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»مرگ مرد بازنشســته پس از قتل 
همسر و دخترش«

»مرد عصبانی مادرش را از بالکن به 
خیابان پرت کرد«

»قتل فجیع دو کودک توسط پدر 
۳۲ساله؛ می خواستم ادبشان کنم!«

این خبرها دوشنبه 6 اردیبهشت، 
تنها به فاصله چند ساعت در خروجی 
خبرگزاری ها قرار گرفت. درواقع روزی 
نیســت که خبری از خشــونت های 
خانگی شنیده نشود. کشتن مادر، پدر، 
فرزند، همسر یا خواهر و برادر حاال دیگر 
بیش ازپیش شنیده می شود. برخی از 
این حوادث رسانه ای می شوند و بیشتر به 
چشم می آیند و برخی دیگر در سکوت 
و در خفا صــورت می گیرند. به هرروی 
آنچه در این میان اهمیت دارد افزایش 
خشونت و باال رفتن آمار خشونت های 

خانگی است. 
 یاد نگرفته ایم 

رفتار خود را کنترل کنیم
محمدرضا ایمانی، روانشــناس در 
گفت وگویی با »توسعه ایرانی« بر این 
باور است که خشونت های خانوادگی 
ریشــه در موضوعات مختلفی دارد که 
در ســال های اخیر پاندمی کرونا آن را 

تشدید کرده است. 
به عقیده او برخی مشکالت درونی و 
برخی دیگر بیرونی هستند و نمی توان 
گفت سهم کدام یک بیشــتر است. اما 
موضوع مهم مدیریــت مکانیزم های 
رفتاری است. در شرایط زندگی امروز 
احساس آرامش در فضای عمومی وجود 
ندارد یا بسیار کم اســت. با آمدن کرونا 

محرومیت و محدودیت ها و بیماری های 
زیادی در جامعه شکل گرفت و همه این 
موارد باعث شــد تا ما نسبت به قبل،  با 
خشــم و عصبانیت و ناراحتی و نگرانی 

بیشتری با مسائل مواجه شویم. 
ایمانی تصریح کرد: در این شرایط 
یک سری از افراد هیجانات خود را بروز 
می دهند و ممکن است آسیب رسانی 
کنند و گروه دیگــری به اصطالح این 
هیجانات را در درون خود نگه می دارند 
که در برخی موارد منجر به خودکشی 
می شود. با شرایط پیش آمده بعد از کرونا 
مشکالت مالی و روانی مردم بیشتر شد 
و درنتیجه افراد برای دفع هیجانات خود 
دست به رفتارهای خشن زدند. این آثار 
همچنان ادامه دارد؛ به طوری که بسیاری 
از آدم ها بــا کوچک ترین تلنگری توان 
مدیریت کردن اعصاب و روحیه خود را 
از دست می دهند و فاجعه می آفرینند. 

این روانشناس در ادامه خاطرنشان 
کرد: عوامل درونی حوادثی از این دست 
نیز به این موضوع برمی گردند که ما یاد 
نگرفته ایم رفتار و احساســات خود را 
کنترل و مدیریت کنیم. ما برای مدیریت 
موضوعات اجتماعی هیچ آموزشــی 
ندیده ایم و نمی دانیم در شرایط بحران 
باید چه کاری انجام دهیــم. مثاًل الزم 
است که یاد بگیریم در شرایط عصبانیت 
تصمیم گیری نکنیم. زمانی که آگاهانه 
تصمیم نمی گیریم بــه خود و دیگری 
آسیب می رسانیم و دلیل همه این مسائل 

نداشتن یک روان سالم است. 
این روانشناس افزود: بیشتر مردم 
ایران دچــار هیجانات آنی هســتند و 
تحت تأثیر همین هیجانات تصمیمات 
لحظه ای و بعضاً نادرســت می گیرند و 
همین باعث می شود که ما به یک جامعه 
عصبانی تبدیل شویم، جامعه ای که در 

