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رئیس پلیس راهور مطرح کرد؛
حلب به جای فوالد در بدنه 

خودروهای داخلی 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ضمن انتقاد 
از بی توجهی برخی از دستگاه ها به وظایف خود در 
امر کاهش جانباختگان و آســیب دیدگان تصادفات 
رانندگی بار دیگر بر ضــرورت افزایش ایمنی خودرو 
و جــاده و همچنین اصالح قوانین به منظور افزایش 
بازدارندگی آن تأکید کرد. به گزارش ایســنا، سردار 
کمال هادیانفر در نشســت خبری دیروز خود گفت: 
حوزه پلیس راهور حوزه کامال متفاوتی اســت که با 
جان مردم سروکار دارد. دیگر بخش ها و حوزه ها در 
کشور نیز مسئولیت های مهمی دارد؛ اما هیچ کدام به 
اندازه پلیس نیست که مستقیما بر جان مردم تمرکز 
داشته باشد. برای درک بهتر اهمیت این موضوع باید 
بگویم که در همین یک ساعتی که این جلسه برگزار 
شــد دست کم دو نفر در جاده های ما و در تصادفات 
رانندگی کشته شدند و ۵۰ نفر نیز دچار مجروحیت 
شدند که از این تعداد دســت کم ۲۰ نفرشان برای 
همیشه دارای معلولیت شدند. این آمار به هیچ عنوان 
پذیرفته شده نیست. هادیانفر ادامه داد: ۵۱ درصد از 
جانباختگان حوادث رانندگی در دم و در همان صحنه 
تصادفات جان خود را از دســت می دهند که از این 
تعداد ۳۴ درصد سرنشین خودرو هستند. ۴۹ درصد 
نیز بعد از تصادف جان خود را از دست می دهند که 
در این میان ۴۳ درصد در بیمارســتان و ۶ درصد در 

حین انتقال جان خود را از دست می دهند.
 نبود تجهیزات تشخیص خونریزی مغزی، در 

برخی بیمارستان ها
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: آمار ۴۳ درصدی 
مرگ آسیب دیدگان تصادفات در بیمارستان ها آمار 
باالیی است. متأسفانه در بسیاری از بیمارستان های ما 
ابزار و تجهیزات مربوط به تشخیص ضربه مغزی شدن 
یا خونریزی داخلی وجود ندارد. فرد به بیمارســتان 
منتقل می شود، از او سوال می پرسند که آیا سردرد 
یا ســرگیجه دارد یا خیر و ناگهان بعد از یک ساعت 
همین فرد در بیمارستان یا حتی در خانه و به دلیل 
خونریــزی داخلی یا ضربه مغزی فوت می کند. الزم 
است به این موارد توجه ویژه ای شود و این تجهیزات 

و امکانات برای بیمارستان ها فراهم شود.
 چرا وزارت بهداشــت هیــچ کاری درباره 

تصادفات نکرده است؟
وی در ادامه از عملکرد وزارت بهداشــت در مواجهه 
با تصادفات رانندگی انتقــاد کرد و گفت: چرا وزارت 
بهداشت هیچ کاری با تصادفات ندارد، چرا هیچ گامی 
برنمی دارد. با سالم و صلوات که کار پیش نمی رود. 
من هم می توانم بایســتم و تشکر کنم و بعد از پنج 
سال هم یک لوح تقدیر بگیرم و بروم اما ما فردا جواب 
مردم را چگونه می خواهیم بدهیم. چه جوابی در برابر 
آمار فوتی ها و جانباختگان خواهیم داشــت. این ها 
موارد مهمی است که باید توجه کنیم. رئیس پلیس 
راهــور فراجا افزود: معتقدم که با ســاده ترین اقدام 
و حداقــل منابع هم می تــوان از آمار جانباختگان و 

