نظر داشــت در تمام سیســتمهای عدالــت کیفری در
جهان ،مجــازات جرم قتل عمــد شــدیدترین مجازات ممکــن اســت و در  90درصد کشــورهای جهان بــا مجازات
حبس ابد یــا اعدام مواجه م یشــود .نکته مهم اینجاســت که ســاختار قوانین کشــور در ســالهای اخیر اصالح
شده و در بیش از  90درصد موارد ،افرادیکه در سنین بین  15تا  18سال مرتکب جرایم مهم حتی قتل میشوند،
بهطور معمــول به قصاص محکوم نشــده و صدور حکــم قصاص مختص به مواردی اســت که بــه لحاظ حقوق
کیفری و از نظر قضات زیر  18ســال به خوبی متوجه عمل خود بــوده و به لحاظ روانی از مســؤولیت کیفری کامل
برخوردار باشــد .به همین دلیل تا زمانیکه قوانین کیفری مجــازات قصاص را در چنین مــواردی قابل اجرا بداند،
نمیتوان خانــواده بزهدیده و خواســتار قصــاص را مقصر تلقــی کرد؛ به ویــژه در ایــن پرونده که به نظر م یرســید
خانواده قربانی تنها به دنبال ابهامزدایی و اطالع از سرنوشــت قطعی فرزند خود اســت و شاید کنترل بهتر برخی
هیجانات اجتماعی میتوانست نتیجه بهتری به دنبال داشتهباشد.
چرا وقتی جنایتی رخ میدهد ،گروهی به حمایت از خانواده قاتل و مقتول میپردازند؟

متاسفانه در سالهای اخیر،جامعه به شدت درگیر رفتارهای بیمارگونه و غیرمنطقیکه در اصطالح جرمشناسی
به آن اعتیاد به دوقطبیسازی گفته میشود ،شدهاســت .این دو قطبیسازی ممکن است شامل طرفداران دو
تیم یا دو بازیکــن فوتبال تا دوقطبیهای سیاســی ،مذهبــی و فرهنگی جنســیتی و امثال آن که پدیدهای بســیار
خطرنــاک و ویرانگر در هر جامعه اســت ،باشــد .متاســفانه جامعه ما در این مســیر به کشــورهایی نظیــر آمریکا
شبیه شدهاست .جریان دوقطب یســازی کاذب در هر مقولهای از جمله پرونده قتل مذکور هم وارد شدهاست.
انگیزههای شــهرتطلبی تبلیغاتــی ،جلــب توجــه و ورود برخی چهرههای شــاخص جامعــه ناشــی از انگیزههای
پنهان تبلیغاتی و در نهایت مالی است و به این تنشزایی و دو قطبیسازیهایکاذب دامن زدهاست.
بســیاری تصور میکننــد جنایت مختص نقاط جنوبی شــهر اســت امــا حــاال دو خانواده مرفــه درگیر ایــن موضوع
هستند.نظر شماچیست؟

شــاید ایــن تصــور اشــتباه باشــد کــه جرایــم خشــن اغلــب در محــات فقیــر رخ میدهــد ،در حال یکــه مطالعات
متعــدد جرمشناســی درکشــورهای مختلــف جهــان از جملــه ایــران و انگلســتان و آمر یــکا چنیــن رابط ـهای را
لهــای توام بــا خشــونت ناگهانــی و قتلهای ناشــی از تخلیــه ناگهانی
نشــان میدهــد .اتفاقا به نظر میرســد قت 
هیجانات و عصبانیتها در جوامع شــهری مدرن بیشتر مشــاهده میشود ،در حالیکه خشــونتهای مزمن و
طوالنیمدتکه بعضی از آن نیز به قتل منجر میشود ،در محلههای کمبرخوردار بیشتر رخ میدهد.
چه کنیمتاشاهداینگونهجنایتهانباشیم؟

اقدامات بســیاری باید در عرصه پایش و بهبود وضعیت روانی جامعه به ویژه قشر نوجوان و جوان انجام شود.
ابتدا خطر بزرگ افزایش بیاعتمادی بین نس ـلها و به ویژه فرزنــدان و والدین باید جدیگرفته شــده و به پدر و
مادرها در رسانههای جمعی مثل صدا و سیما و به فرزندان در مدارس و دانشگاهها برای افزایش سطح تعامل
و دوستی آموزش دادهشود .دوم ،ارتقای سطح مهارتهای رفتاری من جمله کنترل خشم ،قدرت تصمیمگیری
مســن و ســالتر جدیگرفته شــود؛ زیرا
در لحظــات بحرانــی و مدیریت اختــاف و نــزاع بــا دیگــران در نوجوانان ک 
این دوســتیها تعامالت اجتماعی و حتی روابــط عمیق با جنس مخالف به ســرعت در حال پاییــن آمدن بوده و
نهادهای فرهنگی و آموزشــی نیز فار غ از مثبت یا منفــی بودن این تحول بایــد خود را با ایــن پدیده مهم تطبیق
دهند ،سوم ،اهمیت پایش روانی افراد جامعه و شناسایی و خنثیکردن اختالالت بالقوه روانیکه ممکن است
بســتر ارتکاب چنین فضای ایران فراهم کنند بســیار زیاد بــوده و بســیاری از جنایاتیکه منجر به اعــدام مرتکب
میشود ،با غربالگری و درمان بیماریهای روانی به موقع افراد جامعه ،قابل پیشگیری است.
وظیفهرسانهچیست؟

رســانهها چهار وظیفه مهم دارند .کاهش ســطح التهابات جامعه ،تالش برای مهــار قضاوتهای عجوالنه
و وقوع موجهای تحریکآمیز که در اغلــب موارد نه تنها کمکی به محکوم نکــرده ،بلکه او را در معرض خطر
بیشــتری قرار میدهــد .دوم ،اطالعرســانی تحلیلی و موشــکافی چنیــن پروندههایــی به منظــور برانگیختن
حساســیت افــراد و خانوادههــا بــرای پیشــگیری از موارد مشــابه .ســوم ،عــدم مداخلــه در فرآینــد قضایی،
رعایــت چارچوبهای اطالعرســانی بــه ویژه در مــورد خانــواده قربانــی و پیشــگیری از قضاوتهــای ناعاالنه
در مورد آنهــا .درنهایت ،اطالعرســانی در مــورد مهارتهای رفتــاری و اخالقیکه فقدانشــان در بــروز چنین
فجایعی تاثیرگذار است.

