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دوشنبه  28مرداد 1398

سالمت

تأثیر گرما بر خلق و خو
آیا گرمای هوا افراد را پرخاشگر میکند؟
بخش اجتماعی -گرمای هوا در تابستان و حتی اواخر بهار
برای خیلی از ما یک معضل بزرگ است .با گرم شدن هوا
بیشتر عرق می کنیم ،احساس بی حالی می کنیم و ترجیح
می دهیم از جلوی کولر تکان نخوریم .در خیابان معموال از
مسیرهایی که سایه افتاده تردد می کنیم و سعی میکنیم با
تند راه رفتن زودتر به مقصد برسیم که باعث میشود دمای
بدنمان باالتر برود و بیشتر عرق کنیم .در چنین شرایطی،
خدا نکند موضوعی اعصاب ما را تحریک کند که گاهی اوقات
از کوره در میرویم و رفتارهای پرخاشگرانه شدیدی خواهیم
داشت! سؤال اینجاست که آیا گرمای هوا عصبانیت افراد را
تشدید میکند؟ در ادامه این مطلب ،تأثیر گرما بر خلق و خو
و رابطه آن با پرخاشگری افراد بررسی شده است.
خیلیها معتقدند وقتی که هوا گرم میشود ،اعصابشان
بههم میریزد و زودتر از کوره درمیروند .اما تأثیر گرما بر
خلق و خو چگونه است؟ آیا واقعا گرمای هوا افراد را پرخاشگر
میکند؟ در ادامه ،پاسخ این سؤال را از دید پروفسور فرانک
تی مکاندرو ( ،)Frank T. McAndrewمحقق
و روانشناس امریکایی میخوانیم که نتایج تحقیقات او در
رسانههای معتبر دنیا منتشر میشود.
رابطهٔ میان گرما و پرخاشگری
رابطهٔ میان گرمای هوا و پرخاشگری ،رابطهای پیچید ه است.
این باور بین مردم وجود دارد که هوای گرم ،باعث رفتار
پرخاشگرانه میشود و مقدار این عصبانیت ،رابطهٔ نزدیکی با
دمای هوا دارد .اما نمیتوان با قطعیت گفت که گرمای هوا
بهطور مستقیم باعث عصبانیت و پرخاشگری افراد میشود.
بهطور مثال ،شاید وقتی هوا گرمتر میشود ،افراد بیشتری
به خیابانها و فضاهای عمومی میآیند که باعث میشود
افراد بیشتر با یکدیگر برخورد داشته باشند و این امر احتمال
درگیری و پرخاش را بین آنها افزایش میدهد .بنابراین برای
رسیدن به یک پاسخ صحیح ،نتایج تحقیقات آزمایشگاهی و
میدانی انجام شده در این مورد را با هم بررسی میکنیم.
کشف ماهیت رابطهٔ میان گرما و پرخاشگری به روشی علمیتر،
موضوع پژوهشهای آزمایشگاهی فراوانی شده است .در بیشتر
این پژوهشها ،افراد در موقعیتهایی قرار داده شدهاند که
پرخاشگرانه رفتار کنند و اغلب هم این کار با وارد کردن شوک
الکتریکی به فردی دیگر (در مقابل فرد ازمایش شونده) انجام
شده است( .البته در این آزمایشها در حقیقت به هیچکس
شوک الکتریکی وارد نمیشد؛ فقط طوری عمل میکردند که
شاهد ماجرا ،یا همان فر ِد موردآزمایش تصور کند که چنین
اتفاقی افتاده است ).این پژوهشها معموال رابطهٔ  Uشکل
معکوسی را نشان میدادند که طی آن ،پرخاشگری تا حد
مشخصی ،حدود  ۲۶درجهٔ سانتیگراد ،بهواسطهٔ باالرفتن
دمای هوا افزایش پیدا میکرد؛ اما پس از آن ،اگر دما را باالتر
هم میبردند ،میزان پرخاشگری کاهش مییافت.
جالب است بدانید نتیجهٔ این پژوهشهای آزمایشگاهی ،با
نتایج پژوهشهای میدانی تناقض دارند؛ زیرا پژوهشهای
میدانی نشان میدهند که افزایش دما همیشه با افزایش
رفتارهای پرخاشگرانه همراه است .روانشناسی بهنام کریگ
اندرسون ( )Craig Andersonاز منابع آرشیوی
شهرهای مختلف امریکا برای جمعآوری اطالعات دربارهٔ
نرخ قتل ،تجاوز ،سرقت و دزدی موتورسیکلت استفاده
کرد .درنهایت این روانشناس تأیید کرد که با باالرفتن دما،
جرایم خشونتآمیز هم افزایش مییابند؛ اما درمورد جرایم
غیرخشونتآمیز اینطور نیست.
بر اساس پژوهشهای میدانی ،مناطق گرمتر جهان،
سالهای گرمتر ،فصلها ،ماهها و روزهای گرمتر سال ،با
پرخاشگری ارتباط بیشتری دارند .حتی برخی بررسیها
نشان میدهند که پرتابکنندههای توپ در ورزش بیسبال،
در هوای گرمتر ،توپ را تهاجمیتر پرتاب میکنند؛ و در
روزهای گرم ،دریافتکنندههای بیشتری مورد اصابت توپ
پرتابکنندهها قرار میگیرند .این مسئله نمیتواند بهخاطر
خستگی پرتابکنندهها باشد؛ چون در هوای گرم ،مقدار
راهرفتن و فعالیت آنها در زمین بازی افزایشی نمییابد؛
اینطور به نظر میرسد که پرتابکنندهها ،صرفا از روی قصد،
دریافتکنندههای بیشتری را هدف قرار میدهند.