تعامالت روزمره هم با یکدیگر مشکل 
 داریم و نمی توانیم نظــرات مخالف را 
بپذیریم و این مسئله تبدیل به دلیلی 

برای نزاع می شود. 
موضوع بعدی که ایمانی مطرح کرد 
ادبیات و کالم ما اســت. او به این نکته 
اشــاره کرد که در زمان دعــوا یک پدر 
به فرزندش می گویــد »اگر فالن کار را 
نکنی می کشمت« چرا نمی گوید »آرام 
باش«؟ چون خشــونت در ناخودآگاه 
ما شــکل گرفته و به آن فکر می کنیم 
بدون اینکه خواسته باشیم. زمانی که 
افراد با مشکالت روانی دچار عصبانیت 
و رفتارهای سادیســمی می شــوند 
رفتارهای خشونت آمیز نشان می دهند. 
مثاًل جســمی را پرت می کنند. همین 
امر در موارد حاد منجر بــه درگیری و 
قتل می شود و به این دلیل است که در 
سال های اخیر میزان جرم و جنایت های 
خانوادگی تا این حد باال رفته اســت. تا 

زمانی که ما به موضوعــی فکر نکنیم 
احتمال اینکه در زندگی ما رخ دهد کم 
است اما زمانی که موضوعی در فضای 
ذهنی ما مطرح می شــود احتمال به 
واقعیت تبدیل شــدندش زیاد است و 
در چنین شرایطی نیاز است تا افراد به 

روانشناس مراجعه کنند. 
 آمارهای پزشکی قانونی 

و افزایش خشونت ها
آمارهــای اخیر پزشــکی قانونی 
هم گویــای همین موضوع اســت که 
خشــونت ها باال گرفتــه؛ به طوری که 
در سال گذشــته نزدیک به 6۰۰ هزار 
نفــر در ایران بــه دلیــل جراحت ها و 
آسیب های ناشــی از درگیری و نزاع به 
این مرکز رجــوع کرده اند. ۳۰ درصد از 
کل ارجاعات به بخش معاینات بالینی 
پزشکی قانونی مربوط به آسیب دیدگان 
ناشــی از نزاع و درگیری است و سهم 
عمده این درگیری ها هم در خیابان و در 
درون خانواده ها اتفاق افتاده  است. البته 
سازمان پزشکی قانونی نیز اذعان دارد 
که بخشی از جراحات و ضایعات ناشی از 
درگیری ها به دالیل مختلف به پزشکی 
قانونی گــزارش نمی شــود و بنابراین 
آمار یادشده لزوماً بازتاب دهنده میزان 
واقعی مشاجرات و تنازعات منتهی به 
درگیری های فیزیکی و آســیب های 
ناشی از آن نیست. ازاین رو عدم افزایش 
قابل توجه در آمار ارجاعات امســال به 
پزشکی قانونی هم می تواند با واقعیت 
فاصله داشته باشــد، چراکه بر اساس 
بسیاری از گزارش ها شمار منازعات و 
درگیری های خیابانی و خانوادگی در 

سال های اخیر رو به افزایش بوده است.
رواج همسرکشی  در کشور

در سال گذشته قتل های خانوادگی 
زیــادی اتفاق افتــاد و یکــی از آن ها 

همسرکشی بود. در مورد همسرکشی 
باید به جنبه های بســیار زیادی توجه 
کرد که باعث رخداد جنایت می شود. اما 
به طور خاص شرایط اقتصادی، کاهش 
آســتانه تحمل طرفین، ورود نفر سوم 
به رابطه، عدم گفتگو برای حل مشکل 
و عصبانیت آنــی را می توان مهم ترین 
دالیل همسرکشــی در کشور دانست. 
موضوعی کــه زنگ هشــدار را به صدا 
درآورده و با رصد اخبار حوادث این روز ها 

