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نگاهی به پدیده قمه کشی بانوان

قدرت نمایی یا تقلید
دکتر غالمرضا محمدنسل

جرمشناس و استاد دانشگاه

یادداشت

در یکی دو هفته اخیر ویدیوها و اخباری در مورد نزاع مســلحانه بانوان و با تیتر
قمهکشی بانوان در رسانهها و فضای مجازی منتشر شده و واکنشهای مختلفی
را به همراه داشته است .نگارنده در نظر دارد این پدیده کمسابقه و نوظهور را از
دیدگاه جرمشناختی در چند بند ب ه اختصار مورد بررسی قرار دهد:
 .1هرچنــد کــه نــزاع گروهــی بانوان بــا یکدیگر یا بــا آقایــان و بانــوان دیگر امر
بیسابقهای در کشورمان نیست لیکن کیفیت درگیری و الفاظ و حرکات متنازعین
قدری کمســابقه اســت و بیشــتر دعواهــای پســران و مردان معــروف بــه اراذ ل و
اوباش را به اذهان تداعی میکند و متأســفانه نشــانههایی از ورود زنان و دختران
هنجارشکن به عرصه به چشم میخورد که با ذهنیتهای قبلی ما در مورد رفتار
و منش بانوان در جامعه مغایرت داشته و بسیار عجیبو غریب به نظر میرسد.
 .2از دید جرمشناسان فرهنگی این پدیده جدید در کشور ما نگرانکننده بوده
و نشانههایی از تغییرات فرهنگی زیرپوستی در میان زنان و دختران جوان است
که ممکن است در آیندهای نهچندان دور شاهد گسترش و تعمیم آن در طیف
وسیعی از دختران و زنان جوان در شهرهای مختلف کشور باشیم.
.3درخصوصتبیینچراییاینرفتارهامیتوانازچندنظریهجرمشناختی
مدد گرفت .نخست میتوان به نظریه یادگیری اشاره کرد.
براساس این نظریه دختران جوان از طریق معاشرت و مجاورت با پسرهای
خشــن ،رفتارها و حرکات خشــونتآمیز آنان را از طریق مکانیسمهای تقلید و
الگوپذیری یاد گرفته و در موارد مقتضی از خود بروز میدهند .عالوه بر آن نشر
برخی کلیپها و فیلمهای مشابه در رسانهها و فضای مجازی میتواند ادبیات
رفتاری و گفتاری خشــن و لمپن را در ســطح جامعه و میان جوانان و نوجوانان
دختر و پسر عادیسازی نماید.
 .4نظریــه نیاز نیز میتواند در تبیین این قبیل رفتارهــای برخی از دختران و
زنان جوان به مدد گرفته شــود .امروزه با افزایش شــمار زنان مجرد و مســتقل،
خوداتکایی و برخورداری از ابزارهای بازدارنده و قدرت فیزیکی در میان آنان رو
به تزاید است و حمل سالح و قدرتنمایی از آثار چنین وضعیتی هستند.
.5برخینیزممکناستبراساسنظریهفشارمدعیباشندکهجهانیسازی
و زیســت در فضــای مجازی انتظــارات و خودانگاری جدیــدی را در میان زنان و
دختران پدید آورده است لیکن به دالیل مختلف این انتظارات و امیال برآورده
نشــده و اعمال محرومیــت اجتماعی و خانوادگــی بر دختران آنهــا را به کنش
اعتراضی واقعی و گاهی نمادین در منظر عموم سوق میدهد.
 .6نظریــه انتقال خردهفرهنگ بزهکاری نیــز در این زمینه حرفهایی برای
گفتن دارد .متأسفانه در سالهای اخیر با افزایش جمعیت زنان زندانی به سبب
ارتکاب جرایم مختلف و ازجمله جرایم خشن مواجه بودهایم .بیتوته در زندان
و همنشــینی با زنان خشــن و خالفکار موجب انتقال خردهفرهنگ بزهکاری و
خشونت در میان زنان بزهکار تازهکار میشود.
 .7نظریه همنشینی افتراقی نیز در این میان دیده میشود .تعلق به گروه و
تالش برای کسب وجهه و موقعیت در میان معاشران و همساالن اگر با انتخاب
دوستان و معاشرین بد همراه باشد ،دختر و پسر جوان را در معرض لغزشهای
اخالقی و رفتاری فزاینده قرار میدهد .واقع امر این است که این معضل در حال
گســترش اســت و باید به فکر چارهجویی بود .انکار مشکالت نمیتواند راهحل
خوبی برای رفعورجوع آنها باشد.
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جنایت

