
رفته رفته به روزهای پایانی سال  ۹۹که نزدیک 
افتاده  عقب  کارهای  ترافیک  بر  عالوه  می شویم 
ترافیک  به  انگار  مشاغل،  همه  جوش  و  جنب  و 
حوادث  رسیده ایم.  هم  سال  آخر  ناگوار  حوادث 
پیش  از  بیش  تا  می گیرند  پیشی  یکدیگر  از  تلخ 
چه  و  بسپارند  ذهن مان  در  را  نامیمون  سال  این 
بسا غم هایی که به خوردمان نمی رود. باز ماجرایی 
در سیرجان ما رقم خورده است و این بار صحبت 
از کشته شدن زن جوانی است. موضوعی تکراری 
از یک قتل به اصطالح ناموسی در میان است که 
پیچیده تر  را  چیز  همه  ماجرا  شفاف سازی  عدم 
نگاه  از  نموده ایم  کرده است. در هر صورت سعی 
سخن تازه به صورت ویژه به الیه های اجتماعی و 
روانشناختی موضوع بپردازیم. گزارش مفصل آن 

در پی می آید.
محل پیدا شدن جنازه مشخص نبود

قتل،  یک  خوردن  رقم  از  شنیده هایی  از  بعد 
باسفهرجانی؛ مدیر روابط عمومی اورژانس سیرجان 
گفت: در پی این حادثه کد اعزام به اورژانس نخورده 
و خودشان با ماشین شخصی، جنازه و مصدوم را 
امام  بیمارستان  از  و  کردند  منتقل  بیمارستان  به 
رضا)ع(  به عنوان مرگ مشکوک حوادث ویژه به ما 
اطالع دادند و اطالعی از محل کشف جنازه و نحوه 

انتقال به بیمارستان در دست نیست.
قتل ناموسی است

محسن نیک ورز؛ دادستان سیرجان در رابطه با 
این حادثه به خبرنگار سخن تازه گفت: به صورت 
اجمالی به این موضوع می توان پرداخت چون این 
حادثه در پی مشکالت خانوادگی رخ داده است و 
خواهر  دو  ظاهرا  می شود.  محسوب  ناموسی  قتل 
ایزدآباد  روستای  به  »ح.ا«  قاتل  توسط  که  بودند 
از  ناشی  معلومی که  به دالیل  بنا  و  برده می شوند 
پیش  درگیری  آن ها  بین  است  بوده  ارتباط  یک 
می آید که بر اثر این درگیری و میانجی گری خواهر 
مقتول، یک کشته و یک مصدوم به جای می ماند. 

خواهر مصدوم با نیروی انتظامی تماس می گیرد و 
اطالع می دهد که چنین اتفاقی برای ما افتاده است 

اما وی در ابتدا حاضر به دادن اطالعات نبود.
حادثه  این  در  افزود:  ادامه  در  نیک ورز  قاضی   
مقتول »ر.ش« متولد۱۳۷۵ و متاهل بر اثر ضربه 
به سر ناشی از درگیری فیزیکی کشته می شود و 
دلیل  به   ۱۳۸۰ متولد  مقتول،   خواهر  »ف.ش« 
مورد  مدتی  تا  که  هست  بستری  جرح  و  ضرب 
حمایت مراجع قضایی و بهزیستی خواهد بود. این 
و دستگیری  با شناسایی  رابطه  در  قضایی  مرجع 
 ۱۳۷۴ متولد  »ح.ا«  قاتل  گفت:  چنین  نیز  قاتل 
مورد شناسایی قرار می گیرد. به محضی که قاتل 
شناسایی می شود )و از بستگان مقتول نیز نبوده 
در  وی  اما  شده  عمل  انتظامی وارد  نیروی  است(، 
منزل حاضر نبوده ولی پدر قاتل تعهد می دهد که 
پسرش را به نیروی انتظامی معرفی کند و ساعاتی 
بعد قاتل خود را معرفی می کند و بازداشت می شود.