می توان به آن پی برد. 
بر اساس گزارش های منتشرشده 
بیشتر زنانی که مرتکب قتل می شوند، 
قصد جدایی از همسر را داشته اند که یا 
نتوانسته اند جدا شوند یا به خواست و زور 
خانواده مجبور به ادامه زندگی شده اند. 
این زنان بیشتر مرتکب قتل های خشن 
می شــوند و برای ارتکاب جنایت از نفر 

سوم کمک می گیرند.
در مردان بیشتر فشــار اقتصادی، 
وجود نفر ســوم در زندگــی و دخالت 
خانواده زن انگیــزه اصلی برای ارتکاب 

جنایت است. 
آمار فرزندکشی از والدکشی 

بیشتر است
براســاس آمــار، میــزان بــروز 
پرخاشگری بین افرادی که با یکدیگر 
آشنایی و ارتباط خانوادگی دارند، بسیار 
بیشــتر از افرادی اتفاق می افتد که با 
یکدیگر بیگانه هستند؛ دلیل آن هم این 
است که اعضای یک خانواده به صورت 
مرتب با یکدیگر در ارتباط هستند و در 
بسیاری از موارد با یکدیگر اصطکاک 

پیدا می کنند.
گفته شده عمده قتل های خانوادگی 
بدون نقشه قبلی انجام می شود. معموالً 
وقتی قاتل و مقتول بــا یکدیگر بیگانه 
هســتند، این قتل بــا برنامه ریزی و 
نقشه کشــی قبلی اتفاق افتاده است، 
اما عمدتاً وقتی یک فرد توسط اعضای 
خانــواده خود به قتل می رســد، قصد 
قبلی برای انجام این قتل وجود نداشته 
است و اساساً بسیاری از خشونت های 
خانوادگی بدون برنامه قبلی رخ می دهد. 
در ســال های اخیر، تعــداد خبرهای 
منتشرشــده مربوط به پدرکشــی یا 
مادرکشی در رســانه ها بسیار کمتر از 
میزان خبرهای مربــوط به قتل فرزند 
توسط والدین بوده است؛ موضوعی که 
نشان می دهد در کشور ما بیشتر از آن که 
فرزندان به خود جــرآت دهند تا پدر یا 
مادرشان را به قتل برسانند، این پدرها 
و مادرها هستند که به زندگی فرزندان 

خود پایان می دهند.
فقر و بحران های خانوادگی، 

عوامل اصلی خشونت
بیکاری، فقر، بحران های خانوادگی، 
احســاس تبعیض و نابرابــری و طرد 
اجتماعی؛ متهمان پرونده خشونت اند. 

بــه بــاور جامعه شناســان، از منظر 
جامعه شناختی خشــونت زاییده این 
عوامل اســت. به اعتقاد پژوهشگران 
جرم شــناس، بیکاری، فقر و ... بســتر 
آنومیکی را به وجود می آورند که سطح 
برانگیختگی فرد را باال می برد و به مرور 
آســتانه تحمل او در روبه رو شــدن با 
مشکالت زندگی کاهش می یابد. افراد 
به دالیل گوناگون ازجمله تضاد منافع 
با یکدیگر درگیری های خشونت آمیز 

داشته و دارند.
به اعتقاد روانشناســان در جامعه 
ما خشــونت ورزی به عنوان بخشــی 
از کنش هــای متعــارف و معمولی در 
مناسبات اجتماعی نهادینه شده است. 
همچنین به عنوان ابزار حل مســئله 

تلقی می شود.
روان شناســان اجتماعی شرایط 
اقتصادی حــال حاضر را زمینه ســاز 
بازتولید خشــم در جامعــه می دانند. 
شــرایط اجتماعــی، توأم با شــرایط 
اقتصادی شهروندان را در رقابت با هم 
قرار می دهد و این یعنی فشــار بیشتر. 
فشاری که گاهی با درگیری با دیگران 
جبران می شود و خشــونت را بازتولید 

