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کار کودک یک زبان از هم آن حرفی چنین بیان کنم.» فکر بهش نداشتم وقت بودم. کار سر شب تا ندارم. آرزویی قد13«هیچ به شرساله را همه نمیدانستوی هیچکس که بود کرده که
است.بودهرسیدهسالهاش13عقلبهواقعایابودههماهنگشدهحرفاین

م بیآرزویی از وی نیست مشخص هنوز نیوز: صنعت جهان گزارش دیگربه دلیل فوتش یا کرده انتخاب را خودخواسته مرگ خبر انتشار است. داشته گری

تلوی برنامه در جملهاش این که او اینستاگرامزخودخواسته صفحه گذشته روز است. شده مواجه اجتماعی رسانههای در گسترده بازتاب با بود، شده مشهور یونی

خی جمعیت با مرتبط و کار کودکان حامی انجمنهای از که خط» لب ایرانی درر«خانه رضا کرد اعالم است، علی امام از18یه بعد سال پنج یعنی سالگی

تلوی در مزحضورش اثر بر شبانهروریون صورت به بود گفته پیشتر او داد. دست از را جانش خودخواسته درزگ است. خانوادهاش آور نان و میکند کار ی

مج وقتی برنامه این از سرربخشی شب تا چون کنم، فکر بهش نکردم وقت چون ندارم آرزویی هیچ «من بود: گفته رضا بود، پرسیده آرزویش درباره او از ی

معیشتی وضعیت به توجه با دوستانش ولی است نشده اشارهای کودک این خودکشی انگیزه و دالیل به گزارشها در کنم.» فکر بهش نتونستم اصال بودم کار

میدانند.اقتصادیمشکالتراآندلیلرضا

م اثر بر نفر میلیون یک ساالنه جهانی بهداشت سازمان آمار هررطبق در یعنی این و میکنند فوت خودخواسته جان60گ خودکشی اثر بر دنیا در نفر یک ثانیه،

سال در پزشکیقانونی، سالنامه خالصه طبق میدهد. دست از را تعداد98،5143خود این از که داشتند کامل خودکشی و3626نفر مرد آنها از از1517نفر نفر

سالزآنها در که است حالی در این بودند. گزارش،97ن این م5101طبق ایران آمارهای در البته کردند. فوت کامل خودکشی اثر بر کودکانرنفر خودخواسته گ

و صحبتهای پیش روز چند که است حالی در این است. نشده اعالم رسمی صورت به تعدادی هیچ و بوده محرمانه نوجوانان آموزشوپرورشزو سابق یر

بازتاب کنکور تبعات مجازدرباره فضای در کازیادی از نشست چهارمین در بطحایی داشت. سیاستگذاری تعاملی سالهایرگاه «در گفته: نوجوانان و کودکان ی

اخبا محرمانه بولتنهای در سرگذشته شکست، علت به که داشتیم کنکور داوطلبان از نفر دهها خودکشی از دادهری انجام را کار این خانواده در تحقیر و کوب

بودند.»

مساله این میدهد. نشان را افزایش این اخبار اخیرا حداقل و شهرستانهاست در خصوص به نوجوانان میان در خودکشی آمار افزایش از حاکی شنیدهها

مد زندگی که خواستههایی به رسیدن برای راهی آنها باشد. مناطق این در نوجوانان در کمتر اجتماعی و اقتصادی امکانات دلیل به شبکههایرشاید و ن

میکنند تبلیغ غیرمستقیم یا مستقیم صورت به را زندگی از نوعی اجتماعی شبکههای حال هر به نمیبینند. خودشان برای کرده، ایجاد ذهنشان در اجتماعی

خوبی به امکانات بعضی به ناعادالنه دسترسی و امکانات داشتن عدم این میکند، زندگی کوچکتر مناطق یا محرومتر مناطق در که نوجوانی برای بنابراین

به رسیدن مساله صورت کار این با نوجوان برساند. آسیب خود به و بگیرد ناگهانی تصمیم نوجوان شود باعث است ممکن مساله این و است مشهود

م آمار میکنم فکر میکند. پاک را خود بارخواستههای دیگر طرف از است. شده اشاره آن به نیز اخبار در و است بیشتر کوچک شهرهای در خودخواسته گهای

بیما تفرشیوع نوجوانان، شدن خانهنشین و کرونا بیشترری مساله این هستند. فشار تحت نیز نوجوانان و خانوادهها و رفته بین از خانوادگی مراودات و یحات

کنت بهرعدم منجر که منفی احساسات قبل از بیشتر روابط قطع و خانهنشینی و اقتصادی اجتماعی، مالی، مسائل و کرونا شرایط میدهد. نشان را هیجان ل

رساندن آسیب برای را آنها نوجوانان، در زندگی سطح مقایسه و زندگی سطح بین تفاوت نکنیم فراموش است. داده افزایش را میشود خود به آسیبرساندن
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مجا فضای از استفاده اینکه یعنی میکند تشویق خود اطالعاتزبه معرض در را نوجوانان بقیهزی با را خود نوجوان میشود باعث مساله این و داده قرار یاد

نمیتوانند چون و میرود باال منفی هیجانات نتیجه در میدهند انجام را کار این نوجوانان اما باشد نداشته منطقی اساس مقایسهها این شاید کند. مقایسه

کنت را هیجانات مراین میشود. راهحلها از یکی خودکشی کنند، نوجوانانرل خودکشی اما ندارد، یکدیگر با تفاوتی خیلی نوجوانان و کودکان خودخواسته گ

بار بززتفاوتهای خودکشی با بزری دارد. قویترگساالن نقشههای بزرگساالن میکنند. عمل قویتر و میکشند خودکشی برای خیلیری میکنند سعی گساالن

بیشت توجه جلب نوجوانان اما نکنند، توجه خودکشیهایرجلب اما ندارد، وجود نوجوان پسران و دختران در خودکشی کلی آمار مقایسه در تفاوتی دارند. ی

دختران از بیشتر نوجوان پسران در آمارموفق است. داده جدیترخ تصمیمات پسران که میدهد نشان شده منتشر اخیرا که راری پرخطر راههای و گرفته ی

یعنی نوجوانی اواسط و ابتدا در نوجوانان در خودکشی احتمال میرسند. خود هدف به که راههایی یعنی میکنند، انتخاب خودکشی به رسیدن 16تا13برای

میتواند اجتماعی عدالت توسعه و افزایش و افراد بین طبقاتی فاصله به رسیدگی اقتصادی، مشکالت به رسیدگی اجتماعی منظر از است. بیشتر بسیار سالگی

پیشگی کشورردر در کرونا که زمانی از ندارند. را نوجوانان و کودکان رفاه تامین توانایی مسووالن کشور مالی منابع وجود با اما باشد. موثر معضل این از ی

غیرحضو مدارس تمام دانشآموزان سالمت و جسمی امنیت خاطر به کرد، پیدا کودکانرگسترش مدت این در و شد گوشیزی و تبلت نداشتن دلیل به یادی

بسیا روانی فشارهای تحت آن راستای در و ماندند عقب درسهایشان از مناسب اینرهمراه نگارش لحظه تا مهرماه ابتدای از بین این در و گرفتند قرار ی

کودکان مزگزارش وریادی میرزایی حاجی محسن دیروز که است حالی در این کردند. انتخاب را خودخواسته سهزگ از بیش اینکه بیان با آموزشوپرورش یر

جمله از آموزشی نوین تجهیزات فاقد دانشآموزان بلکه نیست آموزشها از آنها ماندن دور معنای به «این بود: گفته ندارند، گوشی و تبلت دانشآموز میلیون

م و نوجوانان و کودکان بین در افسردگی پررنگ عوامل از یکی به تبلت نداشتن و فقر امروز که صورتی در هستند»، همراه تلفن گوشی و خودخواستهرتبلت گ

است.شدهمنجرآنها

کودکاندرخودخواستهگهایرمعلل

مددکا انجمن رییس چلک سیدموسوی رابطه همین مردر افزایش خصوص در ایران اجتماعی گفت:ری «جهانصنعت» به نوجوانان و کودکان خودخواسته گ

مط همیشه کشور در که موضوعاتی از پیگیریکی و بوده اینهارح جمله از که هستند جرائم و اجتماعی آسیبهای حوزه به مربوط آمارهای داشته یکننده

دنیا در رسمی آمارهای براساس است. م10خودکشی جزوردرصد خودکشی جهانی آمارهای برخی در همچنین است. خودکشی با م10گها مهم گومیررعامل

آمار براساس میشود. محسوب جهان قانونیدر سالپزشکی مشک98در حدودومتوفیات خودکشی به جهانی2/6ک آمار که بوده نفر هزار هر ازای به نفر

بین معموال برابر دو باالی14تا12نسبتا رتبه در ما جهانی قبل سال دو آمار در همچنین است. نفر هزار هر ازای ثبت153در سیستم دارای ما بسا چه بودیم.

ندا میکنند، فوت یا اقدام که افرادی چه خودکشی برای بهردقیقی میگویند برخی نمیشود. ثبت دقیق صورت به آمار این چرا نیست مشخص هنوز البته یم.

دیگ مالحظات لحاظ به که عقیدهاند این بر برخی است؛ بیمه اقدامردلیل که است افرادی سن کاهش است مشهود بین این در که نکتهای چند هر است. ی

م سن کاهش افزایش کنار از راحتی به نباید همچنین نیست. ما کشور به مختص امر این البته میکنند، خودکشی حالربه در گذشت. خودخواسته گهای

است.مختلفیعواملدارایخودکشیحاضر

آمار براساس افزود: قانونیوی سالپزشکی کردند3/8حدود97در فوت و خودکشی به اقدام که افرادی سال18یرزدرصد در بودند. به98سال عدد این

سنین8/7 در خودکشی میکند. پیدا کاهش سال24تا18درصد در سال20یبارتق97سال در و بود آمار98درصد است.21این بوده سال29تا25درصد

میشد.14یبارتق شامل را تق39تا30درصد سالرسال در سال98یبا به نسبت درصد کرد.97یک پیدا سال60افزایش در باالتر و 4/8حدود97سال

سال در و بود براساس9/7یبارتق98درصد دارد. وجود خودکشی سنی گروههای تمام در که است این گزارش این در حائزاهمیت نکته است. بوده درصد

بودند.درصد7/6حدود98سالدروبودنددانشآموزدرصد5/6حدود97سالدرپزشکیقانونیگزارشهای

م بنده عقیده به کرد: اظهار جامعهشناس برایراین که اتفاقی دهیم. تقلیل عامل یک به را آن نمیتوانیم و هستند عاملی چند پدیده یک خودخواسته گهای
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دقیقت تحلیل باید اتفاق این ابعاد تمام واکاوی برای است. جنس همین از داده، دست از را جانش اخیرا که سکونت،رکودکی محل خانواده، خصوص در ی

پدیده و نیست جدیدی پدیده خودکشی که کنیم فراموش نباید البته باشیم. داشته کرده، فراهم را موضوع این بروز زمینه که عواملی و روان سالمت سوابق،

مختلف جوامع در که است شمولی مرجهان به نسبت عمومی اذهان رسانهها در کودک این شدن شناخته دلیل به حال میدهد. بیشتررخ حساسیت آن گ