مصدومان حوادث رانندگی کم کنیم.
 در خودروهــای داخلی از ســه الیه حلب 

استفاده می شود
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به هجمه هایی که 
بعد از انتقادات وی از کیفیت خودروها روانه وی شد، 
افزود:  برخی خودروســازها پیش ما می آیند و می 
گویند ۱۶۴ برنامه ایمنــی و کیفیت داریم. من می 
گویــم که برنامه روی کاغذ که به درد نمی خورد. در 
عمل چه کاری انجام داده اید. فقط در یک مورد ورق 
ماشین باید فوالد کم کربن باشد اما در خودروهای ما 
از حلب ســه الیه استفاده می شود پس معلوم است 
که در این شرایط با یک تصادف ساده خودرو مچاله 
می شود و آتش می گیرد. آیا خودروسازان ما ایربک 
و تمرکز را درست کردند؟ فقط به تولید و تولید فکر 
می کنند تا از یک میلیون به سه میلیون برسند. باید 
به جان مردم هم اهمیت بدهند و جان مردم برایشان 

مهم باشد.
 کاهــش جانباختگان تصادفــات با واردات 

خودرو
وی با اشــاره به واردات خودرو به کشــور گفت: یک 
زمانی شنیدیم که قصد دارند خودرویی کمتر از ۱۰ 
هزار دالر هندی بیاورند. خب این چه کاری است اگر 
قرار باشــد خودرو ناایمن هندی را وارد کنند همین 
تیبا و پرایــد خودمان هم بود دیگر. ما موافق واردات 
خودرو هستیم اما می گوییم واردات خودروی ایمن. 

در واردات باید کیفیت خودرو ارتقاء پیدا کند.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: زمانی که در سال ۸۵ 
واردات خودرو آزاد شد این موضوع تأثیر مستقیم بر 
خودروهای تولید داخل داشت و حتی کشته های ما 

نیز کاهش پیدا کرد.
 تست معاینه فنی با سیخ کباب!

وی به تعیین ســن فرســودگی خودرو در قانون نیز 
اشاره کرد و گفت: قانون آمده و سن فرسودگی خودرو 
را مشــخص کرده اما از آن طرف یک نفر رفته و در 
دیوان عدالت شکایت کرده که معاینه فنی باید معیار 
باشد. کدام معاینه فنی وقتی در همین اطراف تهران 
سیخ کباب را وارد اگزوز می کنند و مثال با آن تست 
چهارگاز می گیرند من نمی توانم چشمم را روی این 
موارد ببندم. گاهی برخی از این شــرکت های معاینه 
فنی ما را دعوت می کنند و می گویند از ما حمایت 
کنید. چــه حمایتی باید بکنیم وقتی در طرف دیگر 
جان و ایمنی مردم وسط است. خب این ها را به خاطر 
پولش می گویند اما جان مردم مهمتر است. هادیانفر 
به آمار مرگ کودکان در حوادث رانندگی نیز اشــاره 
کرد و گفــت: ۱۸ درصد از فوتی های ما در تصادفات 
رانندگی کمتر از ۱۸ ســال دارند. این ها چه گناهی 

کرده اند که باید آینده شان این طور تباه شود. 