می کنیم.
از ســوی دیگــر مطالعات نشــان 
داده اند که یادگیری پرخاشگری عاملی 
تشدیدکننده اســت. به واقع افراد در 
خانواده و محیط پیرامونشان می آموزند 
در مقابل هر ناکامی پرخاشگری کنند. 
شهروندانی که به مرورزمان می آموزند 
در هر موقعیتی خشمشان را بروز دهند. 
پرخاشــگری هایی که اغلب منجر به 
نزاع شده و مســائل بعدی را به وجود 
می آورد تنها راه از میان بردن خشــم یا 
کاهش آن اصالح ســاختار های فردی 
و اجتماعی است و شــرایط اجتماعی 
نامناسب احتمال بروز پرخاشگری را 

افزایش می دهد.

یک روانشناس در گفت وگو با »توسعه ایرانی« :

خشونت های خانگی، معلول مکانیزم های رفتاری و بحران های اجتماعی است

خبر

علیرغم دســتور رئیس جمهور و دادستانی 
مبنی بر ضــرورت توقــف احــداث کارخانه 
پتروشیمی میانکاله، تصاویر نشان می دهد که 
همچنان فعالیت هایی توسط کارگران این پروژه 

در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰ کلنگ 
احداث کارخانه پتروشــیمی در بهشهر استان 
مازنــدران و در نزدیکی شــبه جزیره میانکاله 
از ســوی احمد وحیــدی، وزیر کشــور زمین 
زده شــد. در روزهای ابتدایی سال جاری  علی 
سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  
گفت که پتروشــیمی میانکالــه هنوز مجوزی 
از ســازمان محیط زیســت نگرفته است. ۲۳ 
فروردین ماه  با حکم دادستانی اجرای عملیات 
احداث ایــن کارخانه متوقف شــد و از آن زمان 
تاکنون مســئوالن بر این توقف تأکید کرده اند 
یکی از این اظهارنظرها مربوط به وزیر کشــور 
اســت. او ۲۸ فروردین ماه اعالم کرد بر اســاس 

دســتور رئیس جمهــوری تا بررســی مجدد 
ابهامات زیســت محیطی، احداث پتروشیمی 
میانکاله متوقف خواهد مانــد. ۳۰ فروردین ماه 
نیز حســینعلی ابراهیمی کارنامــی، مدیرکل 
محیط زیست استان مازندران اظهار کرد که این 
پروژه فعاًل متوقف شده و احداث آن منوط به نظر 

نهایی سازمان محیط زیست است.
کار در میانکاله متوقف نشده

در حالی که بنا بر اظهار نظر مسئوالن عملیات 
احداث پروژه میانکاله متوقف شــده است. در 
آخرین تصاویر منتشــر شده مشخص است که 
این عملیات به طور کامل متوقف نشــده و رفت  
و آمدها  به مرتع حســین آباد ادامه دارد. بنا به 
گفته حر منصوری، دیده بان میانکاله حدود ۳۰ 
نفر از نیروی خدماتی تا راننده کامیون و تراکتور 

مشغول کار هستند.
به گفتــه منصــوری حــدود ۱۵ روز پیش 
دست اندرکاران پتروشیمی میانکاله اظهار کرده 

بودند که ۷۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه 
کرده اند. با توجه به اینکه این پول از جیب دولت 
و مردم می رود، الزم اســت به  طور کاماًل قانونی 

اجازه هر نوع فعالیت گرفته شود.
بنا بــر گفته های مردم محلــی هرروز یک 
مینی بوس از کارگــران این پــروژه برای آب 
دادن به نهال های اکالیپتوس و ســپیدار راهی 
محل احداث مجتمع می شــوند این در حالی 
است که اکالیپتوس و ســپیدار جزو گونه های 
غیربومی محسوب می شــوند و اکالیپتوس به 
علت مصرف زیاد آب و گستراندن ریشه در دل 
خاک و تخریب راه های آبی زیرزمینی، منجر به 