کنت ارتباطی، مهارت و اجتماعی سواد بردن باال در باید ما که دارد هم را پیام این رفتارهایی چنین بروز و ظهور چه اگر دادند. روانرنشان سالمت و خشم ل

نشوند.رفتارهانوعایندچارتامیکندکمکافرادبهموارداینشدهایم.غافلآنازهمگانیبارتقکهمواردیباشیم؛داشتهیربیشتیهایرسرمایهگذا

همین گاهی اما نمیشناسند را آنها مردم اغلب البته که اجتماعی اورژانس و مشاور صدای همانند اجتماعی منابع از موقع به استفاده همچنین افزود: وی

پیگی را آنها جدی صورت به افراد چهبسا دهد. نجات را انسانی جان میتواند اجتماعیرمنابع روان سالمت اصل در اجتماعی مراقبتهای بحث در نمیکنند. ی

خی و مدنی نهادهای و خانوادهها توجه مورد کودک روان سالمت وقتی کودک. پوشاک و مناسب تغذیه نه میگیرد، قرار نظر اتفاقاترمد نمیگیرد قرار ین

چنینی قدمیراین آن برای و کند خوشبین را ما نباید ولی نیست باالیی آمار جهان، به نسبت ما خودکشی آمار چه اگر نیست. هم انتظار از دور که میدهد خ

است.اشتباهسیاهآمارهایدربارهکردنصحبتنوعهریم،رندابارهایندردقیقیثبتسیستمچونیم.ربرندا

هم گذشته در خودکشی آمارهای افزود: چرازوی است نبوده بیتاثیر آن افزایش در هم کرونا پاندمی البته میشود. رسانهایتر اخبار این امروزه ولی بود یاد

است. کرده تشدید شدت به را آن هم کرونا ویروس که دارد پی در بحران از پس افسردگی و روانی اختالالت عوارضش از بخشی بحرانی، هر معموال که

سیاستگذا به آن از بخشی وضعیت این از رهایی آموزشربرای هم دیگر بخش برمیگردد. خانوادهها نهادهای کرد کار و آموزش نظام به دیگر بخش و یها

تابآو بسیارمهارتهای است. تابآوری ما از مری تشدیدکننده فقر، که کنیم فراموش نباید نیستیم. بلد را آنری عامل تنها ولی است خودخواسته گهای

نیست.
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)۰۵:۳۹-۹۹/۱۰/۱۷(اردبیلاستاندرخشونترشدخطرزنگ

گنمایی:ربز

آذ مسافرپیام است، کرده گلی کفش ته با را آپارتمان پلههای که همسایهای رانندگی، کوچک تصادف یک اردبیل- - اتوبوسری سوار نوبت رعایت بدون که ی

بسیا در ولی هستند افتاده پا پیش اتفاقهایی ظاهر در همه دیگر؛ ساده مشابه اتفافات خیلی و خانوادگی مگوهای بگو ورشده، شدید نزاعی به مواقع از ی

میشوند.تبدیلخونینحتی

س تغییر ایرنا، گزارش نسبتاربه خشونت و نزاغ صحنههای روزها این جامعه کرونایی و اقتصادی شرایط در بویژه فشارها و استرس افزایش زندگی، سبک یع

دارد.تلخواقعیتاینازحکایتنیزقضاییمحاکمدرپروندههامیگذارد،نمایشبهمادیدگانبرابردرگذشتهبهنسبترایادیز

توجه قابل رشد کرده، نگران را خانوادهها روزها این آنچه اما مییابد بروز محیط در مختلف شکلهای به همواره که است دهنده آزار و تلخ پدیدهای خشونت

نمونههای که هستیم خشونتآمیز رفتارهای شاهد بیشتر جامعه بر حاکم کرونایی شرایط در روزها این است، جامعه گوناگون طبقههای و اقشار بین در آن

کرد.مشاهدهیرشهدیگراماکنواتوبوستاکسی،نانوایی،صفمعابر،درمیتوانراآن

هر ازای به قانونی، پزشکی سازمان بررسیهای کشور،100براساس جمعیت نفر مراکز692هزار به نزاع معاینه برای قانونینفر میکنند،پزشکی مراجعه

آما سازمانرمحاسبات قانونیی باپزشکی اردبیل استانهای که میدهد نشان با969کشور شرقی آذربایجان با906، البرز با882، زنجان مراجعه879و

داشتهاند.)رنفهزار100هر(جمعیتحسببررانزاعمصدومانآمارینربیشت

اردبیلاستاندرخشونتونزاعافزایشیروند

بیشت آمار، اساس دربر و نزاع به مربوط اردبیل استان در جرم وقوع فراونی هرسالرگیرین اجتماعی رفتارهای در ناپسند عامل یک عنوان به خشونت است، ی

میکشاند.یردادگستبهاردبیلاستاندررانفرهزار80میانگینطوربه

و کسب فضاهای تا گرفته خانواده اعضای از مختلف مکانهای در دیگران با مناسباتشان در خشونتآمیز و نادرست برخوردهای و رفتارها براثر تعداد این

میشود.کشیدهگروهییاوانفرادییهایرگیردونزاعبهکارشانآننظایروآموزشگاههامعابر،کار،

مدی فرخی علیرضا قانونیکلردکتر بیشتپزشکی اینکه بیان با اردبیل بهراستان ارجاعی پروندههای قانونیین افزایشپزشکی از میباشد، نزاع با ارتباط 15در

میدهد.خبرپارسالمشابهمدتبهنسبتامسالماههفتدراستانایندرنزاعدرصدی

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعادعایازناشیصدماتدلیلبهنفر115وهزار10امسالماههفتدروی،گفتهبه

بود.مورد747وهزارهشتپارسالمشابهمدتدرمیزاناینکرد:اضافهفرخی

هستند.نزنفر521وهزار2ومردنفر594وهزارهفتنزاعمراجعهکنندگانمجموعازگفت:وی

سیمزا مدیرمحمد استانداری اجتماعی امور مکتبرکل و تمدن شان در وجه هیچ به ما جامعه در موجود اجتماعی آسیبهای میزان گفت: هم اردبیل ی

شود.انجامآسیبهااینبامقابلهراستایدرجدیعلمیاقداماتاستنیازونیستمااسالمیوایرانی

جامعه در موجود اجتماعی آسیبهای میزان اما برسد، صفر به اجتماعی آسیبهای آن، در که ندارد وجود جامعهای هیچ جامعهشناسی، نظر از کرد: اظهار وی

نیست.اسالمیوایرانیتمدنومکتبشاندرما

کنترسیمزا اول وهله در را اجتماعی آسیبهای باید و نیست قبول قابل وجه هیچ به جامعه در طالق و خشونت میزان افزود: تمامیری بعد مرحله در و ل

دهیم.انجامآنکاهشبرایراخودتالش

خشونترشددرگذاررتاثیعوامل
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س گذر زندگی، سبک تغییر که میشود جامعه افراد بین در خشونت بروز باعث مختلفی عوامل معتقدند ناکامیرکارشناسان نوین، زندگی به سنتی زندگی از یع

آنهاست.جملهازمختلفحوزههایوفردیبینروابطخانوادگی،شغلی،اقتصادی،جملهازمختلفحوزههایدر

تابآو موضوع اردبیل استان جمله از جامعه در خشونت بروز دیگر عوامل از کارشناسان عقیده مهارتربه دارای مردم آن در که جامعهای است، اجتماعی ی

که جامعهای است، موثر خشونت آمدن پایین در هم اجتماعی نشاط طرفی از آمد، خواهد پایین خشونت میزان که است طبیعی باشند، ارتباطات در قوی

بود.خواهدخشونتوپرخاشگرانهرفتارهایشاهدباشد،نشدهنهادینهاجتماعینشاطآندر

بشی بسیارحسین در ما جامعه در گفت: ایرنا به باره این در شناس جامعه گیوی راری مسئله حل تکنیکهای که است شکلی به افراد کنش موارد ی

تم با که حوصله و تحمل و صبر از و ساختارنیاموختهاند خشونت نتیجه در بیبهرهاند، میشود آموخته اجتماعی گفتگوهای و رفتاررین و طرف یک از ی

شود.میخشونتبازتولیدوتولیدباعثدیگرطرفازافرادیزیرغ

تاثی شاخص از یکی زندگی سبک تغییر اردبیل جمله از سنتی جوامع در است: معتقد شناس جامعه مسئلهراین این بر است، خشونت پدیده ایجاد در گذار

خانوارها بین در خشونت میزان بر موارد این همه کنید، اضافه را کرونا بحران در اجتماعی ارتباطات شدن کم اقتصادی، مشکالت دیگر و تورم افزایش میزان

است.بخشیدهشدت

مردساالربشی زندگی سبک در طوالنی سابقه زنان بر خشونت گفت: هم زنان علیه خشونت افزایش درباره مردساالری میزان اردبیل استان در دارد، ازری ی

اقتدا لذا است، برخوردار باالیی افزایشرشدت با مستقیم رابطه اخیرا ماههای در زنان علیه خشونت افزایش ولی دارد همراه به خشونت خود با مردها گرایی

اختالفات نتیجه در هستند خانه در بیشتر مردها و شده کمتر اجتماعی ارتباطات و یافته کاهش خانوارها درآمد یعنی دارد. کرونا بحران و اقتصادی مشکالت

میشود.تبدیلخشونتبهوکردهسرباز

استفرهنگیبسترهایتقویتنیازمندجامعهدرخشونتکاهش

صداو جمله از فرهنگی نهادهای است، اجتماعی فرهنگ بر مبتنی راهکار ارائه و تحلیل علل، شناسایی نیازمند نیز آن با مقابله و اجتماعی پدیدهای خشونت

و اخالق به پایبندی و اجتماعی ارتباطات ،آموزش فرهنگی برنامههای ارایه با میتوانند جمعی رسانههای و اسالمی تبلیغات اسالمی، ارشاد و فرهنگ سیما،

است.مشهودهمچنانزمینهایندریرسهلانگاوکوتاهیکهمیرسدنظربهاماباشندداشتهخشونتکاهشدرمهمینقشآنارزشهای

محو و اساسی مهم، نقش خشونت کاهش و تولید در دولتی ساختارهای و دولت است: معتقد اجتماعی امور نابسامانیهایرکارشناس دولت اگر دارد، ی

مییابد.کاهشخشونتهادرصد50ازبیشبخشدسامانولرکنترااجتماعیوفرهنگیاقتصادی،

مجاربشی شبکههای و رسانهها گفت: اگرزی دهند، نشان مسئوالن و مردم به را زا خشونت بسترهای کارشناسی تفسیرهای و تحلیل با میتوانند هم ی

مسائل این به سازندهآخانوارها نقدهای با توانند می رسانهها میکنند، فکر مسئله و مشکل حل به سازنده تعامل با و نمیکشند هوار و داد هم سر باشند گاه

دهند.انجامدرستیبهراخودمسئولیتتاکنندگاهآرامسئولین

م انقالب و عمومی دادستان طباطبایی عبداله میتواندرسید فرهنگی بسترهای تقویت جامعه، از خشونت کاهش برای گفت: باره این در هم اردبیل استان کز

کند.ایفابسزایینقش

ساختن برای افزود: همکازوی با مسئله این و کرد آغاز مدارس از باید اجتماعی خشونت کاهش و قوی فرهنگی روحانیونریربنای از استفاده و علمیه حوزه ی