گزارش

 قاتل محیط بان نجفی متواری
 و تحت تعقیب  است

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت: 
قاتــل محیطبان نجفی )فالحی( و متواری اســت و 
تحت تعقیــب قرار دارد. جمشــید محبت خانی با 
اشــاره به اقدامات ســازمان حفاظت محیط زیست 
در خصــوص روند پرونده محیطبان نجفی گفت: ما 
از ابتدای تشــکیل این پرونده چندین بار برای اخذ 
رضایت از خانواده مقتول فالحی به کرمانشــاه سفر 
کردیم. یک بار هم به همراه دکتر سالجقه - رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست - به این استان رفتیم 
و با بزرگان، ریش ســفیدان، متنفذین و مســووالن 
اســتانی دیدار کردیم و آنان قول دادند که برای اخذ 
رضایت از خانواده مقتول تالش کنند و این کار را هم 
کردند.  او اضافه کرد: بر خالف ادعای برخی از رسانه ها 
مبنی بر اینکه سازمان در این پرونده یک بعدی جلو 
رفته اســت، ما هر دو بعد را دنبال کردیم یعنی هم 
اقداماتی برای شکستن رای انجام دادیم و هم تالش 
کردیــم رضایت اولیای دم را جلــب کنیم. فرمانده 
یگان حفاظت ســازمان محیط زیست افزود: پس از 
دیدارهــای متعدد ما با اولیــای دم و نیز تالش های 
گسترده مقامات و ریش سفیدان محلی، پدر مرحوم 
فالحی مرتب می گفت بایــد محیطبان نجفی پای 
چوبه دار بیاید و من آنجا رضایت می دهم. موردی که 
در جلسه امروز دادگاه هم تکرار کرده است که البته 
می توانست یک ترفند باشد. محبت خانی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر ما موضوع قتل محیطبان نجفی را 
از دو وجه دنبال می کنیم؛ اول آنکه از مقامات ذیربط 
پیگیر هســتیم که قاتل هرچه زودتر دستگیر شود. 
در این زمینه دادستانی کرمانشاه حکم دستگیری را 
صادر کرده است و عوامل انتظامی استان هم پیگیر 
هســتند که در اسرع وقت قاتل را دستگیر کنند. او 
ادامه داد: موضوع دوم این است که چرا باید محیطبان 
به این راحتــی آن هم در مقابل مجتمع قضایی که 
می بایســت ضریب امنیت باالیی داشته باشد، مورد 
سوء قصد قرار بگیرد؟ این سوالی است که محیطبانان 
مرتــب از خود من می پرســند چراکه برای جامعه 
محیطبانی کشــور ایجاد نگرانی کرده است. فرمانده 
یگان حفاظت ســازمان محیط زیســت تاکید کرد: 
ما باید بتوانیم امنیت محیطبانان خود را در صورت 
استفاده بجا و قانونی از ســالح خود در حین انجام 
وظایف قانونی شــان به طور کامل تامین کنیم. وی 
درباره حادثه قتل محیطبان »برومند نجفی« پس از 
برگزاری جلسه دادگاهش با بیان اینکه من خبر قتل 
محیطبان نجفی را وقتی در دفتر خودم بودم، دریافت 
کردم، اظهار کرد: روز گذشته اولین جلسه رسیدگی 
مجدد به پرونده محیطبان نجفی بود و قاضی پرونده، 
اولیای دم یعنــی خانواده فالحی را احضار کرده و از 
زندان نیز خواســته بود که محیطبــان را به دادگاه 
بیاورند.فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست 
افزود: پس از برگزاری جلسه دادگاه و آنطور که شهود 
روایت کرده اند، در زمانی کــه ماموران قصد انتقال 
محیطبان نجفی از مجتمع قضایی کرمانشاه به زندان 
را داشــتند، یکی از اقوام مقتول به سرباز زندان که 
محیطبان را همراهی می کرد، حمله ور شده است و 
او را از ناحیه دست مجروح می کند. در همین زمان 
پدر مقتول هم با سالح گرم که احتماال کالشینکف 
بوده به ســمت محیطبان نجفی تیراندازی  و او را به 
قتل می رساند. به گفته محبت خانی در حال حاضر 
قاتل محیطبان نجفی )فالحی( و کسی که به سرباز 
زندان حمله کرده، متواری هســتند و تحت تعقیب 

قرار دارند.