تخریب محیط  زیست می شود.
احداث غیرقانونی پتروشیمی در میانکاله 
این فعالیت ها در حالی انجام می شــود که 
بنا به گفته محمد داســمه، وکیــل این پرونده  
احداث کارخانه پتروشــیمی به دالیل مختلف 
در میانکاله غیرقانونی است. اراضی میانکاله جزو 

اراضی  مرتعی غیرمشجر است این در حالی است 
که بر اساس در تبصره  یک ماده ۳۱ اجاره اراضی 
مرتعی غیرمشجر درجه یک ممنوع است عالوه 
بر آن بر اساس بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی 
و شهرسازی ۱۵/۴/۹۸ تائید شده در دوازدهمین 
جلسه شــورای توســعه و برنامه ریزی استان 
مازندران مورخه۹/۸/۹۸ هــر گونه تخصیص ، 
واگذاری و تغییر کاربــری در اراضی درجه یک 
و دو ممنوع اســت همچنین واگذاری زمین با 

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم در 
تضاد است.

با توجه بــه اینکــه قانون ســاخت صنایع 
آالینده ای مانند پتروشــیمی را در استان های 
شــمالی کشــور را ممنــوع کــرده اســت و 
اظهارنظرهای مکرر مســئوالن مبنی بر توقف 
این پروژه انتظار می رود تا تعیین تکلیف نهایی 
پتروشــیمی میانکاله از انجام هر اقدامی برای 

احداث آن با جدیت جلوگیری شود.

به رغم دستور رئیس جمهور و دادستانی؛

کارگران در میانکاله همچنان مشغول کارند

»مرگ مرد بازنشسته پس 
از قتل همسر و دخترش«

»مرد عصبانی مادرش را از 
بالکن به خیابان پرت کرد«

»قتل فجیع دو کودک 
توسط پدر ۳۲ساله؛ 

می خواستم ادبشان کنم!«
این خبرها دوشنبه 6 

اردیبهشت، تنها به فاصله 
چند ساعت در خروجی 

خبرگزاری ها قرار گرفت 
که مشتی نمونه خروار از 

افزایش خشونت و باال رفتن 
آمار خشونت های خانگی 

است 
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ریحانه جوالیی

 واکسن های کرونای ایرانی 
مورد تأیید عربستان نیست 

معاون حج و عمره 
مرکز پزشــکی حج و 
زیارت هالل احمر اعالم 
کرد: واکسن هایی مانند 
سینوفارم، آسترازنکا و 
اسپوتنیک که مورد تائید عربستان بوده و در ایران هم 
برای افراد استفاده شدند. لیست واکسن های مورد 
تائید عربستان که منتشرشده، شامل واکسن های 
فایزر، مدرنا و... است که در ایران خیلی استفاده نشده 

است
به گزارش ایسنا، طاهر درودی گفت: عربستان 
دستورالعملی درباره واکســن کرونا منتشر کرد 
و واکســن های مورد تأییدشــان را اعالم کرده و 
درصورتی که زائران هر یک از این واکسن ها را تزریق 
کرده باشــند، باکارت واکسیناسیون ازنظر دولت 

سعودی قابل قبول است. 
    