است.پذیرامکانتربیتیبحثهایدر

فرهنگسا بحث در طباطبائی، اعتقاد جلزبه و نظرگیوی کاغذ روی بر جامعه در اجتماعی آسیبهای از فرهنگیری زمینههای در ولی هستیم دانشمند و یهپرداز

یم.رداضعیفیعملکردعملیاتیو

فرهنگسا زمینه در افزود: تئوزطباطبایی نسبت به پرداری تمهیداتزی باید جامعه از خشونت کاهش راستای در و کردهایم لطفی کم بسیار سخنرانی و ی
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شود.تقویتفرهنگیبسترهایوتدبیراساسی

فرهنگسا کرد: بیان و دانست مؤثر را اجتماعی و خانوادگی خشونت مشکالت حل در اجتماعی اورژانسهای نقش جلزوی و بارگیوی باید خشونت از ی

بز در تا شود نهادینه خانوادهها توسط کودکی دوران همان از تربیتی مسائل در دقت و نظر ناهنجارتجدید بروز شاهد زمینه این در خودرگسالی فرزندان در ی

نباشند.جامعهدرو

م انقالب و عمومی درردادستان حاضر حال در خشونت متأسفانه گفت: و دانست جرایم کاهش در کلیدی نقشی عنوان به را خانواده نقش اردبیل استان کز

است.فرزندانسویازهمووالدینسویازهمیربیشتدقتوتوجهنیازمندمعضلاینرفعوشدهنهادینهخانوادهها

برنامههای جرایم این کاهش راستای در باید لذا یافته افزایش استان در سنگین جراحات و قتل به منجر نزاعهای اینکه به توجه با کرد: اظهار طباطبایی

شود.نهادینهجامعهدروتدویناستاناجراییدستگاههایافزاییهمباعملیاتیواجرایی

ناهنجا سایر و خشونت کاهش در حبس انواع و مجازات اینکه بیان با ساروی فرهنگ افزود: ندارد، چندانی تأثیر بهتزیها گری خشونتزین کاهش برای ینه

داد.نخواهدمطلوبینتیجهمدتبلنددرولیشودحلمعضلیمقطعیصورتبهشایدمجازاتوکیفرباواستجامعهدریهارناهنجاو

شه ساختار اردبیل شهردادستان ساختار و المان کرد: اظهار و دانست جامعه در خشونت کننده تشدید عوامل از یکی را معماری جهت به نامناسبری ی

باشد.اجتماعدرکالمیخشونتبروزبرایعاملیمیتواند

به مراجعه متمایل بیشتر خود اختالفات در اردبیل استان مردم کرد: عنوان و دانست مهم اختالفات حل در را قضائیه قوه به استان مردم اعتماد طباطبایی

ور کینه و شخصی انتقام علت همین به و هستند قضاء دستگاه و وزقانون حق اخذ و قانون به مراجعه گفت میتوان و است مشهود کمتر استان این در ی

است.باالاستانایندرقانونازحقوق

جهانی بهداشت سازمان اینکه بیان با دانشگاه و حوزه استاد ستوده مهدی بسیارحجتاالسالم قالبریشه در را رفتارها از معنویزی و اجتماعی یستی،

در جهانی سواد کرد: بیان تع6میداند، حوزهرشاخص این در که است یارانهای و مالی رسانهای، تربیتی، ارتباطی، عاطفی، سواد آن جمله از که میشود یف

باشد.اصلیینرنقشآفمیتوانداخالقمدارومتعهدانسان

در را راهکارها و راهبردها به توجه جلروی و خشونت است،رگیویشهیابی مهربانی و رحمت پیامبر ما پیامبر که آنجایی از گفت: و شد یادآور پدیده این از ی

گیرد.قرارتوجهموردمختلفمسایلعقالنیقبحوحسناستیرضرواخالقیاتبحثدرومیکنددعوتهمگراییووحدتبهراانسانها

پرخاشگ و خشونت اسالم مکتب در کرد: بیان سمتیرستوده به باید را انسانها نگرش زندگی مهارتهای و پیام انتقال در روی همین از و شده مذمت ی

شوند.مهارولرکنتآندردخیلعواملوخشونتیربناییزصوربهمتقابلاحترامویمرتکضمنتادهیمکترح

کا داد: ادامه نوجوانانروی و کودکان به جایگاه سه این در است بهتر که حالی در شده خاص عناوین به محدود مکانها سایر و مسجد خانه، مدرسه، کرد

شود.دادهآموزشاسالمیاخالقینرشایستهتوفضیلتهاخود

تاراو و نمیدهد قرار شهر پائین محله در را فرزندش تحصیل و زندگی محل مسئولی هیچ گفت: و کرد اعالم طبقاتی فاصله و تبعیض را خشونت اصلی یشه

است.انکارناپذیرجامعهدرخشونتباشد،داشتهوجودطبقاتیفاصلهکهزمانی

خشونتبامقابلهومهاردرحمایتیوفرهنگینهادهایاقدامات

کردهاند.ویژهفعالیتهایویزیربرنامهبهاقداماردبیلاستاندرخشونتافزایشیروندبامقابلهدرفرهنگیوحمایتینهادهایحالایندر

استاندارمدی اموراجتماعی یکسرکل با نمیتوان وجه هیچ به گوید: می اردبیل ازری اجتماعی آسیبهای با اجتماعی و فرهنگی ظاهرا و روتین برنامههای ی

شود.استفادهنیزظرفیتهاتمامازنو،روشهایاتخاذضمنتااستنیازوکردمقابلهخشونتونزاعجمله

سیمزا کنترمحمد چهارجانبه تفاهمنامه تنظیم به ظرفیتها،ری تمام از استفاده راستای در گفت: و کرد اشاره اردبیل استان در اجتماعی آسیبهای کاهش و ل
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دهیم.قراریکدیگرکناردرنامهتفاهمیکتنظیمبارامیکنندفعالیتاجتماعیآسیبهایمقابلدرکهمجموعههاییتمامکردهایمسعی

اجتماعی معاونت و ناجا اجتماعی معاونت پاسداران، سپاه اجتماعی فرهنگی،معاونت و اجتماعی امور کل اداره مابین جانبه چهار نامه تفاهم کرد: عنوان وی

داشت.خواهداستانبرایفراوانیکاتربنامهتفاهماینقطعاوشدهامضااستانیردادگستجرموقوعازیرپیشگیو

مساجد، کانونهای ، بسیج ظرفیت از استفاده علمی، ظرفیتهای تمام از استفاده برای نامه تفاهم این گفت: نامه تفاهم این اهمیت توضیح در او

تسهیلگ دفاتر نهاد، مردم کنترسازمانهای جهت در تنظیمری اخالقی مفاسد اعتیاد، خودکشی، طالق، خشونت، جمله از اجتماعی آسیبهای کاهش و ل

است.شده

اهمیتی خشونت از اجتماع فرهنگ زدودن ابزارهای و کنشگران عنوان به آموزشی نهادهای و ها رسانه همچنین مرجع، های گروه نقش کرد: اضافه سیمزای

گیرد.قرارمسئوالنبیشترتوجهموردبایدکهداردفراوان

ستا بهربهزاد کل مدیر دیدهزی آسیب زنان از حمایت و خانگی خشونتهای با مقابله بحث در خدمات ارائه هدف با گفت: باره این در اردبیل استان 2یستی

است.فعالیتحالدروشدهیزانداراهاردبیلاستاندرامن»«خانهکزرم

نبود دلیل به جهان سراسر در بیان با بسیاآوی جامعه در حساسیت ایجاد عدم و صحیح ورگاهی اجتماعی روانی، مختلف خشونتهای مورد زنان از ی

به کرد: اظهار گیرند قرارمی تزاقتصادی اصلی عنوان به راستا همین در نیز اردبیل استان پیشگیریستی و مداخله جهت در اجرایی دستگاه آسیبهایرین از ی

میکند.اجرارااساسیومهمبرنامهووظایفاجتماعی

طرستا اجرای مری راستا همین در افزود: و کرد عنوان جامعه در اجتماعی آسیبهای کاهش جهت در مهمی گام را خانگی خشونتهای در مداخله کزرح

هرفو مشاهده صورت در که دارد قرار شهروندان خدمت در روز شبانه طول در و رایگان صورت به اردبیل استان اجتماعی اورژانس و خشونتریتها گونه

دهند.اطالعوگرفتهحاصلتماس123سامانهبامیتوانندخانگی

به سازمان کل مددکازمدیر و روانشناسی سیار تیمهای کرد: بیان اردبیل استان حضورریستی با درخواست صورت در و دائمی صورت به نیز اردبیل استان ی

بپردازند.الزممشاورههایوخدماتارائهبهمیتوانندافرادزندگیمحلدر

بهرستا حمایت از خشونتهایزی آسیب معرض در و دیده آسیب زنان از حمایت راستای در گفت: و داد خبر اجتماعی آسیبهای معرض در زنان از یستی

مشا با اجتماعی و ارخانگی اکنونرکت هم خصوصی و دولتی خانوادههایرم2گانهای به آموزشی و روانی مشاورههای ارائه هدف با امن» «خانه عنوان با کز

است.فعالیتحالدروشدهیزانداراهدیدهآسیب

به کل پیشگیزمدیر جهت در اینکه به اشاره با اردبیل استان اکنونریستی هم اجتماعی خشونتهای بروز از استان35ی در اجتماعی سالمت و خدمات پایگاه

شماره با یا و استفاده مشاورهای خدمات از پایگاهها این به مراجعه با میتوانند هموطنان گفت: میکنند، فعالیت خود1480اردبیل مشکالت و گرفته تماس

کنند.حرمطرا

داد: ادامه مددکارم90وی خدمات و الزم آموزشهای اردبیل استان در نیز روانشناختی مشاوره قراررکز شهروندان تمام اختیار در رایگان صورت به را ی

میدهند.