وظیفه وزارت علوم پیگیری مراکز 
فروش مقاله و پایان نامه نیست

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که وظیفه 
وزارت علوم این نیســت که مراکز فروش پایان نامه 
و مقاله را در ســطح شــهر پیگیری کند، گفت: در 
دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم، این تخلفات بسیار 
نادر است و چنین اتفاقاتی نمی افتد. اما اگر مواردی 
هم باشد و گزارش شود، دفتر حقوقی وزارت علوم و 
دانشــگاه این موضوع را پیگیری و برخورد می کنند. 
به گزارش ایسنا، محمدعلی زلفی گل، درباره معضل 
مقاله و پایان نامه فروشــی و اقدامات انجام شــده در 
این زمینه، گفت: در هر دانشــگاهی، کمیته اخالق 
در پژوهــش وجود دارد. اگر مواردی گزارش شــود، 
در آن جا مورد بررســی قــرار می گیرد و حکم صادر 
می شــود. وی افزود: معاونت حقوقــی وزارت علوم 
مواردی که گزارش شده را پیگیری کرده است. وزیر 
علوم در پاســخ به این ســوال که با توجه به این که 
کمیته های اخالق در پژوهش تنها در صورت دریافت 
گزارش، موارد تخلف را پیگیری می کنند، آیا نیازی 
به پیگیری فعال تر تخلفات وجود ندارد؟ توضیح داد: 
وظیفه وزارت علوم این نیســت که در شهر بگردد و 
این کار را انجام دهد. وظیفه وزارت علوم این است که 
اگر موردی گزارش شود، آن را پیگیری کند. زلفی گل 
در واکنش به این ســوال که »آیا فراوان بودن مراکز 
فروش مقاله و پایان نامه، نشــان دهنده وجود تقاضا 
برای این موارد نیست؟« گفت: اوالً که در دانشگاه های 
وزارت علوم، این موضوع بســیار نادر است و چنین 
اتفاقاتی نمی افتد. اما اگر مواردی هم باشد و گزارش 
شود، دفتر حقوقی وزارت علوم و دانشگاه این موضوع 
را پیگیری و برخورد می کنند. وی خاطر نشان کرد: 
وظیفه وزارت علوم این نیست که این مراکز در سطح 
شــهر را پیگیری و با آن ها برخــورد کند. وزیر علوم 
در خصوص آیین نامه های موجود برای مقابله با این 
معضل، گفــت: آیین نامه های قبلی وجود دارند و در 
صورتی که قرار باشــد امتیاز یا پایه تشویقی به افراد 
داده شود، اگر تخلفی محرز شود، این امتیازات شامل 

حال آن افراد نمی شود.

خبر

کمیســیون  رئیس  گذشــته  روز  همدلی| 
عمران مجلس از آمــاده و  ارائه گزارش این 
کمیسیون درباره ریزش ساختمان متروپل به 
صحن مجلس خبر داد. او گفته شــهرداری و 
نظام مهندسی بیشترین سهم در این فاجعه 
را داشــته انــد. او در حالی از این دســته از 
مســئوالن  مربوط به متروپل در شهرداری و 
نظام مهندسی در دادگاه در حال محاکمه اند. 
اما ارتباطات حسین عبدالباقی مالک متروپل 
که زمینه فاجعه ریزش این ساختمان را فراهم 

کرد از نکات ناپیدای این گزارش است. 
 بیشترین تخلف سهم شهرداری و نظام 

مهندسی 
محمدرضــا رضایی کوچی دیروز در مصاحبه 
ای با شبکه خبر درباره گزارش این کمیسیون 
از ریزش ساختمان متروپل آبادان توضیح داد 
و گفت: در این گزارش مشــهود است که از 
همان ابتدای کار در انتخاب مشــاور و ناظر 
پروژه کوتاهی شــده است؛ فرد و شرکتی که 
انتخاب شدند، صالحیت نداشتند و مجوزشان 
قانونی نبوده است.  او گفته: در ابتدا و در حین 
ساخت و ســاز برج متروپل ناظران متعددی 
عوض شــدند که به رغم گــزارش هایی که 
به شــهرداری تهران داده بودند شــهرداری 
توجهی نکرده و مســئوالن هم در رده های 
مختلف کوتاهی کردنــد. او افزود: هم مالک، 
هم شــهرداری و هم نظام مهندسی به رغم 
مشــهود بودن تخلفات توجهی نداشته اند.  
رئیس کمیســیون عمران مجلــس یازدهم 
که در این گفت و گــو از قرائت گزارش این 
کمیسیون در صحن مجلس در روزهای آینده 
خبر داد افزود که نســخه ای از این گزارش 
نیز به دســتگاه قضایی ارسال خواهد شد تا 
با متخلفین برخورد شــود. او تاکید کرده که 
شهرداری و نظام مهندسی بیشترین تخلفات 
مربوط به ساخت و ساز متروپل را داشته اند 
ضمن آنکه دســتگاه های ناظر کار خود را به 