{اجتماعی}

سال نوزدهم /شماره 5277

اعدام خونسردترین قاتل سریالی

بخش اجتماعی -خونسردترین قاتل سریالی پایتخت که در سه سناریوی متفاوت
دو مرد و یک زن را به قتل رسانده بود برای اثبات وفاداری به همسرش ،بینی و دو
گوش زن کشته شده را به او هدیه داد .این قاتل که پس از دستگیری ادعا کرد
نمی دانسته حکم قتل ،قصاص است پس از سال ها زندان با دستور مقام قضایی
به طناب دار آویخته شد.
نخستین قتل
 4مرداد  93بود که مرد کشاورز در تماس با پلیس از پیدا شدن جسد خونین یک
جوان  25ساله در زمین کشاورزیاش خبر داد .به دنبال این خبر تیمی از ماموران
به سرعت برای تحقیقات در محل حاضر شدند و در
بررسیهای ابتدایی مشخص شد که این جوان هدف
ضربات زیاد چاقو قرار گرفته است .تجسسها ادامه
داشت تا این که یک پراید بدون سرنشین در نزدیکی
اتوبان خلیج فارس پیدا شد و ماموران پی بردند که
صاحب پراید همان جوان به قتل رسیده است و با توجه
به مدارک شناسایی داخل خودرو خانواده احسان 25
ساله شناسایی شدند و در ادامه ماموران اطالع یافتند
که احسان در یک آژانس کار میکرده و هیچ خصومتی
با کسی نداشته است .ردیابیها ادامه داشت تا این که
کارآگاهان با خبر شدند که احسان از چندی قبل با مرد
جوانی به نام «مجید» اختالف حساب مالی داشته است
و به این ترتیب ردیابیها برای دستگیری تنها مظنون
این پرونده آغاز شد اما هیچ سرنخی از مرد جوان به
دست نیامد.
دومین جنایت
تحقیقات ادامه داشت تا این که روز  3آذر ماه جسد
زنی جوان که به طرز هولناکی به قتل رسیده بود پیدا
شد و ماموران با حضور در منطقه یافت آباد مشاهده
کردند که گوش و بینی زن جوان بریده شده و عامل
جنایت با ضربات زیاد چاقو دست به قتل زن جوان زده
است .مشخصات زن جوان شناسایی شد و تیم جنایی
در این شاخه از کاوشگریها شماره تلفن زن جوان را
مورد بررسی قرار دادند و مشخص شد این زن بارها با
شماره تلفن همراهی در تماس بوده است که تحقیقات در این مرحله حاکی بود
که صاحب تلفن همراه مرد جوانی به نام مجید است .فرضیه دومین قتل از سوی
مجید پررنگ شد و ردیابیها به صورت ویژه و اطالعاتی آغاز شد تا این که روز
 24آذر  93مجید سوار بر پراید سفید رنگ شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه
دستگیر شد.
گوش های بریده یک زن
کارآگاهان در این بخش خانه مجید در شهرک اندیشه را مورد بررسی قرار دادند
که با یک قوطی الکل که داخل آن دو گوش بریده شده بود روبه رو شدند و همین
کافی بود تا مجید که اصرار بر بی گناهی داشت پرده از جنایت هولناک بردارد.
مجید در اعتراف به نخستین قتل گفت :مدتی با احسان دوست بودم و هیچ
اختالفی با هم نداشتیم تا این که چندی قبل احسان به من بدهکار شد و پولم را
نمیداد و چندبار از او خواستم تا پولم را پس بدهد اما او چنین نکرد به همین دلیل
او را در اتوبان خلیج فارس با چاقو به قتل رساندم و گوشی تلفن همراه و پولهایش
را به سرقت بردم تا همه فکر کنند احسان به خاطر سرقت ،هدف قتل قرار گرفته
است .مرد خشن درباره جزئیات قتل زن جوان نیز گفت :چندی قبل قصد داشتم
خودرویم را به فروش برسانم و شماره تلفنم را پشت شیشه آن چسباندم تا این
که زن جوانی به نام نازنین با من تماس گرفت و از همان روز با هم آشنا و دوست
شدیم و چند ماهی با هم در ارتباط بودیم تا این که همسرم متوجه دوستیمان
شد .وی افزود :همسرم باردار بود وقتی متوجه خیانتم شد با من قهر کرد و به
خانه پدرش رفت به همین خاطر من عصبانی شدم و با نازنین قرار گذاشتم و از

او خواستم تا به دوستیمان پایان دهیم اما او نپذیرفت و وقتی دیدم اصرار دارد به
دوستیمان ادامه دهیم با ضربات چاقو او را به قتل رساندم و برای اثبات وفاداری به
همسرم گوش و بینی نازنین را بریدم و داخل قوطی الکل گذاشتم و به خانه بردم
و به همسرم دادم و اثبات کردم که دیگر به او خیانت نمیکنم.
سومین جنایت
در حالی که تحقیقات از مرد خشن ادامه داشت زن پای در اداره پلیس گذاشت و
از جنایت دیگر همسرش پرده برداشت .زن جوان گفت :چندی قبل همسرم وسایل
داخل خودرو و دو گوشی تلفن همراه به خانه آورد و ادعا کرد این وسایل متعلق به