به سوی از گرفته صورت اقدامات و فعالیتها به مزوی گفت: و کرد اشاره خانگی های خشونت تحت زنان قبال در استان امنریستی خانه نام به تخصصی کز

سال نگهدا1378از خانگیرویژه های خشونت تحت زنان وساماندهی موقت بهزی نظر اندازیر راه استان فعالیتزیستی به سالها این طی ودر گردید ی

است.پرداخته

م این افزود: ازراو بیش مزنفر2000کز این و نموده وساماندهی پذیرش را خانگی های خشونت تحت زنانرن موقت اسکان جهت است امنی خانه کز

گردند.میمندبهرهرایگانصورتبهاجتماعیوخانوادگیفردی،تخصصیخدماتوامکاناتازمکانایندراقامتطیدرکهدیدهخشونت

دبیلاراستاندرخشونتشدرخطرزنگی:آذرپیام|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



آزارستا همسر و زنان علیه خشونت گونه هر مشاهده محض به میتوانند استان شهروندان افزود: رایگانری تلفن خط با به123ی خط این گیرند. تماس

میباشد.استانسطحدرگیرندگانتماستمامیپاسخگوییزروشبانهصورت

ط از بالفاصله موضوع ، وی گفته باربه تخصصی تیم این گردد. می گزارش مربوطه شهرستان اجتماعی اورژانس سیار خدمات تیم به خط کارشناسان یق

آورند.میعملبهراالزمهاییرپیگیزنانسالمتوروانیامنیتتامینزمانتاونمودهمداخلهشدهگزارشموارددرای،حرفهیررازدااصلرعایت

ضرو و داده قرار تهدید مورد را جامعه سالمت اجتماعی آسیب یک بعنوان امروز آن اجتماعی چه و فردی نوع از چه خشونت موضوع حال هر کهربه است ی

گیرد.صورتمسئولنهادهایسویازفرهنگیوعلمییافتههایبرتکیهباآنمهارولرکنتبرایاساسیاقدام

شاددلیعقوبگزارش:

برچسبها

اردبیلیرآزاکودکیرگیرد
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استانیاخبار

)۰۷:۱۰-۹۹/۱۰/۱۶(مازندراندرپیادهعابرانگرمدرصدی23کاهش

داشت.کاهشدرصد23ماهآذرپایانتاامسالابتدایازمازندرانرانندگیحوادثدرپیادهعابرانگرم

سا از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش کلربه مدیر عباسی علی ،دکتر قانونیی مازندرانپزشکی رانندگی حوادث تلفات آمار مازندران

را آذرماه پایان تا امسال ابتدای گفت:454از و کرد اعالم پارسال135نفر مشابه مدت با مقایسه در که باختند جان رانندگی حوادث در مدت این در پیاده عابر

داشت.کاهشدرصد23

بودند.نزبقیماومردنفر103پیاده،عابرفوتیتعداداینازافزود:او

باالت خصوص در عباسی باردکتر، بابل شهرستانهای گفت: استان در پیاده عابران متوفیات آمار با19ین آمل سا17، بارو بیشت16ی فوترنفر عابران تعداد ین

اند.دادهاختصاصخودبهمدتایندرراشده

است.شدهثبتآندرمتوفیعابرانتعدادینرکمتفوتییکبامیاندرودافزود:شهرستاناو

کل قانونیمدیر باپزشکی ماه مرداد گزارش این اساس گفت:بر (20مازندران و17فوتی باز3مرد آبان و بیشتز3مردو16(19ن) بارن) ماه فروردین و 7ین

است.شدهگزارشرانندگیحوادثدلیلبهپیادهعابرانهایفوتیآندرکههستندماههاییینرکمتموردن)زیکومرد6(فوتی

سپیام/انتهای

شمالگستراقتصادیرخبپایگاهعبارت،نیوز،شمالیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۷:۱۱-۹۹/۱۰/۱۶(رانندگیحوادثدرکشته454ماه/9درپیادهعابر135گرممازندران/

کل قانونیمدیر امسالپزشکی ماه نه در گفت: قبل135استان سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که شدند کشته رانندگی حوادث در پیاده 23عابر

داشت.کاهشدرصد

.کرداعالمنفر454راامسالماهنهدررانندگیحوادثتلفاتآمارمجموعمازندران،قانونیپزشکیکلمدیرعباسیعلیایلنا،گزارشبه

باالت خصوص در بارعباسی بابل شهرستانهای گفت: استان در پیاده عابران متوفیات آمار با19ین آمل سا17، بارو بیشت16ی شدهرنفر فوت عابران تعداد ین

است.شدهثبتآندرمتوفیعابرانتعدادینرکمتفوتییکبامیاندورودشهرستانوانددادهاختصاصخودبهامسالماهنهدررا

کنارنیوز،آفتابیرخبپایگاهآزادی/عصرروزنامهدیگر:منابع
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)۱۰:۳۸-۹۹/۱۰/۱۶(کنندگانقصوربابرخوردباردار/مادر2فوتپروندهبهمازندرانقانونیپزشکیورود

طیرمدی باردار مادر دو فوت به اشاره با مازندران قانونی پزشکی کل سا40کل پزشکی نظام به بود؛ کره فوت گذشته ماه یک که باردار مادر یک پرونده گفت: گذشته شدهرروز ارسال ی
میشود.برخوردافرادباقانوناساسبرباشددادهخرپروندهدریرقصواگرومیشودیرپیگیقانونیاقداماتزمینهایندردقیقصورتبهو

مدی عباسی قانونیکلرعلی گفتپزشکی در ساومازندران در فارس خبرنگار با مرگو تایید با ساری در خصوصی بیمارستان یک در باردار خانم یک اینرگ در ی

به پرونده این که است کرده فوت مازندران درمانی مراکز از یکی در ماهه هشت باردار مادر اخیر روز دو در کرد: اظهار قانونیباره شدهپزشکی ارجاع مازندران

شود.انجامکارشناسیاقداماتبایدفوتعلتدربارهواستبررسیدستدرو

قانونیکلرمدی مپزشکی در دیگر باردار مادر فوت از ادامه در همچنین سارمازندران دولتی گذشتهرکز یکماه مادر این گفت: و داد خبر سزا6ی از پس ینرروز

است.کردهفوت

سا پزشکی نظام به باردار مادر این فوتی پرونده کرد: نشان خاطر پیگیرعباسی قانونی اقدامات زمینه این در دقیق صورت به و شده ارسال اگرری و میشود ی

میشود.برخوردافرادباقانوناساسبرباشددادهخرپروندهدریرقصو

/ج86004پیام/انتهای

کنارعبارت،نیوز،شمالیرخبپایگاهدیگر:منابع

گیداننرحوادثدرکشته454ماه/9درپیادهعابر135گمران/مازندران:ایرعصر|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۰۶-۹۹/۱۰/۱۶(مازندرانکرونایی؟!هایمحدودیتاعمالیامسئوالنتدبیر

کاهش اصلی عامل و ندارد وجود استان در تصادف از ناشی تلفات کاهش برای مدون و جامع ای برنامه دهد می نشان مازندران در اخیر سال دوسه ای مقایسه م23آمار گردرصدی
است.ترددکاهشوقرنطینهمسالهدرجامعهگربزبخشرعایتوکروناییهاییمحدودیتازناشیاستاندرتصادفاتازناشیمیرو

جا سال گذشته ماه نه در اجتماعی: سرویس نیوز- تعداد135ی،رتیرنگ ازاین که دادهاند دست از را خود جان تصادف براثر مازندران در پیاده عابران از نفر

هستند.نزبقیهومردنفر103

آما مدیراین اخیرا که است قانونیکلری باپزشکی بابل شهرستانهای آن، اساس بر و کرده اعالم با19مازندران آمل سا17، بارو بیشت16ی تعدادرنفر ین

است.شدهثبتآندرمتوفیعابرانتعدادینرکمتفوتییکبامیاندرودشهرستانوانددادهاختصاصخودبهامسالماهنهدرراشدهفوتعابران

با ماه مرداد است، (20گفتنی و17فوتی باز3مرد آبان و بیشتز3مردو16(19ن) بارن) ماه فروردین و (7ین یک6فوتی و کمتزمرد مورد ماههاییرن) ین

است.شدهگزارشفوتیآندرکههستند

باالست.ماناستاندرتصادفتلفاتآمارهمچنانمیدهد،نشاناماداشتهکاهشیروندگذشته،سالمشابهمدتنسبتبهاگرچهکهیرآما

گی همه به تواند می تصادفات، کاهش این اعظم بخش که گرفت نظر در باید هم را نکته این سفرهایرالبته کاهش و ترافیکی های محدودیت و کرونا ی

مسئوالن.تدابیرتاباشدمرتبطویروسازاینناشی

کنیم.مروررا98سالدرمازندرانمعابرازعبورمیروگرمآمارمثالورفتهعقبسالیکتنهااستکافیادعایمان،ایناثباتبرای

اعالم اساس قانونیبر درپزشکی استان8مازندران، در پیاده عابران تلفات آمار مجموع گذشته، سال نخست مدت164ماه به نسبت تعداد این که بوده نفر

است!داشتهرشددرصد32قبل،سالماه8

بودند.دادهدستازراخودجانویرشهدروننفر73وروستاییویرشهبرونمسیرهایدرپیادهازعابراننفر91آمارایناساسبر

با بابل شهرستانهای گذشته سال سا33در بار، با25ی آمل بیشت15و ورنفر اند داده اختصاص خود به امسال ماه هشت در را شده فوت عابران تعداد ین

است.شدهثبتآندرمتوفیعابرانینرکمتفوتییکباگاهوگلشهرستان

اصلی عامل و ندارد وجود استان در تصادف از ناشی تلفات کاهش برای مدون و جامع ای برنامه دهد می نشان مازندران در اخیر سال دوسه ای مقایسه آمار

م23کاهش بزردرصدی بخش رعایت و کرونایی هایی محدودیت از ناشی استان در تصادفات از ناشی میر و ترددرگ کاهش و قرنطینه مساله در جامعه گ

است.

کشو سالرآمارهای در شده منتشر آمار اساس بر کند. می ثابت را ما ادعای هم «بیشت96ی بهر، تصادفات، تلفات کل به نسبت پیاده عابران تلفات سهم ین

با تهران استانهای به مربوط با38.6ترتیب مازندران با35.4درصد، گیالن و پیاده32.7درصد عابران استان سه این در دیگر بیان به است؛ بوده درصد

است.یرکشو2رتبهجهت،اینازمازندرانرتبهواند»داشتهاستانتصادفاتتلفاتکلبهنسبتراسهمینرباالت

م تقرالبته پیاده عابران میر و ورگ کم در تفاوت و دارد وجود جهان جای همه در آمازیبا اساس بر است. آن آمار بودن شدهریاد منتشر پژوهشی، مقاله در ی

است.درصد51خاورمیانهدرودرصد43یقاییرآفدرصد،20حدودیکارآمواروپاییکشورهایدرپیادهعابرانمیروگرم،96سالدر

ناشی باالی تلفات آمار با پیشرو کشورهای جمله از معموال نیز ایران و روند می دنیا از کنند می تصادف خاورمیانه در که ای پیاده عابران نصف از بیش یعنی

طلبد.میرامرتبطهایدستگاههمهیرهمکاباملیوراهبردیایبرنامهکشوردرتصادفاتآمارکاهشاینروازاست.تصادفاتاز

ت مهم مازندران بگوییم اگر است مکررات گردشگرتکرار استان ازرین ساالنه که است کشور آخ50پذیر کند. می میزبانی مسافر شب نفر آمارهایرمیلیون ین

مسافرت از کرونا از براب90تا80قبل سه افزایش با است ممکن البته دارد. حکایت مازندران به شخصی خودروهای با گردشگران بنردرصد قیمت گرانیزی ین،
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باشد.شدهتغییراتدستخوشکمینقلیه،وسایلنوعومسافرانمیزانکرونا،شیوعواخیردوسالیکیمتداولهای

م آمار هشداراین حقیقت در پیاده عابران میر و اندرگ دست و مسئوالن برای بکاری و موجود نواقص رفع با تا است مختلف بخشهای تدابیررگیرکاران ی

کنند.کمکاوضاعبهبودبهالزم،

بود. خواهیم شاهد را خوبی اتفاقات باشد اراده اگر باشد برنامه اگر داد نشان تصادفات، کاهش در آن از ناشی مثبت اثرات و کرونایی های محدودیت اعمال

م آمار سال هر و بود نخواهیم شاهد را خاصی اتفاق همچنان کرونا، ماقبل روند گرفتن پیش در با صورت این غیر پیادهردر عابران و تصادف از ناشی میر و گ

است.تاسفابرازدهند،میانجاممربوطهمسئوالنکهمهمیکارتنهامعمول،طبقویابدمیافزایش

گذ و ها چهارراه ها، خیابان ها، میدان به سطحی نگاهی که تقرچرا پیاده، عابران و نقیله وسایط تردد که دارد آن از نشان مازندران های هیچیبرگاه تابع ًا

است.جهتهربهیرباوایسلیقهبیشترونیستمقرراتی

بسیا راهنمایی های چراغ هستیم شاهد عینه بگذربه که کوچک شهرهای و روستاها (از پیاده عابران عبور های محل از بزری شهرهای داخل در مازندرانریم) گ

نیستند.المللیبیناستانداردهایمطابقوکنندنمیکاردرستیبه

ض و باشد خاص اصولی تابع آمدها و رفت اینکه بدون طرفی باشد،راز داشته وجود حداقلی شکل به شهرها بیرون و داخل در پیاده عابران برای امنیت یب

لولند.میهمدراصطالحبهوکنندمیکترحایسلیقههاماشینوهاآدممسیرهاومقاطعتمامیدر

امیدوا پایان نهادهایردر شده بارهم یک برای بزیم با جدی شکل به کرونایی های محدودیت از گرفتن الهام با مشترگزاریربط جلسات بهری رسیدن برای ک

گردشگ استان معضل این رفع برای اساسی، و مناسب ضرراهکارهای آن، مسافران و مازندران ساکنان برای و کنند اقدام افزایشرپذیر را امنیت و آسایش یب

دهند.