مسئول ذی ربط وزارت بهداشت خبر داد؛ 
 ابتالی ۹6 نفر به سرخک

 در کشور
رئیــس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با 
واکسن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: ۹6 نفر در کشور به ســرخک مبتال شدند و 

تزریق واکسن سرخک در ۲ نوبت ضروری است.
به گزارش ایرنا، محســن زهرایی بیان کرد: از 
مجموع مبتالیان به ســرخک در کشور، ۲۸ بیمار 
ایرانی و 6۸ بیمار غیر ایرانی)افغان( هستند و با توجه 
به اینکه طی یک سال اخیر همه گیری سرخک در 
همسایه های شــرقی رخ داده، ورود این بیماری به 

کشورمان جدی است.
او اظهار کرد: با توجه به اینکه طی ماه های اخیر 
خروج افغان ها از کشورشــان بیشتر شده و درصد 
زیادی از آن ها که به ایران آمدند، ممکن اســت به 
ســرخک مبتال بوده و درنتیجه باعث شــیوع این 

بیماری در کشورمان شده باشد.
    

 عملیات شبانه نجات برای
 ۴ فرد مفقودشده در توچال

سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات 
ایمنــی شــهر تهران 
از نجــات چهــار فرد 
مفقودشده در ارتفاعات 
توچال خبر داد.به گزارش ایسنا، سیدجالل ملکی 
دراین باره گفت: حوالی ســاعت ۲۰:۳۰ سه شنبه 
در تماس با سامانه۱۲۵ خبر مفقود شدن چهار نفر 
در ارتفاعات توچال اعالم شــد که درپی آن ستاد 
فرماندهی گروه امدادونجات مستقر در ایستگاه 6۴ 

ولنجک را به محل حادثه اعزام کرد.
او افزود: مفقودشدگان چهارنفر شامل دو مرد 
حدوداً ۳۵ و ۷۰ ساله و دو خانم ۳۰ تا ۴۰ ساله بودند 
که در موقعیت بســیار خطرناکی در مجاورت دره 
قرار داشــتند. این افراد دچار آسیب دیدگی ناشی 
از سقوط ارتفاع و ... نشــده بودند، اما سرمای هوا و 

خستگی مشکالتی را برایشان ایجاد کرده بود. 
    

 افزایش مصرف قلیان
 در بین زنان باالی ۱۸ سال

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات 
اعالم کرد: مصرف قلیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در 
گروه سنی باالی ۱۸ سال، در بین زنان ۵۷.6 درصد 

و در بین مردان ۱۷.۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، بهزاد ولی زاده 
گفت:گزارش ها نشــان می دهد که مصرف روزانه 
سیگار از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در گروه سنی باالی 
۱۸ سال، در بین زنان به میزان ۱۷.۲ درصد کاهش 
داشته است و میزان کاهش در بین مردان در همین 

گروه سنی نیز، ۵۴ صدم درصد بوده است.
    

 کالس جبرانی تابستانه
 برای دبستانی ها

دانش آموزان دوره 
ابتدایی و متوســطه 
اول در دروس ریاضی، 
فارسی و علوم بیشترین 
افــت را داشــته اند و 
کالس های جبرانی تابســتانی برای برخی دانش 

آموزان دوره ابتدایی برگزار خواهد شد.
به گزارش تسنیم، رضوان حکیم زاده اظهار کرد: 
در دوره اول ابتدایی برای دانش آموزانی که در دروس 
فارسی و ریاضی توصیف »نیازمند تالش بیشتر« و 
»قابل قبول« و دوره دوم ابتدایی برای دانش آموزانی 
که در دروس علــوم، فارســی و ریاضی توصیف 
»نیازمند تالش بیشــتر« و »قابل قبول« را کسب 

کنند، کالس جبرانی برگزار خواهیم کرد.

از گوشه و کنار

یک روانشناس در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«: بیشتر 

مردم ایران دچار هیجانات 
آنی هستند و تحت تأثیر 

همین هیجانات تصمیمات 
لحظه ای و بعضاً نادرست 
می گیرند و همین باعث 

می شود که ما به یک جامعه 
عصبانی تبدیل شویم، 

جامعه ای که در تعامالت 
روزمره هم با یکدیگر 

مشکل داریم و نمی توانیم 
نظرات مخالف را بپذیریم و 
این مسئله تبدیل به دلیلی 

برای نزاع می شود