یکی از دوستانش است و او به صورت امانت آن ها را به خانه آورده است تا این که
تصویر پسر جوانی را روی صفحه یکی از گوشیهای تلفن همراه دیدم .وی افزود :به
یاد آوردم که عکس پسر جوان را چندی قبل وقتی از خیابان عبور می کردم روی
یک حجله دیدم و از اهالی محل شنیدم این پسر جوان به قتل رسیده و وسایلش
به سرقت رفته است .در این مدت سکوت کردم و با کسی حرفی نزدم تا این که
فهمیدم همسرم مرتکب دو قتل شده است و احتمال میدهم این پسر جوان را هم
به قتل رسانده باشد .مجید بار دیگر هدف بازجویی قرار گرفت و وقتی خود را در
برابر مدارک پلیسی دید به ناچار پرده از سومین جنایت اش برداشت .قاتل سریالی
در این مرحله به ماموران گفت :با اصغر هم اختالف مالی داشتم و به همین دلیل او
را به قتل رساندم و وسایل داخل خودرو و تلفن همراهش را به سرقت بردم و فکر
نمیکردم این جنایتها فاش شود.
دادگاه کیفری
اعترافات هولناک این قاتل خونسرد کافی بود تا او روز  23بهمن  95در شعبه
 10دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدباقر قربانزاده مورد
محاکمه قرار گیرد .در ابتدا خانواده سه قربانی این جنایت هولناک درخواست
قصاص برای مجید داشتند و سپس مجید در جایگاه قرار گرفت و به قتل دو مرد
و یک زن اعتراف کرد .این قاتل خونسرد گفت 3 :مرداد بود که دیدم احسان پولم
را پس نمیدهد با ضربات چاقو او را به قتل رساندم و پول و ضبط خودرویش را
دزدیدم و روز  27مهر بود که با اصغر به اتوبان خلیج فارس رفتیم .اصغر که شیشه
مصرف کرده بود شروع به فحاشی به من کرد که با هم درگیر شدیم و با چاقو او

را به قتل رساندم و گوشی تلفن همراهش را هم دزدیدم .مجید ادامه داد :نازنین
هم قصد نداشت از من جدا شود و به همین دلیل با توجه به این که همسرم با من
قهر کرده بود او را با ضربات زیاد چاقو به قتل رساندم و سپس بینی و گوشهایش
را بریدم و به عنوان هدیه برای همسرم بردم .این قاتل سریالی آن قدر خونسرد و
راحت درباره قتلها صحبت میکرد که گویا کاری انجام نداده است و جالب این
که در پایان دادگاه از قضات و خانواده اولیای دم خواست که او را به خاطر فرزند
دو سالهاش ببخشند تا فرزندش بدون پدر بزرگ نشود و در ادامه ادعای عجیبی
را پیش روی قضات قرار داد و گفت :نمی دانستم مجازت قتل ،قصاص است .در
پایان این دادگاه قاضی پرونده ،مجید را که زمان
جنایت  25سال داشت و بارها به دلیل درگیری،
موادمخدر و تجاوز به زندان رفته بود در این سه
پرونده قتل به سه بار قصاص ،سه سال زندان74 ،
ضربه شالق به خاطر سرقت از احسان و  74ضربه