او در اعترافات اولیه خود عنوان می کند: به قصد 
کشتنش باهاش درگیر نشدم. محکم زدمش چوبی 
به  خواهرش  و  به سرش  زدم  و  بوده  دستم  توی 
نیز  او  و  از مقتول وارد درگیری شده  خاطر دفاع 

مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
اختالفات  ماجرا  این  در  پایان گفت:  در  نیک ورز 
اخالقی ریشه ای وجود داشته است،. موضوع دارای 
قضاوت  مورد  راحتی  به  که  است  پیچیدگی هایی 
ریشه های  اتفاقاتی  چنین  بروز  و  نمی گیرد  قرار 

اخالقی و رفتاری دارد.
روز  ظهر  ایران نژاد  سرهنگ  رابطه  همین  در 
گذشته در یک کنفرانس ایستاده خبری توضیحاتی 
ارائه کرد: وی درباره خبر قتل اخیر گفت: فردی 
در این رابطه  بازداشت شد. یعنی بعد از تحقیقات 

مجبور به معرفی خود شد.
وظایف جامعه چیست؟

بالینی  ارشد روانشناسی  حسین شول کارشناس 
که تجربه کار در بهزیستی  را نیز داشته است در 
رابطه با وظیفه رسانه ها در مواردی از این دست، 
ابزار اساسی  چنین می گوید: رسانه به  عنوان یک 

درجهان امروز و در همه دوره ها نقش ویژه ای ایفا 
کرده و می کنند. به خصوص در مواقع بحران و یک 
اتفاق خاص و مبهم مانند قتل اخیر. آگاهی جامعه 
در خصوص  یک موضوع یا هدایت افکار عمومی در 
می تواند  محلی  رسانه های  سوی  از  مختلف  ابعاد 
کمک تعیین کننده ای به عبور از بحران به وجود 
آمده داشته باشد و ذهن عمومی را برای برخورد و 
مقابله با وضعیت جامعه آگاه کند. به نظر من رسانه 
مهمترین و کلیدی ترین ابزار یک جامعه در همه 

مشکالت است.
سازمان های  نقش  از  ادامه  در  کارشناس  این 
حمایتی در راس آن ها بهزیستی می گوید: نهادهایی 
مثل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( که 
مهمترین نهادهای حمایت کننده اقشار ضعیف در 
خاص  گذاری  سیاست  به  توجه  با  هستند  ایران 
خودشان به نوعی طرح ها و برنامه های گسترده ای 
در این زمینه دارند و خیریه ها یا "ان جی او"هایی 
را  وظایف  این  کوچک تر  ابعاد  در  که  هستند  هم 

قانون  اجرا  در  نیز  قضایی  مراجع  می کنند.  ایفا 
ایفا می کنند ولی ای کاش  صحیح نقش مهمی را 
قبل از اینکه دست به دامان مراجع قضایی شویم 
فرهنگ سازی صحیح اول از طریق والدین و بعد 
آموزش این فرهنگ سازی از طریق پدر و مادر با 

فرزندان شان خیلی جدی گرفته شود. متاسفانه این 
امر در کشور ما بسیار ضعیف است. حتی نهادهای 
حمایتی باید به جای تمرکز بیشتر بر روی حمایت 
روی  بر  تمرکز  فکر  به  پوشش،  تحت  افراد  مالی 
حمایت احساسی و عاطفی و فرهنگ سازی صحیح 

در جامعه باشند.
تحت  کودکی  دوران  از  فرد  یک  تربیت  اگر 
به  خود  فرد  باشد  اخالقی  صحیح  ویژگی های 
گیری  تصمیم  و  مناسب  اندیشه  آزادی  با  خود 
خودش  زندگی  اتفاقات  ترین  کوچک  مورد  در 
تحت  رسید.  خواهد  اخالقی  خودشکوفایی  به 
نونهالی و نوجوانی  از دوران  فشار قرار ندادن فرد 
استعداد  و  از همه ویژگی های هیجانی  استفاده  و 
دختران و پسران از سوی والدین و استفاده صحیح 
از مشاورین کار بلد در همه رده های سنی می تواند 

کمک کننده باشد.
نمی توان  چرا  می افزاید:  ادامه  در  شول  حسین 
موضوعات  دست  این  به  وضوح  به  کشورمان  در 