خوبی انجام نداده اند. 
 روابط عبدالباقی کجای گزارش است؟

از گفته های رئیس کمیسیون عمران مجلس 
به نظر می رسد گزارش این کمیسیون تنها به 
جنبه های عمرانی و ظاهری ســاخت و ساز 
متروپل پرداخته و گویا در آن از مسائل پشت 
پرده خبری نیست. بعد از فروپاشی ساختمان 
متروپل روایت های بسیاری از تخلفات و روابط 
حســین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل 
با افراد و دســتگاه های مختلف برمال شد که 
اظهارات کوچی نژاد اشــاره ای به آن نداشت 
که احتماال به خاطر آن است که گزارشی که 
قرار است در روزهای آینده در صحن مجلس 

قرائت شود نیز به این جنبه از ماجرا نخواهد 
پرداخت.

با این حال به نظر می رســد روابط و مسائل 
پشت پرده چنان به ســاخت و ساز متروپل 
گره خورده اســت که حتی پیدا کردن مقصر  
مســائل مربوط به ساخت و ســاز پای روابط 

حسین عبدالباقی را به میان خواهد آورد. 
ادعای نظام مهندسی: تا سال ۹۹ اجازه نظارت 
نداده بودند در حالی که کوچی می گوید نظام 
مهندسی  و شهرداری بیشترین تخلف مربوط 
به متروپل را داشــته اند، دو ماه و اندی پیش 
درســت یک روز بعد از فروپاشــی متروپل 
کوروش خواجــوی رئیس نظام مهندســی 
ساختمان اســتان خوزستان سخنانی مطرح 
کرده بود که بیشــتر پای شهرداری آبادان را 
به میان می آورد کــه اگر این اظهارات اثبات 
شــود می توان ردپای روابط عبدالباقی را در 
شهرداری جستجو کرد.  رئیس نظام مهندسی 
ساختمان استان خوزستان مدعی شده بود که 
این دستگاه به خاطر ایراداتی مثل عدم رعایت 
پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و 
کمانش برخی ســتونهای پروژه یک ماه قبل 

دستور توقف پروژه را به شهرداری داده بود. 
او گفته بود: بعد از آنکه در سال ۱۳۹۶ پروانه 
ســاختمان متروپل صادر شد، سازمان نظام 
مهندسی از شهرداری درخواست کرد تا اجازه 
نظارت به این پروژه را به مهندســان سازمان 
بدهد. تا ســال ۱۳۹۹ چنین اجازه ای صادر 
نشد. دیدگاه ما این است که مالک درخصوص 

ورود سازمان نظام مهندسی مقاومت می کرد. 
تا اینکه از خرداد سال ۱۳۹۹ ناظرین سازه و 
معماری تاسیسات به صورت قانونی از سوی 
سازمان نظام مهندسی معرفی و در این پروژه 