)۰۹:۲۲-۹۹/۱۰/۱۶(همدانکشاند-گرمکامبهراساله10پسریربخاغیراصولینصبهمدان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

شد.کانرتویسشهرستانکهنوشروستایدرساله10پسرگرموخفگیموجبکربنکسیدومونگازگفت:همداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدانایسنا/

گفت در کمالی ارتین پسرودکتر این کرد: اظهار ایسنا، با من10گو در خود خواهر و مادر همراه به کربنزساله مونواکسید گاز با مسمومیت دچار مسکونی ل

است.بودهیربخاغیراصولینصبازناشیکهشدند

مط باخت، جان خانواده پسر متأسفانه اما است خوب حالشان حاضر حال در و بودند شده مسمومیت دچار فقط خواهر و مادر اینکه بیان با کرد:روی ح

در استان این شهروند گا9پنج اثر بر امسال گرمزماهه برای گرمایشی وسایل از استفاده هنگام باید شهروندان بنابراین دادند دست از را خود جان گرفتگی

کنند.رعایتگرمایشیوسایلیرگیرکابهونصبدرراایمنینکاتفعالیتمحلوخانهدرونفضاینگهداشتن

قانونیکلرمدی وپزشکی نهاوندی برادر دو پیش چندی کرد: خاطرنشان و شد سرما فصل در ویژه به ایمنی نکات به توجه افزایش خواستار همدان استان

داد.دستازراخودجانمسمومیتاثربرنیزاسدآبادشهرستاندرمیانسالمردی

مون گاز خروجی مسیر بودن باز و گرمایشی وسایل از صحیح استفاده و بودن سالم به باید گرمازا وسایل از استفاده هنگام شهروندان اینکه بیان با کسیدووی

مط باشند، داشته توجه بخارکربن یا آبگرمکن از استفاده کرد: منرح در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش بدون فنی، نقص دارای ل،زیهای

میدهند.تشکیلرامسمومیتبهابتالمواردینربیشت

انمازندرکرونایی؟!هایمحدودیتاعمالیامسئوالنتدبیرتیرنگ:|خبرخبرادامهادامه
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س و سردرد ورکمالی فشارخون کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی اغماء، و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد و استفراغ و تهوع گیجه،

دانست.بیشترقلبیبیماراندرعالئماینشدتوبرشمردکسیدکربنومونگازبامسمومیتعالئمازراهامردمکتنگی

پیشگی برای گفت: بخاروی از باید گاز این با مسمومیت از استفادهری غیراستاندارد و نامناسب دودکش دارای یا دودکش بدون فرسوده و مستعمل های ی

نمیکند.یرگیوجلکسیدکربنومونگازتولیدازوجههیچبهدودکشبدونیهایربخاازاستفادهکهبدانیمونکرده

بسته فضای در اتومبیل نداشتن نگه روشن ندارد، مناسب و کافی تهویه که محدود و بسته فضای در آتش نکردن روشن همچون توصیههای به توجه کمالی

دانست.مؤثرگرفتگیگازازناشیتلفاتکاهشدرراآبگرمگنویربخالولهصحیحنصبها،دودکشبرایمناسبکالهکازاستفادهگاراژ،

قانونیکلرمدی تپزشکی همدان منأاستان حمام و آشپزخانه برای مناسب تهویه نصب بر عالوه شهروندان کرد: روشنزکید نیز و حمام در آبگرمکن نصب از ل،

کنند.یرخودداخانهداخلمحیطداشتننگهگرممنظوربهآشپزخانهدرگازاجاقشعلههایکردن

بخا از چنانچه اینکه بیان با مختصروی باید کنید می استفاده محیط گرمایش برای گازسوز های طری از تهویه بستنری از و ایجاد فضا در پنجره یا در یق

دادند.دستازراخودجانکربنکسیدومنگازازناشیمسمومیتاثربرنفر16گذشتهسالمتأسفانهشد:یادآورکرد،یرخوددامنافذکامل

پیامانتهای

خبرینرآخیرخبپایگاهسیما/وصداخبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۴:۳۳-۹۹/۱۰/۱۶(اوینندامتگاهدرتهراناستانمددجویانپزشکیمعاینهحرطاجرای

متمرط قانونیرح پزشکی کل مدیر زندانها، امور در تهران دادستان معاون تهران، استان زندانهای امور کل مدیر حضور با اوین ندامتگاه در تهران استان مددجویان از پزشکی معاینه کز
گردید.اجراامروززندانبرناظرقضاتازجمعیوتهراناستان

جرگزارخب در - میزان بخشنامهری نمودن اجرایی راستای در و تهران استان ندامتگاههای از تهران، دادستان القاصی، دکتر بازدیدهای قوهریان معزز یاست

ط ادامه بر مبنی غربالگرقضاییه و پایش فورح رسیدگی بر مبنی تهران دادستان تاکید و تهران استان مددجویان مددجویانیری و زندانیان وضعیت به ی

بیما شنبهرکه سه روز دارند، العالج صعب و خاص ماه16ی زندانها،1399دی امور در تهران دادستان معاون تهران، استان زندانهای کل مدیر حضور با

کل قانونیمدیر طپزشکی قانونی، پزشکی پزشکان از جمعی و تهران متمراستان بصورت تهران استان مددجویان پزشکی معاینه برح اوین ندامتگاه در گزاررکز

گردید.

ط این خالل تعدادردر شدند، داده تشخیص العالج صعب و خاص بیمار عنوان به اولیه معاینه حین در که تهران استان زندانهای بیمار مددجویان میان از ح

مجرب200 پزشکان توسط بودند، شده منتقل اوین زندان به تکمیلی معاینه و سالمت سنجش فرایند ادامه جهت که مددجو قانونینفر معاینهپزشکی مورد

شد.صادرپزشکیگواهیآنانازیکهربرایوگرفتندقرار

نشدند داده تشخیص حبس تحمل ادامه به قادر که مددجویانی از دسته آن گردید مقرر بیمار مددجویان خصوص در صادره پزشکی گواهیهای به عنایت با

ماده اعمال راستای کیف502در دادرسی آیین مشمولرقانون یک هر چنانچه تا معرفی مربوطه قضایی مراجع به قانونی تصمیم اتخاذ و بررسی جهت ی

فو قید با تهران انقالب و عمومی دادستان دستور حسب باشند ارفاقی اقداماترنهادهای و رسیدگی مورد زندان بر ناظر دادیاران توسط آنان شرایط یت

آید.بعملخصوصایندرقانونی

همدانکشاند-گمرکامبهارلهسا10پسریبخاراصولیغیرنصبهمدان:استانقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۳

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IIJKEJE8


ج مشتردر نشست برریان ناظر قضات و زندانها امور در تهران دادستان معاون و تهران استان زندانهای کل مدیر الغیب، حیات آقای جناب حضور با ک

کل مدیر همچنین و قانونیزندان فوپزشکی تجهیزات بودن دسترس در و درمان روند بر دقیق نظارت اعمال منظور به گردید پیشنهاد تهران یتهایراستان

شوند.یرنگهدااوینزنداندردرمانادامهجهتشدهدادهتشخیصصعبالعالجآنهایربیماکهمددجویانیپزشکی،

پیام/انتهای

ایرناخبرنگاران،باشگاهایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

جانباختگانخانوادهروایتمیگویند؛یرپیگیازخانوادههاسلیمانی،سردارتشییعمراسمدرنفر62جانباختنازپسسالیک
)۲۱:۱۴-۹۹/۱۰/۱۶(یرپیگیسالیکازکرمانحادثه

فرد در که همراهانش و ایران قدس سپاه فرمانده پیکر پیش سال یک درست باقرزاده: آمومحمد پهپادهای حمله با و عراق مرگاه به شدند، ترور کزریکایی

ب محل میدان به نامدار فرمانده این با وداع برای را خود هم نفر هزار صد چند و رسید تولدش محل خیابانهایرگزاراستان رساندند. بهشتی خیابان و مراسم ی

بیسابقهت روز آن آفرکرمان دیگر حادثهای هم بیسابقه شلوغی همین و دید خود به را جمعیت آمدرین خبر که بود نرسیده نیمه به روز هنوز یرزنفر62ید،

خانواده داغ و میگذرد روز آن از سال یک حاال دیدهاند. آسیب حادثه این در هم نفر صد چند و داده دست از را خود جان جمعیت شلوغی در و دستوپا

«ش به حادثه، این از پس ابتدایی هفتههای در و پیشازاین آنها است. تازه هنوز حادثه این اعالمرجانباختگان و پرونده بررسی درخواست که بودند گفته ق»

است.شدهمحققتاکنونآنهاازبخشیمیآیدنظربهکهخواستههاییدارند؛راافرادایناعالمشدنشهیدهمچنینوحادثهمقصر

نشدمشخصکهیرمقص

روز خب1398دی17اواسط تارگزار، حادثه عمق میکرد گمان کسی کمتر اما دادند، خبر کرمان در سلیمانی سردار تشییع مراسم در جدید حادثهای از یها

که شد مشخص روز همان پایان باشد. اندازه شامل56این کرمان، در سلیمانی قاسم سردار تشییعکننده افراد از و35نفر دستز21مرد از را خود جان ن

و م213دادند عوامل از خفگی و استخوانها شکستن جمجمه، فشردگی شدند. مصدوم هم بود.رنفر شده عنوان جمعیت ازدحام بهدلیل جانباختگان گ

مدی آمیان»، «عباس بعد روزهای در قانونیکلراما آخپزشکی کرمان، راراستان مراسم کشتهشدگان تعداد که62ین جانباختگان خانوادههای کرد. اعالم نفر

دو بودند، افغانستانی مهاجران حتی و فارس و بندرعباس مانند همجوار استانهای تا کرمان استان از افرادی شامل و میگرفت دربر هم را وسیعی جغرافیای