پرداخته شود؟
ما  کشور  در  فقط  سوال  این  شاید 
فقط  حساسیت  این  و  شود  پرسیده 
در کشور ما وجود داشته باشد. بحث 
قتل یک زن در جامعه ما می تواند فقط 
چند سوال تکراری را در ذهن ما ایجاد 
معروف  قول  به  قتل  آیا  که  این  کند. 
ناموسی بوده یا قاتل از اعضای خانواده 
مقتول بوده؟ موضوع زن در کشور ما با 
توجه به وجود سنت های مختلف بحث 
بسیار پیچیده و گسترده ای است مثال 
دختر  به  نسبت  خانوادگی  تعصبات 
خانواده یا غلبه سنت بر مدرنیته. هردو 
بسیاری  قرار گیرند  اگر سرجای خود 
برای شخص عامل موفقیت خواهد بود. مثال بارز 
فیلم پرحاشیه ی خانه پدری ساخته کیانوش عیاری 

که مصداق بارز این جریان فکری است. 
اما  شاید پنهان کاری موضوع برای خانواده مقتول 
تسکین دهنده باشد یا حتی منجر به باور واقعی و 

انکار و به قول شما حفظ آبرو باشد. ولی از دیدگاه 
روانشناختی تاثیرات وحشتناکی بر روی روان افراد 
دارد. از حدس و گمان در مورد چرایی و چگونگی 
رخ دادن حوادث از سوی جامعه تا همذات پنداری 
قضاوت  حتی  اتفاقات.  این  مورد  در  افراد  همین 
بعضی افراد در مورد مجازات قاتل. به خصوص برای 

نوجوان و جوانان بسیار شایع است.
متاسفانه در کشور ما کنترل افکار عمومی در مورد 
چنین اتفاقی بسیار سخت است. ساختن چندین 
افراد  قضاوت  و  واقعه  مورد  در  مختلف  داستان 
مختلف. اظهارنظر افراد غیرکاردان در مورد ماجرا. 
اعضای  طریق  از  این حرف ها  فهمیدن  آخر  در  و 
خانواده قاتل و مقتول. حال وظیفه جامعه قرار دادن 
این دختر  یعنی خواهر مقتول در شرایطی کامال به 
دور از گفتگو و قضاوت در مورد حادثه و شناخت 
صحیح شخصیت دختر در تصمیم گیری در مورد 

آینده او مهم است.
حال بد جامعه ما از چیست؟

اتفاقات  این  علل  از  ادامه  در  روانشناس  این   
می گوید: دلیل وجود مهاجرین زیاد از هر شهری 
با هر فرهنگ و سنت مختلفی در سیرجان است. 
شاید تنها شهری حداقل در استان کرمان باشد که 
چنین جاذبه اقتصادی خاصی داشته باشد. معدنی، 
صنعتی، یا جامعه بازاری و داللی و کشاورزی که 
دارد. وقتی حرف از تنوع اقتصادی خاص در یک 
کنترل  فکر  به  هم  قدر  همان  باید  می زنیم  شهر 
نیز  خانواده ها  روانشناختی  و  اجتماعی  طبقات 
امکانات  کمبود  و  زیاد  طبقاتی  اختالف  باشیم. 
ورزشی و تفریحی این ها همه و همه تاثیر مستقیم 

بنابراین کنترل  در فرهنگ یک جامعه می گذارد. 
برنامه  و  سازی  فرهنگ  مستلزم  شرایطی  چنین 
ریزی دقیق است که متاسفانه باعث ایجاد بزهکاری 
از  خانواده  کانون  می شود.  نوجوان  و  جوان  قشر 
به مشکالت  انزوا  و  تنهایی  هم میپاشد و فرد در 