وارد عمل شدند.
 شهرداران و مسئوالن نظام مهندسی 

در حال محاکمه
در دادگاه رســیدگی به اتهامــات ۲۱ نفر از 
متهمین حادثه متروپل تعدادی از شهرداران 
پیشــین و برخی افــراد مســئول در نظام 
مهندســی، جزو متهمان پرونــده بودند. در 
دادگاهی کــه در هفته های گذشــته برای 
رســیدگی به پرونده متروپل برگزار شد ۲۱ 
نفر مقصر حادثه شناخته شدند که علیه ۲۰ 
نفر کیفرخواســت صادر شــد. یک نفر دیگر 
حسین عبدالباقی مالک برج است که بعد از 
ریزش برج اعالم شــد زیر آوار جان خود را از 
دست داده است. به گفته ستایشی رئیس کل 
دادگستری خوزستان »شهردار سابق، رئیس 
نظام مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار 
منطقه ۱، سرپرســت شــهرداری منطقه ۱، 
معاون امور زیربنایی و حمل ونقل و سرپرست 
معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری 
آبادان« جزو کسانی بودند که به موجب قرار 

کیفری بازداشت و در حال محاکمه اند. 
 آیا متروپل هم درس عبرت نشــده 

است؟ 
اما آیا سوا از محاکمه، درس عبرت از فاجعه ای 
به نــام متروپل می تواند بــه تضمینی برای 

جلوگیری از وقوع اتفاقات مشــابهی تبدیل 
شود؟

 از دو مــاه و انــدی که از ریــزش متروپل 
می گذرد، بحث رعایت استانداردها و قوانین 
ســاختمان ســازی مورد توجه قرار گرفته 

است.
 البتــه این نگرانی پیش تــر هم با اتفاقات 
دیگری مثل پالســکو و زلزله سرپل ذهاب 

کرمانشاه به وجود آمده بود.
 بعد از زلزله کرمانشــاه در ســال ۱۳۹۶ و 
انتشــار تصاویری از خرابی هــای وارده به 
ســاختمان های مسکن مهر در این منطقه، 
نگاه ها به اســتفاده از مصالح مورد استفاده 
و ایمنی ساخت و ساز در پروژه های بزرگ 
خیره شــد.  اما ساخت و ســاز ساختمان 
متروپل آبــادان که پروانــه اش در همان 
سال ۹۶ صادر شــده بود بدون حساسیتی 
دنبال شد تا در نهایت بعد از گذشت مدت 
کوتاهی جان ۴۳ خوزســتانی را بگیرد.  در 
همین روزهای گذشــته فیلمی در شــبکه 
های اجتماعی منتشــر شــده که حاکی از 
کیفیت پایین ســاخت و ساز در ساختمان 
هــای بنیاد مســکن اســت.   در این فیلم 
فردی که ظاهرا از بخش آهوران سیســتان 
و بلوچســتان است از کیفیت پایین ساخت 
و ســاز روایت می کند. او با یک تکه سنگ 
چند ضربه بر ســیمان استفاده شده در این 
ســاختمان می زند و نشــان می دهد که 

سیمان چگونه به راحتی می ریزد. 

رئیس کمیسیون عمران، از آماده شدن گزارش مربوط به تخلفات متروپل خبر داد

ارتباطات عبدالباقی؛ حلقه مفقوده گزارش مجلس

همدلی| ســتاره لطفی- پنچ ماه  از سال 
۱۴۰۱ می گذرد و حاال سازمان پزشکی قانونی 
استان تهران آخرین آمارها از مراجعه مردان و 
زنان ایرانی به مرکز پزشکی قانونی استان را در 
ســه ماهه اول سال اعالم کرده است.براساس 
این آمار  تهرانی ها در بهار امســال نسبت به 

سال قبل 7 درصد عصبانی تر شده اند.
 آن گونه سازمان پزشکی قانونی اعالم کرده 
است در سه ماهه اول ســال، روزانه بیش از 
۲۸۰ تهرانی کتک خورده به پزشــک قانونی 
برای گرفتن طول درمــان و اقدامات قضایی 
مراجعه کرده  اســت. گزارش پزشکی قانونی 
نشــان می دهد در ســه ماهه ســال جاری، 
در تهــران ، ۲۶ هــزار و ۱۲۵ نفــر به دلیل 
آســیب های ناشــی از نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی اســتان مراجعه کرده اند که این رقم 
در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 7درصد 