تالشهای خواستهها این برای آنها افراد. این اعالمشدن شهید هم دیگر مورد و مقصران یا مقصر اعالم داشتند: مشخص وزخواسته دادند انجام هم یادی

مقص هنوز هرچند شده، عملی خواستهها از بخشی میآید نظر به حاال حادثه آن از پس سال یک دادند. قضائی مراجع تحویل رسما هم را شکایت یرحتی

«ش به سال یک این در خود خانواده شرایط درباره و حاال که است گذشته سال حادثه جانباختگان از یکی برادر حمزهای» «ابراهیم است. نشده ق»راعالم

اوینندامتگاهدرانتهراستانمددجویانشکیپزمعاینهحطرایاجران:میز|خبرخبرادامهادامه
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پیگی درباره او میشود». شعلهورتر هیچ، نمیشود که سرد میگذرد، که روز هر نشسته، ما دل به که داغی «این مقصرانرمیگوید: اعالم برای خانوادهها ی

پیگی این نتیجه و پیگیرحادثه قابل که بودند مقصر داربستها و نردهها کنم فکر ولی نفهمیدیم؛ هم ما حادثه مقصر «درباره میگوید: هم همانریها نبود». ی

کشو مختلف مسئوالن گذشته جدیرسال چندان موضوع این بعدها اما بودند، گفته سخن مقصران اعالم و حادثه چندباره بررسی لزوم از بارها استانی و ی

بیتقصی احتمال از ارشد مسئول چند حتی و نشد افرادرگرفته این شهادت اعالم جانباختگان، خانواده خواستههای از دیگر یکی اما گفتند؛ سخن مسئوالن ی

پیگی و شهادت بحث «در است: شده انجام الزم کارهای زمینه این در میآید نظر به که وربود رئیسی آقای جناب ورود با گذشته اسفند از هم شهدا حقوق ی

رهبرپیگی دفتر قاطعانه عری این شهادت بحث هم خوشبختانه معظمله چیزی هیچ البته شد؛ حل دیه بحث هم و عزیزان شهدای این جای نمیتواند یززی

از بعضی هنوز «البته میگوید: هم خانواده کنونی شرایط دیگر درباره داده، دست از را برادرش حادثه این در خود که ابراهیم کند». پر خانوادهها بین در را

ع ولی میگرفت؛ را ما مادی زندگی همه یکی کاش شود. حل زودتر هرچه امیدوارم که دارند مشکالتی همزخانوادهها باز البته برمیگرداند. ما به را یزانمان

دیگ افراد را سخنان این مشابه افتادند». حادثه این یاد سال یک از بعد مسئوالن بعضی حداقل است گفترخوب در هم جانباختگان دیگر خانواده از باوی گو

مطر«ش مقصرق» کماکان اما شده، حل مشکل شهادت اعالم بحث در دستکم میدهد نشان که میکنند عالوهبراین،رح است. نشده اعالم حادثه این برای ی

آنها زندگی روایت بودند. رحیمی» «حشمتاهلل دختر و همسر نفر دو آن بودند. کرمان ساکن افغانستانی مهاجران از قبل سال حادثه جانباختگن از نفر دو

«ش قبل سال گزارش وردر کشیدند زحمت مسئوالن شهادت اعالم بحث «در که میگوید رحیمی آقای حادثه، از پس سال یک اما است. شده منتشر ق»

دیگر با مقایسه در چندماهه تأخیر با او همسر و فرزند شهادت اعالم که میدهد نشان البته رحیمی آقای سخنان هستم». ممنون همه از که شد انجام کارها

ندادهاند».آنهابهدفترچههنوزمثالودارندفراوانیمشکالتهمسرم«خانوادهنشدهاست:طیرونداینازبخشیهمهنوزوشدهاعالمجانباختگان

داد؟خرچطورحادثه

برآخ ایران مختلف شهرهای در مراسمهایی چنین پیشازآن و بود کرمان در همراهانش و سلیمانی سردار پیکر تشییع مراسم روز مراسمرین در بود. شده گزار

ب و... مشهد اهواز، تهران، مانند مختلف شهرهای در که گذشته موضوعرروزهای همین و بود مشخص آشکارا مراسم این از مردم کمسابقه استقبال شد، گزار

م در پرجمعیت مراسمی باراز استان این مسئوالن میرفت انتظار و داشت حکایت قدس سپاه فرمانده زادگاه استان کمسابقهآکز جمعیت حضور از گاهی

ب برنامهرگزاربرای مراسم امزیری کنند؛ درنهایتری که وری نداد حدود62خ و چگونه200قربانی حادثه این اما گذشت؛ جای بر مصدوم «شرنفر داد؟ ق»رخ

شکلگی نحوه و حادثه روز به گزارشی در گذشته سال بهشتیرهمان کوچه «نبش میآید: ادامه در که پرداخت ازدحام سمت2ی از کوچه اولین ورودی در و

کا خانم بودند. جمعیت بین در حادثه روز که مشغولاند کار به مغازه این در زنی و مرد دارد. قرار فروهر بدلیجات آزادی، کهرمیدان میگوید مغازه این گر

قفل جمعیت و کرد گیر نردهها این به نفر چند پای مغازه جلوی درست و کوچه همین «سر میکشد: نفس حاال خدا لطف با و دیده آسیب کوچه همین در

ما از بعد اتفاقی چه نمیدانم دقیق من است. بیحس پایم هنوز هرچند رسیدم، کوچه به جمعیت موج از زودتر و آوردم شانس من برادرمرشد. ولی داد؛ خ

قاد «بهنام برادرش، شماره رفت». کما به و دید آسیب کارهمینجا بهنام بیاید. حادثه محل به توضیح برای که میکند هماهنگ و میگیرد را یکری» گر

شرجوشکا میآید نظر به و میشود تکرار هم حادثهدیدگان دیگر زبان از که روایتی میرسد. حادثه محل به تازه روایتی با بعد ساعت چند و است دقیقری ح

م و دیده چشم به را نفر چندین جاندادن روز آن که الغر جوانی است. بارحادثه روز آن بهنام است. عصبانی مسئوالن عملکرد از همچنان کرده، حس را گ

رفیق بهشتی10احمد، کوچه و حادثه محل به هم با حاال و رفته مراسم به است، برادرش مانند که ازرب2سالهای ماجرا که میدهد توضیح بهنام گشتهاند.

ح به بهشتی خیابان سمت به سردار پیکر حامل خودروی و رسید پایان به سالمی سردار سخنرانی که شد شروع شد،رزمانی تمام که «سخنرانی درآمد: کت

مج که نظاماسالمی حرآقای بهشتی خیابان در و شهید پشتسر همه گفت بود، آنطوری بود». پر خیابان کنید، مراسمرکت در حاضران و عینی شاهدان که

ج در آزادی میدان در مراسمی میگویند، کرمان سهشنبه روز یعنیرتشییع میدان این به متصل خیابانهای از یکی وارد باید همه آن، پایان از پس که بود یان

ش چهارراه، اولین از گذر و متر صد چند از پس که دارد نام بهشتی مراسم، برای تعیینشده خیابان ابتدای میشدند. جمعیتربهشتی میشود. نامیده یعتی
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با خیابان این اما میشوند؛ روانه بهشتی خیابان سمت به حرمیدان که «جمعیت است: بوده جمعیت از پر بریک، خیابان در حاضر جمعیت کرد، گشتندرکت

ح شرکه سمت به کنند جمعیترکت فشار آنقدر یعنی خوردند؛ زمین دهند، تغییر را خود جهت میخواستند که دراینحال خوردند؛ زمین نفر چهار سه، یعتی.

شد،ز ایجاد که سدی این با دهند. نجات را نفر چهار این و بگیرند را جمعیت موج جلوی که گرفتند را هم دست بسیجیان و مأموران از نفر پنج چهار، بود. یاد

نزدیکت سمت به جمعیت موج بهشتیریکمرتبه کوچه ورودی از پس متر چند بودیم». جمعیت همین بین هم احمد و من شدند. روانه کوچه بسته2ین راه

حالت یک در میلهها پشت نفر «چند شد: جمعیت موج مقابل در سدی حاال بودند، شده ایجاد بازرسی برای که نردههایی و یعنیِپدرجه90بود شدند؛ ِرس

ایستاده بسیجی جوان چند هم نردهها پشت پس. راه نه و بود پیش راه نه میآورد. فشار جمعیت موج هم پشت از و بودند شده خم میلهها روی کمر از

ش موکه همینطور و نداشتند آچار چون کنند؛ باز را داربست نمیتوانستند بودند. شده پیشرکه احمد را بحث ادامه شدند». دستپاچه دیدند، که را مردم گ

چندمت فاصله در هم کنار آنها سررمیگیرد. روی از نفر پنج چهار، بودیم. نردهها از متر چند فاصله به بهنام و «من بودند: کرده گیر جمعیت بین داربست ی

چی این رساندند. نردهها پشت به را خودشان پشتبامزملت به همسایهها از نفر چند بودیم. حالت همین در و کشید طول ساعت نیم حدود میگویم که ی

نف چند همین به گفتم بیراه و بد خیلی حقیقتا خودم من گرفتیم. نفس کم یک پاشیدند. جمعیت روی آب شلنگ با و یکیررفتند بودند. بسته را اینجا که ی

انر و نمیکند کمک تو به کسی چون نکن، بیداد و داد پس گفت بله. گفتم بمانی. زنده میخواهی گفت و زد من به پشت بماندژاز نفس چند بگذار را یات

هم خون بودم. خوانده را اشهدم گرفتم. جان کم «یک بگذارد: باز را نفسش راه میکرد سعی و بود شده ساکت حاال احمد بمانی». زنده بیشتر دقیقه چند که

ج داراز میکردیم حس قشنگ و میآمد باال بهسختی نفسم و بود افتاده میمیریان برادریم دو مثل ما وریم. بار10یم چهار من هستیم. هم با که است سال

ب برنامه یک میآیی گفت نفر یک گفتم که را همین بده. نجاتم دارند، تو پیش آبرو ذرهای من بچههای اگر خدایا گفتم خودم دل توی رفتهام. وزیرکربال یم

جای شاید بروم که من گفت برو. تو ندارند، حس پاهایم من حقیقتا گفتم برسانیم. طرف آن به را خود و مردم روی از برویم گفت دهیم. نجات را خودمان

نگاهش لحظات این در میگوید بهنام شد». بیهوش و رفت پایین کال بهنام و گذاشت بهنام شانه روی را دستش بیایی. توانستی هم تو و شد آزاد پاهایت

دیگ سمت رفیقربه جاندادن لحظه نمیخواست چون بود؛ ندیدم.10ی را بهنام «دیگر نمیدید: را بهنام چندان احمد هم لحظه این در و ببیند را سالهاش

رساندم. مردم باالی به را خودم و جلوتر نفر شانه روی گذاشتم دست میگویم، را حقیقت ولی را، من نبخشد را، من ببخشد خدا حاال حقیقتا، هم خودم من

سوار رسیدم. نردهها طرف آن به و شد تمام متر دو این تا میبردم جلو مردم سر روی غلتک مثل را خودم نماند. یا ماند زنده شدم، سوارش آنکه نمیدانم

ه میگویند گرفتند». را سراغم کمک برای فامیلها بقیه و خواهرخانمم و شدم بیهوش دیگر رسیدم، که طرف آن بگویم. نمیتوانم دروغ رفتم. کسرآدمها

ه و میرفت آدمها سوار همانجارمیتوانست نمیتوانست، هم امازکسی میدهد؛ آزار را احمد وجدان عذابی مانند حاال رفتارها این میشد. له پا و دست یر

دیگ راه هیچ همانجارمیگوید هم آخر و میگفت حسین یا حسین یا و ذکر هی و میگرفت را پسرش دست پیرمرد یک من سر «پشت نداشت: وجود ی

و رفت وپایین میشدند سیاه میمردند، که آدمها مردند. دستمان کنار هم دیگر خانم دو میمیرند. آدمها که میدیدیم ما بود. ما کنار همین شد. خفه ُمرد.