شالق به دلیل سرقت از اصغر  99 ،ضربه شالق
به دلیل رابطه پنهانی با نازنین و پرداخت دیه به
خاطر جنایت بر میت محکوم کرد و این حکم در
شعبه  47دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت
و مجید در صف انتظار ماند.
اجرای حکم
مجید پس از سال ها انتظار که در زندان بود
سحرگاه روز چهارشنبه  23مرداد پای چوبه دار
رفت و مقام قضایی که همراه اولیای دم در زندان
حضور داشت پس از خواندن حکم صادر شده از
سوی دادگاه کیفری دستور اجرای حکم را صادر
کرد و پرونده این قاتل سریالی با طناب دار بسته
شد.
تحلیل کارشناس
قتل به عنوان خشن ترین رفتار اجتماعی در سال
های اخیر در همه کشورها روند رو به افزایشی
داشته است متاسفانه به دلیل کاهش تحمل و
صبوری افراد ،خشن ترین رفتار ممکن در مواجهه
با خصومت ها و انتقام گیری به شکل قتل دیده
می شود اغلب این افراد به گروه سنی  20تا  40سال تعلق دارند و متاسفانه به
دلیل ناآشنایی با مهارت های زندگی و مدیریت خشم ،رفتار انتقام جویانه خود را
فقط در قالب از بین بردن آن فرد در نظر می گیرند .اغلب قاتالن اظهار می کنند
که از قبل برنامه ای برای کشتن آن فرد نداشته اند و فقط قصدشان ترساندن یا
تهدید مقتول بوده است اما به دلیل باال رفتن آستانه خشم و کاهش تحمل و تاب
آوری این افراد ،معموال نزاع و درگیری شدیدی رخ می دهد و ناخواسته فرد به
قتل می رسد .این افراد معموال در دوران کودکی تنبیه بدنی شدید شده اند حس
انتقام گیری از جامعه همواره با این افراد بوده است و روشی غیر از انتقام گرفتن
را نیاموخته اند .این افراد خیلی زود دچار خشم آنی می شوند و نمی توانند روش
دیگری را برای اصالح روابط شان با فرد مقتول به کار گیرند در چنین شرایطی
معموال با استفاده از اسلحه سرد اغلب درگیر می شوند و فرد را از پای درمی آورند
و در اغلب موارد حس ناموس پرستی و احساس غیرت به ناموس ،یکی از دالیل
و انگیزه های اصلی قاتالن به شمار می رود .عمدتا این افراد در خانواده هایی
رشد یافته اند که توجه عاطفی کمی دریافت کرده اند و همواره برای برآورده
شدن خواسته های شان با جواب های منفی مواجه شده اند آن ها اغلب در
دوران تحصیل ناموفق بوده اند و دچار طرد اجتماعی شده اند این افراد الگوی
مناسبی برای حل مشکالت خود جز درگیری و خشونت تجربه نکرده و عمدتا
شاهد درگیری شدید اعضای خانواده در دوران کودکی بوده اند مجموعه این عوامل
وضعیت دشواری را از نظر تربیتی برای قاتالن فراهم کرده است که سبب می شود
به راحتی در بزرگ سالی رفتارهای خشن از خود بروز دهند و قتل را تجربه کنند.