افزایش یافته است.
البته باید به این نکته توجه داشــت که آمار 
اعالم شــده از سوی ســازمان نظام پزشکی 
، تنها مربــوط به پرونده هایی اســت که به 
پزشکی قانونی مراجعه کرده اند، اگر بخواهیم 
به آمار همه نزاع ها و یقه گیری های ســطحی 
و همچنین نزاع های که طرفین دعوا زحمت 
مراجعه به پزشــک قانونی را به خود نداده اند 
هم اشــاره کنیم بی شــک رقمی به مراتب 

بزرگتراز این آمار به دست می آید.
 عصبانیت ایرانی ها به روایت آمار

اگرچه آمار ســازمان نظام پزشکی از مراجعه 
کنندگان به پزشک قانونی نشان  می دهد وضع 
خشونت و درگیري در پایتخت نگران کننده و 
رو به رشــد است، اما این خشونت و عصبانیت 
فقط مختص به تهرانی ها نیست و کل جامعه 

را در برگرفته است.
 به تازگی مرکز افکار ســنجی ایســپا نیز در 
گزارشــی اعالم کرد جامعــه ایرانی عصبانی 
اســت. مرکز افکارسنجی وابســته به جهاد 
دانشگاهی در اوایل همین ماه )مرداد( نتیجه 
طرح ســنجش »احساس خشم« مردم ایران 
را که در اسفندماه ســال گذشته انجام شده 

منتشر کرد.

 این موسســه گفته پژوهش خود را با حجم 
نمونه ۲۰۸۸نفری از افراد باالی ۱۸ســال در 
مناطق شهری و روستایی به صورت تلفنی اجرا 
کرده است و پاسخگویان در سه محور »حالت 
خشم«، »صفت خشــم« و »کنترل خشم« 

مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
بر اســاس نتیجــه پژوهــش، ۳۳.۶درصد از 
پاســخگویان اظهار کرده اند به میزان زیاد یا 
کاماًل موافق اند که »معمــوالً زود از کوره در 
می روند. ۱۵.۲درصد گفته اند که اطرافیانشان 
آنان را فردی عصبانی می دانند. ۲۳.۴درصد در 
زمان عصبانیت شروع به دادوفریاد می کنند. 
۵.۱درصد اقدام به پرتاب کردن یا شکســتن 
اشــیا می کنند. ۳.۶درصــد گفته اند هنگام 
عصبانیت طرف مقابلشــان را مــورد ضرب 
و شــتم قرار می دهند. ۳۱.۴درصد گفته اند 
درصورتی کــه دیگــران رفتار خشــمگین با 
آن ها داشــته باشند، رفتار متقابل را در پیش 
می گیرند. ۱۱.۳درصد نیز اشــاره کرده اند که 
احســاس می کنند در همین لحظه از دست 

کسی یا چیزی عصبانی هستند.
آمارهــا جهانی نیز به خشــونت و عصبانیت 
ایرانی ها صحه می گذارد. به تازگی موسســه 
گالوپ بر پایه بررســی خود در سال ۲۰۲۱ و 
اوایل سال ۲۰۲۲ رتبه بندی تازه عصبانی ترین 

مردم جهان را منتشر کرد.
در این رتبه بندی ایرانی ها پس از سیرآلئون، 

مالــی و اردن در رتبه نهــم قرار گرفته اند. به 
طوری که ۳۴ درصد ایرانی های شرکت کننده 
در مصاحبه موسسه گالوپ عنوان کرده اند که 
اخیرا به شدت خشمگین و عصبانی شده اند. 
گفتنی است نتایج گزارش موسسه گالوپ  بر 
اســاس روش نمونه  گیری در میان جمعیت 
بزرگسال دارای ۱۵ ســال و بیشتر در ۱۲۲ 
کشور و منطقه جهان و از طریق مصاحبه های 