کا چه نمیدانستند و بودند ترسیده هم بسیجی جوان چند راراین نردهها دارند دیدم و آمدم هوش به دقیقه چند از بعد رسیدم، طرف آن به که من کنند. ی

حدود بود، شده ایجاد مردم بازرسی برای که داربستی میکنند». پیدا45باز نجات فراوانی زخمی جانهای و شد باز کوچه این در مردم حضور از بعد دقیقه

بود.پارهلباسوکفشازپرمترچنداینحاالوبودگذاشتهپشتسرراحادثهسهشنبهروزظهر12ساعتدربهشتیکوچهکردند.
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)۰۴:۵۳-۹۹/۱۰/۱۷(اردبیلجامعه-درخشونترشدناقوس

مساف است، کرده گلی کفش ته با را آپارتمان پلههای که همسایهای رانندگی، کوچک تصادف یک ایرنا- وراردبیل- خانوادگی مگوهای بگو شده، اتوبوس سوار نوبت رعایت بدون که ی
میشوند.تبدیلخونینحتیوشدیدنزاعیبهمواقعازیربسیادرولیهستندافتادهپاپیشاتفاقهاییظاهردرهمهدیگر؛سادهمشابهاتفافاتخیلی

س تغییر ایرنا، گزارش نسبتاربه خشونت و نزاغ صحنههای روزها این جامعه کرونایی و اقتصادی شرایط در بویژه فشارها و استرس افزایش زندگی، سبک یع

دارد.تلخواقعیتاینازحکایتنیزقضاییمحاکمدرپروندههامیگذارد،نمایشبهمادیدگانبرابردرگذشتهبهنسبترایادیز

کرده، نگران را خانوادهها روزها این آنچه اما مییابد بروز محیط در مختلف شکلهای به همواره که است دهنده آزار و تلخ پدیدهای توجهخشونت قابل رشد

است، جامعه گوناگون طبقههای و اقشار بین در کروناییآن شرایط در روزها خشونتآمیزاین رفتارهای شاهد بیشتر جامعه بر نمونههایحاکم که هستیم

کرد.مشاهدهیرشهدیگراماکنواتوبوستاکسی،نانوایی،صفمعابر،درمیتوانراآن

قانونی، پزشکی سازمان بررسیهای هربراساس ازای کشور،۱۰۰به جمعیت نفر مراکز۶۹۲هزار به نزاع معاینه برای قانونینفر میکنند،پزشکی مراجعه

آما سازمانرمحاسبات قانونیی باپزشکی اردبیل استانهای که میدهد نشان با۹۶۹کشور شرقی آذربایجان با۹۰۶، البرز با۸۸۲، زنجان مراجعه۸۷۹و

داشتهاند.)رنفهزار۱۰۰هر(جمعیتحسببررانزاعمصدومانآمارینربیشت

اردبیلاستاندرخشونتونزاعافزایشیروند

بیشت آمار، اساس دربر و نزاع به مربوط اردبیل استان در جرم وقوع فراونی هرسالیرگیرین اجتماعی رفتارهای در ناپسند عامل یک عنوان به خشونت است،

میکشاند.یردادگستبهاردبیلاستاندررانفرهزار۸۰میانگینطوربه

و کسب فضاهای تا گرفته خانواده اعضای از مختلف مکانهای در دیگران با مناسباتشان در خشونتآمیز و نادرست برخوردهای و رفتارها براثر تعداد این

میشود.کشیدهگروهییاوانفرادییهایرگیردونزاعبهکارشانآننظایروآموزشگاههامعابر،کار،

مدی فرخی علیرضا قانونیکلردکتر بیشتپزشکی اینکه بیان با اردبیل بهراستان ارجاعی پروندههای قانونیین میباشد،پزشکی نزاع با ارتباط افزایشدر ۱۵از

میدهد.خبرپارسالمشابهمدتبهنسبتامسالماههفتدراستانایندرنزاعدرصدی

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعادعایازناشیصدماتدلیلبهنفر۱۱۵وهزار۱۰امسالماههفتدروی،گفتهبه

بود.مورد۷۴۷وهزارهشتپارسالمشابهمدتدرمیزاناینکرد:اضافهفرخی

هستند.نزنفر۵۲۱وهزار۲ومردنفر۵۹۴وهزارهفتنزاعمراجعهکنندگانمجموعازگفت:وی

سیمزا مدیرمحمد استانداری اجتماعی امور مکتبرکل و تمدن شان در وجه هیچ به ما جامعه در موجود اجتماعی آسیبهای میزان گفت: هم اردبیل ی

شود.انجامآسیبهااینبامقابلهراستایدرجدیعلمیاقداماتاستنیازونیستمااسالمیوایرانی

برسد، صفر به اجتماعی آسیبهای آن، در که ندارد وجود جامعهای هیچ جامعهشناسی، نظر از کرد: اظهار دراماوی موجود اجتماعی آسیبهای میزان

نیست.اسالمیوایرانیتمدنومکتبشاندرماجامعه

طالقرسیمزا و خشونت میزان افزود: کنتی اول وهله در را اجتماعی آسیبهای باید و نیست قبول قابل وجه هیچ به جامعه تمامیردر بعد مرحله در و ل

دهیم.انجامآنکاهشبرایراخودتالش

خشونترشددرگذاررتاثیعوامل

س گذر زندگی، سبک تغییر که میشود جامعه افراد بین در خشونت بروز باعث مختلفی عوامل معتقدند ناکامیرکارشناسان نوین، زندگی به سنتی زندگی از یع

آنهاست.جملهازمختلفحوزههایوفردیبینروابطخانوادگی،شغلی،اقتصادی،جملهازمختلفحوزههایدر
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اردبیل استان جمله از جامعه در خشونت بروز دیگر عوامل از کارشناسان عقیده تابآوبه مهارترموضوع دارای مردم آن در که جامعهای است، اجتماعی ی

ارتباطات در کهقوی جامعهای است، موثر خشونت آمدن پایین در هم اجتماعی نشاط طرفی از آمد، خواهد پایین خشونت میزان که است طبیعی باشند،

بود.خواهدخشونتوپرخاشگرانهرفتارهایشاهدباشد،نشدهنهادینهاجتماعینشاطآندر

بشی بسیارحسین در ما جامعه در گفت: ایرنا به باره این در شناس جامعه گیوی کنشری موارد راافرادی مسئله حل تکنیکهای که است شکلی به

تم با که حوصله و تحمل و صبر از و بیبهرهاند،رنیاموختهاند میشود آموخته اجتماعی گفتگوهای و ساختاین خشونت نتیجه رفتارردر و طرف یک از ی

شود.میخشونتبازتولیدوتولیدباعثدیگرطرفازافرادیزیرغ

سنتی جوامع در است: معتقد شناس جامعه ازاین یکی زندگی سبک تغییر اردبیل جمله تاثیاز است،رشاخص خشونت پدیده ایجاد در مسئلهگذار این بر

اقتصادی، مشکالت دیگر و تورم افزایش خانوارهامیزان بین در خشونت میزان بر موارد این همه کنید، اضافه را کرونا بحران در اجتماعی ارتباطات شدن کم

است.بخشیدهشدت

علیهربشی خشونت افزایش درباره بری خشونت گفت: هم مردساالزنان زندگی سبک در طوالنی سابقه مردساالرزنان میزان اردبیل استان در دارد، ازری ی

اقتدا لذا است، برخوردار باالیی افزایشرشدت با مستقیم رابطه اخیرا ماههای در زنان علیه خشونت افزایش ولی دارد همراه به خشونت خود با مردها گرایی

اقتصادی اختالفاتمشکالت نتیجه در هستند خانه در بیشتر مردها و شده کمتر اجتماعی ارتباطات و یافته کاهش خانوارها درآمد یعنی دارد. کرونا بحران و

میشود.تبدیلخشونتبهوکردهسرباز

استفرهنگیبسترهایتقویتنیازمندجامعهدرخشونتکاهش

است، اجتماعی فرهنگ بر مبتنی راهکار ارائه و تحلیل علل، شناسایی نیازمند نیز آن با مقابله و اجتماعی پدیدهای صداوخشونت جمله از فرهنگی نهادهای

و اخالق به پایبندی و اجتماعی ارتباطات ،آموزش فرهنگی برنامههای ارایه با میتوانند جمعی رسانههای و اسالمی تبلیغات اسالمی، ارشاد و فرهنگ سیما،

است.مشهودهمچنانزمینهایندریرسهلانگاوکوتاهیکهمیرسدنظربهاماباشندداشتهخشونتکاهشدرمهمینقشآنارزشهای

محوکارشناس و اساسی مهم، نقش خشونت کاهش و تولید در دولتی ساختارهای و دولت است: معتقد اجتماعی نابسامانیهایرامور دولت اگر دارد، ی

مییابد.کاهشخشونتهادرصد۵۰ازبیشبخشدسامانولرکنترااجتماعیوفرهنگیاقتصادی،

مجاربشی شبکههای و رسانهها گفت: اگرزی دهند، نشان مسئوالن و مردم به را زا خشونت بسترهای کارشناسی تفسیرهای و تحلیل با میتوانند هم ی

مسائل این به میکنند،آخانوارها فکر مسئله و مشکل حل به سازنده تعامل با و نمیکشند هوار و داد هم سر باشند سازندهگاه نقدهای با توانند می رسانهها

دهند.انجامدرستیبهراخودمسئولیتتاکنندگاهآرامسئولین

م انقالب و عمومی دادستان طباطبایی عبداله میتواندرسید فرهنگی بسترهای تقویت جامعه، از خشونت کاهش برای گفت: باره این در هم اردبیل استان کز

کند.ایفابسزایینقش

ساختن برای افزود: همکازوی با مسئله این و کرد آغاز مدارس از باید اجتماعی خشونت کاهش و قوی فرهنگی روحانیونریربنای از استفاده و علمیه حوزه ی

است.پذیرامکانتربیتیبحثهایدر

فرهنگسا بحث در طباطبائی، اعتقاد جلزبه و نظرگیوی کاغذ روی بر جامعه در اجتماعی آسیبهای از هستیمری دانشمند و فرهنگییهپرداز زمینههای در ولی

یم.رداضعیفیعملکردعملیاتیو

فرهنگسا زمینه در افزود: تئوزطباطبایی نسبت به پرداری تمهیداتزی باید جامعه از خشونت کاهش راستای در و کردهایم لطفی کم بسیار سخنرانی و ی