قتل در خانه جدید

بهخاطر کریخوانی
گــروه حــوادث  /کریخوانیهای مجازی دو مــرد جوان
بــرای اثبــات قدرتنمایی ،بــا ورود به دنیــای واقعی به
جنایتختمشد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،ســاعت 23:50
دقیقه 27تیر مأموران کالنتری 128تهراننو در تماس با
بازپرسکشیکقتلپایتختازنزاعیمرگبارخبردادند.
با اعالم این خبر تحقیقات به دستور بازپرس مصطفی
واحدی آغاز شد.
در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد پسر 30ساله
در نزاعی شبانه مجروح و به بیمارستان منتقل شده اما
بهعلت شدت جراحات وارده جان باخته است .در ادامه
تیــم تحقیق راهــی محل جنایت که مقابــل یک مغازه
توتونوتنباکوفروشیبود،شدند.
بازبینی دوربینهای مداربسته نیز نشان میداد مقتول
به همراه دوســتش قمه بهدست سوار بر موتورسیکلت

بــه محــل درگیــری آمدهانــد .در این
میــان قاتل و دوســتانش نیــز با قمه
بــه او حمله کردند و درنهایت نیز هر
دو مجروح شــدند امــا جراحت قاتل
شــدید نبــوده و مقتول نیــز به کمک
دوستانش و شــاهدان به بیمارستان
منتقلشد.
در ادامــه تحقیقــات یکی از دوســتان
مقتولبهتیمجناییگفت:یکسالی
بودکهمقتولوقاتلدرفضایمجازی
کریخوانی داشتند .معموالًاگر یکی از دوستان مقتول یا
قاتل با کســی دعوایش میشد آنها را برای دعوا میبرد.
در این میان بین قاتل و مقتول کریخوانی صورت گرفته
و آنها سر هر موضوعی با هم بحث داشتند.
با مشــخص شــدن هویت متهم این پرونده تحقیقات

مراسم قسامه 3 ،متهم را نجات داد

گــروه حوادث  /ســه مــرد که بــه اتهــام قتــل  2کارگر
محاکمه شده بودند با اجرای مراسم قسامه از اتهام
قتل عمد تبرئه شدند.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،رســیدگی
به این پرونده از یک ســال قبل با آتشسوزی مرگبار
یــک کانکــس در منطقه شــهرری آغــاز شــد .پس از
اطفــای حریــق اعــام کردنــد کــه  2مــرد در داخــل
کانکس ســوخته و فــوت کردهاند .در ادامــه مأموران
پلیس ماجرا را پی گرفتند و مشــخص شــد که دست
و پای اجســاد نیز قطع شده است و با دستور قضایی
اجســاد به پزشــکی قانونی منتقل شد اما آنجا نیز به
علت شدت ســوختگی نتوانســتند علت تامه مرگ
را تشــخیص دهنــد و مأمــوران تــاش خــود را برای
شناســایی هویــت مقتوالن آغــاز کردنــد و در نهایت
موفق شــدند آنهــا را کــه  2کارگر بهنامهای ســجاد و
صمد بودند ،شناسایی کنند.
در ادامــه تحقیقــات  3متهم به نامهای حســن،
مصطفی و اسماعیل نیز بهعنوان مظنون بازداشت