افسردگی و هزار مشکل دیگر روی می آورد.
چرا ناموس کشی؟

طاها عشایری؛ پژوهشگر مسایل اجتماعی در ایران 
ناموس کشی  و  سنتی  جوامع  ارتباط  با  رابطه  در 
فرهنگی  خصیصه های  با  سنتی  جوامع  می گوید: 
با جوامع دیگر تعریف  و هنجاری کامال متمایزی 
بر  و هنجارهای حاکم  قواعد  و مشخص می شود. 
این گونه جوامع که از ساختار اجتماعی و تجربه 
زیست آن ها ناشی می شود برای پیشگیری از جرایم 
اجتماعی سازوکار خشنی بنام قتل ناموسی را تعبیه 
نموده اند. هدف اصلی این سازوکارها محدودسازی 
رفتار و آرزوهای بشری، کاهش نابهنجاری اجتماعی 
و تهدید کج روان و خرده فرهنگ ها به مجازات است 
تا از وقوع رفتارهایی که وجدان یا عصبیت جامعه 
را تحریک یا جریحه دار می نماید خودداری نماید. 
قتل ناموسی به کشته شدن زنانی اطالق می شود 
که توسط اعضای درجه یک  خانواده، فامیل، جامعه 
و یا به حکم ریش سفیدان و بزرگان جامعه صورت 
می گیرد. در اصل به نوعی رفتار غیراخالقی و ضد 
خود  نوع  در  که  می شود  گفته  اجتماعی  هنجار 
شرف،  جامعه  عرف  در  و  شده  محسوب  کج روی 
اعتبار و وجهه اعضای خانواده را تهدید کرده و تنها 
راه زدودن این داغ ننگ اجتماعی و تطهیر سازی 

آن، قتل ناموس است. 

گزارش یک قتل
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مهر: به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، دادخدا ساالری ابعاد جدیدی از پرونده فساد اداری اداره کل 
اقتصاد و دارایی استان را تشریح کرد. ساالری افزود: در رابطه با این پرونده ضمن احضار و بازداشت مدیرکل 
اقتصاد و دارایی استان، ۵۰ نفر به دستگاه قضائی احضار شدند و مجموع بازداشت شدگان این پرونده تاکنون 
دو نفر است. وی گفت:در پرونده فساد اداری اداره کل اقتصاد و دارایی استان تاکنون ۱۳ میلیارد ریال اختالس 
و ارتشاء مطرح شده است، ۳۲ قطعه سکه بهار آزادی به عنوان اموال حاصل از جرم در این پرونده شناسایی و 

توقیف شده است.

ابعاد جدید
 از پرونده فساد 

اداری اداره
 کل اقتصاد و 
دارایی کرمان

 سرقت اطالعات با شگرد به روزرسانی اپلیکیشن شاد 
رئیس پلیس فتا استان کرمان اظهار کرد: »در روزهای پایانی سال شاهد ارسال پیامک هایی با عنوان به روزرسانی اپلیکیشن شاد از سوی 
برخی مجرمان سایبری هستیم، در این پیام ها از دانش آموزان خواسته شده اپلیکیشن شاد خود را به روز کرده و برای به روزرسانی هم 

باید دو هزار تومان هزینه پرداخت کنند، در غیر این صورت اپلیکیشن شاد آن ها غیر فعال شده و دیگر خدماتی به آن ها ارائه نمی دهد«.
وی افزود:  »دانش آموزان و خانواده های آن ها اصال به این پیام ها توجه نکنند و به لینک های ارائه شده در این پیام ها مراجعه نکنند، چراکه 
درگاه های معرفی شده در این پیام ها درگاه فیشینگ بوده و برای سرقت اطالعات بانکی ایجاد شده است«. وی از دانش آموزان و خانواده ها 

خواست: »برای نصب یا به روزرسانی اپلیکیشن شاد به سایت وزارت آموزش و پرورش یا مارکت های معتبر مراجعه نمایند«

     معظمه صادقی نژاد

  محسـن نیـک ورز؛ دادسـتان سـیرجان: بـه صـورت 
اجمالـی بـه ایـن موضـوع می تـوان پرداخـت چـون ایـن 
حادثـه در پـی مشـکالت خانوادگـی رخ داده اسـت و قتـل 
ناموسـی محسـوب می شـود.  ظاهـرا دو خواهـر بودنـد که 
توسـط قاتـل »ح.ا« بـه روسـتای ایزدآبـاد برده می شـوند و 
بنـا بـه دالیـل معلومی که ناشـی از یـک ارتباط بوده اسـت 
بیـن آن هـا درگیـری پیش می آیـد که بـر اثر ایـن درگیری 
و میانجی گـری خواهـر مقتـول، یک کشـته و یـک مصدوم 

می ماند.  جـای  بـه 

  عکس: آرشیو سخن تازه