شود.تقویتفرهنگیبسترهایوتدبیراساسی

فرهنگسا کرد: بیان و دانست مؤثر را اجتماعی و خانوادگی خشونت مشکالت حل در اجتماعی اورژانسهای نقش جلزوی و بارگیوی باید خشونت از ی
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بز در تا شود نهادینه خانوادهها توسط کودکی دوران همان از تربیتی مسائل در دقت و نظر ناهنجارتجدید بروز شاهد زمینه این در خودرگسالی فرزندان در ی

نباشند.جامعهدرو

م انقالب و عمومی درردادستان حاضر حال در خشونت متأسفانه گفت: و دانست جرایم کاهش در کلیدی نقشی عنوان به را خانواده نقش اردبیل استان کز

است.فرزندانسویازهمووالدینسویازهمیربیشتدقتوتوجهنیازمندمعضلاینرفعوشدهنهادینهخانوادهها

برنامههای جرایم این کاهش راستای در باید لذا یافته افزایش استان در سنگین جراحات و قتل به منجر نزاعهای اینکه به توجه با کرد: اظهار طباطبایی

شود.نهادینهجامعهدروتدویناستاناجراییدستگاههایافزاییهمباعملیاتیواجرایی

ناهنجا سایر و خشونت کاهش در حبس انواع و مجازات اینکه بیان با ساروی فرهنگ افزود: ندارد، چندانی تأثیر بهتزیها گری خشونتزین کاهش برای ینه

داد.نخواهدمطلوبینتیجهمدتبلنددرولیشودحلمعضلیمقطعیصورتبهشایدمجازاتوکیفرباواستجامعهدریهارناهنجاو

شه ساختار اردبیل شهردادستان ساختار و المان کرد: اظهار و دانست جامعه در خشونت کننده تشدید عوامل از یکی را معماری جهت به نامناسبری ی

باشد.اجتماعدرکالمیخشونتبروزبرایعاملیمیتواند

به مراجعه متمایل بیشتر خود اختالفات در اردبیل استان مردم کرد: عنوان و دانست مهم اختالفات حل در را قضائیه قوه به استان مردم اعتماد طباطبایی

ور کینه و شخصی انتقام علت همین به و هستند قضاء دستگاه و وزقانون حق اخذ و قانون به مراجعه گفت میتوان و است مشهود کمتر استان این در ی

است.باالاستانایندرقانونازحقوق

دانشگاه و حوزه استاد ستوده مهدی جهانیباحجتاالسالم بهداشت سازمان اینکه بسیاربیان قالبریشه در را رفتارها از معنویزی و اجتماعی یستی،

در جهانی سواد کرد: بیان حوزهرتعشاخص۶میداند، این در که است یارانهای و مالی رسانهای، تربیتی، ارتباطی، عاطفی، سواد آن جمله از که میشود یف

باشد.اصلیینرنقشآفمیتوانداخالقمدارومتعهدانسان

در را راهکارها و راهبردها به توجه جلروی و خشونت است،رگیویشهیابی مهربانی و رحمت پیامبر ما پیامبر که آنجایی از گفت: و شد یادآور پدیده این از ی

گیرد.قرارتوجهموردمختلفمسایلعقالنیقبحوحسناستیرضرواخالقیاتبحثدرومیکنددعوتهمگراییووحدتبهراانسانها

پرخاشگ و خشونت اسالم مکتب در کرد: بیان سمتیرستوده به باید را انسانها نگرش زندگی مهارتهای و پیام انتقال در روی همین از و شده مذمت ی

شوند.مهارولرکنتآندردخیلعواملوخشونتیربناییزصوربهمتقابلاحترامویمرتکضمنتادهیمکترح

کا داد: ادامه نوجوانانروی و کودکان به جایگاه سه این در است بهتر که حالی در شده خاص عناوین به محدود مکانها سایر و مسجد خانه، مدرسه، کرد

شود.دادهآموزشاسالمیاخالقینرشایستهتوفضیلتهاخود

وراو نمیدهد قرار شهر پائین محله در را فرزندش تحصیل و زندگی محل مسئولی هیچ گفت: و کرد اعالم طبقاتی فاصله و تبعیض را خشونت اصلی یشه

است.انکارناپذیرجامعهدرخشونتباشد،داشتهوجودطبقاتیفاصلهکهزمانیتا

خشونتبامقابلهومهاردرحمایتیوفرهنگینهادهایاقدامات

کردهاند.ویژهفعالیتهایویزیربرنامهبهاقداماردبیلاستاندرخشونتافزایشیروندبامقابلهدرفرهنگیوحمایتینهادهایحالایندر

استاندارمدی اموراجتماعی یکسرکل با نمیتوان وجه هیچ به گوید: می اردبیل ازری اجتماعی آسیبهای با اجتماعی و فرهنگی ظاهرا و روتین برنامههای ی

شود.استفادهنیزظرفیتهاتمامازنو،روشهایاتخاذضمنتااستنیازوکردمقابلهخشونتونزاعجمله

سیمزا کنترمحمد چهارجانبه تفاهمنامه تنظیم به ظرفیتها،ری تمام از استفاده راستای در گفت: و کرد اشاره اردبیل استان در اجتماعی آسیبهای کاهش و ل

دهیم.قراریکدیگرکناردرنامهتفاهمیکتنظیمبارامیکنندفعالیتاجتماعیآسیبهایمقابلدرکهمجموعههاییتمامکردهایمسعی

اجتماعی معاونت و ناجا اجتماعی معاونت پاسداران، سپاه اجتماعی فرهنگی،معاونت و اجتماعی امور کل اداره مابین جانبه چهار نامه تفاهم کرد: عنوان وی
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داشت.خواهداستانبرایفراوانیکاتربنامهتفاهماینقطعاوشدهامضااستانیردادگستجرموقوعازیرپیشگیو

مساجد، کانونهای ، بسیج ظرفیت از استفاده علمی، ظرفیتهای تمام از استفاده برای نامه تفاهم این گفت: نامه تفاهم این اهمیت توضیح در او

تسهیلگ دفاتر نهاد، مردم کنترسازمانهای جهت در تنظیمری اخالقی مفاسد اعتیاد، خودکشی، طالق، خشونت، جمله از اجتماعی آسیبهای کاهش و ل

است.شده

اهمیتی خشونت از اجتماع فرهنگ زدودن ابزارهای و کنشگران عنوان به آموزشی نهادهای و ها رسانه همچنین مرجع، های گروه نقش کرد: اضافه سیمزای

گیرد.قرارمسئوالنبیشترتوجهموردبایدکهداردفراوان

ستا بهربهزاد کل مدیر دیدهزی آسیب زنان از حمایت و خانگی خشونتهای با مقابله بحث در خدمات ارائه هدف با گفت: باره این در اردبیل استان ۲یستی

است.فعالیتحالدروشدهیزانداراهاردبیلاستاندرامن»«خانهکزرم

نبود دلیل به جهان سراسر در بیان با بسیاآوی جامعه در حساسیت ایجاد عدم و صحیح ورگاهی اجتماعی روانی، مختلف خشونتهای مورد زنان از ی

بهاقتصادی کرد: اظهار گیرند تزقرارمی اصلی عنوان به راستا همین در نیز اردبیل استان پیشگیریستی و مداخله جهت در اجرایی دستگاه آسیبهایرین از ی

میکند.اجرارااساسیومهمبرنامهووظایفاجتماعی

طرستا اجرای مری راستا همین در افزود: و کرد عنوان جامعه در اجتماعی آسیبهای کاهش جهت در مهمی گام را خانگی خشونتهای در مداخله کزرح

هرفو مشاهده صورت در که دارد قرار شهروندان خدمت در روز شبانه طول در و رایگان صورت به اردبیل استان اجتماعی اورژانس و خشونتریتها گونه

دهند.اطالعوگرفتهحاصلتماس۱۲۳سامانهبامیتوانندخانگی

به سازمان کل مددکازمدیر و روانشناسی سیار تیمهای کرد: بیان اردبیل استان حضورریستی با درخواست صورت در و دائمی صورت به نیز اردبیل استان ی

بپردازند.الزممشاورههایوخدماتارائهبهمیتوانندافرادزندگیمحلدر

بهرستا حمایت از خشونتهایزی آسیب معرض در و دیده آسیب زنان از حمایت راستای در گفت: و داد خبر اجتماعی آسیبهای معرض در زنان از یستی

مشا با اجتماعی و ارخانگی اکنونرکت هم خصوصی و دولتی خانوادههایرم۲گانهای به آموزشی و روانی مشاورههای ارائه هدف با امن» «خانه عنوان با کز

است.فعالیتحالدروشدهیزانداراهدیدهآسیب

به کل پیشگیزمدیر جهت در اینکه به اشاره با اردبیل استان اکنونریستی هم اجتماعی خشونتهای بروز از استان۳۵ی در اجتماعی سالمت و خدمات پایگاه

شماره با یا و استفاده مشاورهای خدمات از پایگاهها این به مراجعه با میتوانند هموطنان گفت: میکنند، فعالیت خود۱۴۸۰اردبیل مشکالت و گرفته تماس

کنند.حرمطرا

داد: ادامه مددکارم۹۰وی خدمات و الزم آموزشهای اردبیل استان در نیز روانشناختی مشاوره قراررکز شهروندان تمام اختیار در رایگان صورت به را ی

میدهند.

به سوی از گرفته صورت اقدامات و فعالیتها به مزوی گفت: و کرد اشاره خانگی های خشونت تحت زنان قبال در استان خانهکزریستی نام به تخصصی

سال از نگهدا۱۳۷۸امن خانگیرویژه های خشونت تحت زنان وساماندهی موقت بهزی نظر اندازیر راه استان فعالیتزیستی به سالها این طی ودر گردید ی

است.پرداخته

ماو این ازرافزود: بیش مزنفر۲۰۰۰کز این و نموده وساماندهی پذیرش را خانگی های خشونت تحت زنانکزرن موقت اسکان جهت است امنی خانه

گردند.میمندبهرهرایگانصورتبهاجتماعیوخانوادگیفردی،تخصصیخدماتوامکاناتازمکانایندراقامتطیدرکهدیدهخشونت

زنانیرستا علیه خشونت گونه هر مشاهده محض به میتوانند استان شهروندان آزاافزود: همسر رایگانرو تلفن خط با به۱۲۳ی خط این گیرند. تماس

میباشد.استانسطحدرگیرندگانتماستمامیپاسخگوییزروشبانهصورت
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ط از بالفاصله موضوع ، وی گفته باربه تخصصی تیم این گردد. می گزارش مربوطه شهرستان اجتماعی اورژانس سیار خدمات تیم به خط کارشناسان یق

آورند.میعملبهراالزمهاییرپیگیزنانسالمتوروانیامنیتتامینزمانتاونمودهمداخلهشدهگزارشموارددرای،حرفهیررازدااصلرعایت

ضرو و داده قرار تهدید مورد را جامعه سالمت اجتماعی آسیب یک بعنوان امروز آن اجتماعی چه و فردی نوع از چه خشونت موضوع حال هر کهربه است ی

گیرد.صورتمسئولنهادهایسویازفرهنگیوعلمییافتههایبرتکیهباآنمهارولرکنتبرایاساسیاقدام

شاددلیعقوبگزارش:
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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