شــدند و در نهایت پرونــده هر  3نفر بــرای محاکمه
بــه شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران
فرســتاده شد .در نخستین جلسه دادگاه هر  3متهم
اتهامشــان را رد کردنــد و قرار شــد شــاهدانی را برای
اثبات بیگناهیشــان به دادگاه معرفی کنند و صبح
روز گذشــته دومین جلســه دادگاه متهمان با حضور
شهود برگزار شد.
در ابتدای جلسه اولیای دم دو قربانی درخواست
قصــاص کردنــد .در ادامه حســن به جایــگاه رفت و
گفت :من دوسال قبل از کشته شدن سجاد تعدادی
در و پنجــره از او خریدم و ســر همیــن موضوع با هم
اختالف حساب داشتیم .اما اختالف حسابمان حل
شــد و من مشــکلی با او نداشــتم .تا اینکه شــنیدم او
کشته شده است .حاال هم بیدلیل بازداشت شده ام.
ســپس مصطفی بــه دفاع از خــودش پرداخت و
گفت :من آن شــب اتفاقی در حوالی کانکســی که به
آتش کشــیده شــد رفته بودم .من اصــاً قربانیها را
ندیده و آنها را نمیشناختم و هیچ خصومتی هم با

بــرای دســتگیری او بــه دســتور بازپرس شــعبه یازدهم
دادسرایامورجناییپایتختادامهیافت.تااینکهصبح
روز دوشنبه 28تیر و حدود 12ساعت بعد از قتل ،متهم
به کالنتری رفت و خود را معرفی کرد .او مدعی شــد که
بهخاطرکریخوانیوقدرتنماییبهمحلقراربامقتول
رفته و در این میان دست به جنایت زده است.

آنها نداشــتم .اسماعیل هم عنوان کرد :چون هنگام
آتشســوزی من در آن حوالی حضور داشــتم پلیس
بیدلیــل مــرا بازداشــت کــرد .مــن بیگناه هســتم و
دستی در این ماجرا ندارم.
ســپس شــاهدانی که در محل کانکس شــعله ور
حضور داشــتند روبه روی قضات ایســتادند و گفتند:
 3متهــم را ندیدهانــد کــه از کانکس خارج شــوند .به
ایــن ترتیــب قضــات دادگاه پرونــده را از مــوارد لوث
تشــخیص داده و حکــم به برگزاری مراســم قســامه
دادنــد .ولی چون اولیــای دم دو قربانی اعالم کردند
نمیتوانند  50نفر از بستگان نسبی خود را برای ادای
سوگند به دادگاه معرفی کنند آنها قسم را به متهمان
واگذار کردند.
بــه این ترتیــب  3متهم به بیگناهی خود قســم
خوردنــد و حکم تبرئه آنها صادر شــد .اما با توجه به
اینکه هنوز راز قتل این دو جوان فاش نشــده ،قضات
دادگاه پرونــده را به دادســرا برگرداندند تا تحقیقات
برای افشای راز قتل دو کارگر جوان از سر گرفته شود.