تلفنی و حضوری به دست آمده است.
آمارهای داخلی و جهانی در مورد خشــونت 
ایرانی ها این پرســش را ایجاد کمی کند که 
چه اتفاقي براي ایراني ها افتاده اســت که در 
مشــاجره ها و اختالف نظرها، چاره کار را در 
دعوا و زد و خورد فیزیکي مي بینند، به نحوی 
که بارها موضوع های کوچکی مانند تنه زدن یا 
نگاه کردن بین دو نفر به چنان معضل بزرگی 
تبدیل می شود  که کار به دعوا و کتک کاری 
می رسد و حتي در مواردي رنگ خون به خود 

می گیرد.
 خشونت علل متعددی دارد

درحالي که آمارها داخلی و خارجی از  افزایش 
خشونت و عصبانیت در میان ایرانی ها سخن 
می گویند که براساس تئوری چرخش خشونت، 
خشــونت بازتولید می شــود و از خشــونت، 
خشــونت زاده می شود. بنابر این تئوری، باید 
منتظر افزایش بیش از این خشونت های نیز 
باشــیم، چرا که تمــام زمینه های عصبانیت 

و خشــونت در جامعــه فراهم اســت. عالوه 
بر مشــکالت اقتصادی، اجتماعی، زیســت 
محیطی، نبود آزادی های مدنــی و ...ادبیات 
رایج سیاستمداران و مسئوالن نیز سرشار از 
خشــونت و نفرت پراکنی است. جوری که با 
هر وعظ یا سخنرانی حجم زیادی از خشونت 
و نفرت را به جامعــه تزریق می کنند. برخی 
از ائمه جمعه در این زمینه پیشــتاز هستند. 
برای صحت سنجی این موضوع، کافی است  
فقط در یک هفته  ســخنرانی امامان جمعه 
در نماز جمعه را بررسی کنید، بدون تردید با 
حجم زیادی از خشونت و نفرت پراکنی مواجه 
خواهید شــد. بدیهی اســت این خشونت به 

جامعه باز می گردد و بازتولید می شود.
نفرت پراکنی های سیســتماتیک در کشور 
چه از سوی مســئوالن، سیاستمداران، رادیو 
و تلویزیون و ... در حالی اســت در تمام دنیا 
جامعه شناسان و متخصصان حوزه اجتماعی 
کوشــش می کنند زمینه های بروز خشونت 
و نفرت پراکنی را حــذف کنند و از تنش ها 
بکاهند. در حالی خشونت از در و دیوار جامعه 
می بارد که جامعه شناســان و آسیب شناسان 
اجتماعی خیلی وقت است زنگ عصبانی بودن 
را بــه صدا در آورده اند و بارها از علل و تبعات 
آن و همچنین روش کنترل و مهار آن سخن 
گفته اند،اما آنچه که جایی نرسیده است فریاد 
همین کازشناسان و آگاهان حوزه اجتماعی 
است.  همین چندوقت پیش،امان اهلل قرایی 
مقدم، جامعه شناس، در مورد  زیان بار بودن 
عصبانیت و خشونت رایج در جامعه به همدلی 
گفت: »خشونت از لحاظ سیاسی زیان زیادی 
دارد، چراکه امنیت جامعه را کاهش می دهد 
و باعث بدبینی و ایجاد فاصله بین حکومت و 
مردم می شود، از نظر اقتصادی نیز کارایی را 
در جامعه کم می کنــد، بر تولید تأثیر منفی 
می گذارد. از نظر فرهنگی نیز زیان بار اســت، 
چراکه خشــونت تبدیل به فرهنگ می شود، 
از نظــر روحــی و روانی نیز خشــونت باعث 
بیماری هــای متعدد روحــی روانی و حتی 
فیزیکی می شود و برای نظام سالمت هزینه 

به همراه دارد.«

هر روز 280تهرانی به خاطر درگیری به پزشکی قانونی مراجعه می کنند

افزایش 7 درصدی آمار نزاع در پایتخت 