گروه حوادث /جسد دختر جوان در خانه تازه خریداری شدهاش درحالی کشف شد که حدود
5ساعتازقتلشمیگذشت.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ساعت 6:30دقیقه شامگاه 27تیر مرد جوانی با پلیس
تماس گرفت و از قتل خواهرش خبر داد .او گفت :پدر و مادرم چندین سال قبل فوت کردند
و خواهرم به همراه برادرم زندگی میکرد .او فروشنده یک هایپر مارکت است و مدتی قبل با
فروشطالهایشوباکمکواموقرضموفقشدخانهایبخرد.
صبحباخواهرمتلفنیصحبتکردموبهمنگفتکهمیخواهدبرایخانهاشچندتعمیرکار
ببرد .حتی گفت به یکی از آنها کلید داده تا در صورتی که او خانه نبود مرد تعمیرکار بتواند وارد
خانه شــود .مرد جوان ادامــه داد :بعد از آن دیگر از خواهرم خبری نشــد و با تلفن همراهش که
تماسگرفتمازدسترسخارجبود.درنهایتعصرپسازپایانکارمراهیخانهجدیدخواهرم
درنزدیکیمیدانامامحسین(ع)شدم.وقتیمقابلخانهرسیدمدیدممردتعمیرکارهمآمده
اســت .او به من گفت هر چه زنگ زده کســی در را باز نکرده و با کلیدی که از خواهرم گرفته بود
واردخانهشدیم.امابهمحضورودبهخانهباجسدخواهرممواجهشدم.بهدنبالاینتماس،
موضوعازسویمأمورانکالنتری128تهراننوبهبازپرسمصطفیواحدیاعالمشد.
لحظاتیبعدبازپرسجناییبههمراهتیمبررسیصحنهجرمراهیمحلحادثهکهدرطبقه
سوم ساختمانی بود ،شدند .با حضور در خانه که خالی از وسایل بود ،با جسد دختر جوان در
حالی مواجه شــدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود .وسایل داخل کیف مقتول
روی زمین ریخته بود و گوشــی تلفن همراه و وسایلی از داخل کیفش سرقت شده بود .سالم
بودن در ورودی نیز نشــان از آشنا بودن قاتل داشت .جسد دختر جوان برای مشخص شدن
علتاصلیمرگبهپزشکیقانونیمنتقلشد.

صدور حکم قصاص انگیزه تیراندازی

گروهحوادث /خانواده قاتل وقتی نتوانستند اولیای دم مقتول را مجبور به رضایت و گذشت
کنند در اقدامی عجیب یکی از اعضای این خانواده را با شلیک گلوله مجروح کردند.
توگــو با خبرنگار
ســرهنگ حمیــد افرامن رئیس مرکز اطالعرســانی پلیس فــارس در گف 
حــوادث «ایــران» عنوان کرد :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰مبنی بر تیراندازی
منجر به جرح در یکی از خیابانهای منتهی به میدان گل سرخ شیراز در ساعت  11روز شنبه
 26تیرماه ،بالفاصله مأموران انتظامی کالنتری  20گل سرخ برای بررسی موضوع به محل
حادثه اعزام شــدند .مأموران در بررســیهای اولیه مطلع شــدند  5مرد ناشــناس بهدلیل
کینهتوزی و اختالفات قبلی به سمت فردی تیراندازی و با سالح کمری وی را مجروح کرده
و قبل از حضور پلیس از محل حادثه متواری شدند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ضاربان این پرونده دستگیر شدهاند گفت :همدستان ضارب
اصلی دستگیر شدهاند اما ضارب اصلی هنوز متواری است و بنابر دستور فرمانده انتظامی
اســتان دســتگیری وی در دستور کار جدی پلیس قرار گرفته اســت .سرهنگ افرامن درباره
شایعات فضای مجازی مبنی بر اینکه مضروب ،قاضی دادگاه بوده نیز گفت :مرد مجروح
قاضی نبوده است و با انتشار دهندگان چنین اخباری برابر قانون برخورد خواهیم کرد .وی
درباره علت و انگیزه این تیراندازی گفت :بررسی مأموران مشخص کرد که یکی از بستگان
متهمان به تیراندازی مدتی قبل مرتکب قتلی شده بود که منجر به صدور حکم قصاص
برای وی شد و با توجه به اینکه خانواده مقتول حاضر به رضایت و گذشت نشدهاند متهمان
تصمیم به این تیراندازی برای تســویه حســاب گرفتهاند .وی در پایان درباره وضعیت فرد
مجروح نیز گفت :حال مجروح این پرونده رضایتبخش اعالم شــده و پلیس استان پس از
دستگیری متهم اصلی و جزئیات بیشتری از این ماجرا اطالعرسانی خواهد کرد.