تراژدی وحشت دختر و پسر نوجوان در مسافرخانه

بخش اجتماعی -دختر و پسرنوجوانی در اتاق اجاره ای مسافرخانه به استقبال
مرگ رفتند .صاحب یک مسافرخانه که اتاقی را به دختر و پسر نوجوانی اجاره داده
بود دیروز در حالی پای میز محاکمه ایستاد که دختر و پسر نوجوان در اتاق اجاره
ای با خوردن قرص برنج به استقبال مرگ رفته بودند اما معجزه آسا زنده ماندند.
خودکشی دختر و پسر نوجوان
رسیدگی به این پرونده از اوایل تابستان امسال به دنبال شکایت پدر و مادر یک
دختر  ۱۳ساله به نام آویسا آغاز شد .آن ها که به پلیس آگاهی رفته بودند از پسر
 ۱۵ساله ای که دخترشان را در یک مسافرخانه در حوالی میدان شوش آزار داده
بود شکایت کردند.
با این شکایت پلیس ماجرا را پیگیری کرد و آویسا به پزشکی قانونی معرفی
شد .در حالی که پزشکی قانونی در گزارشی اعالم کرده بود این دختر مورد آزار
قرار گرفته است مادر وی به ماموران پلیس گفت :مدتی بود به رفتارهای دخترم
مشکوک شده بودم .او زمان زیادی را در فضای مجازی میگذراند .چند بار به او
تذکر داده بودم اما گوشش بدهکار نبود .حتی دخترم چند بار به بهانه رفتن به خانه
دوستانش دیر از مدرسه به خانه برگشت .تا این که به رابطه پنهانی او با یک پسر
 ۱۵ساله به نام امین پی بردم.من چند بار از دخترم خواستم تا رابطه اش را با امین
تمام کند اما آویسا میگفت آن ها فقط در فضای مجازی با هم در ارتباط هستند.
وی ادامه داد :چند روز پیش دخترم از یک مسافرخانه در حوالی میدان شوش با من

تماس گرفت و گفت با امین به آن جا رفته است و قصد دارد با خوردن قرص برنج
به زندگی اش پایان دهد .من که از شنیدن این حرف شوکه شده بودم ماجرا را به
همسرم گفتم و بالفاصله به آدرس مسافرخانه ای که آویسا داده بود رفتیم .دخترم
و امین در اتاق اجاره ای قرص برنج خورده بودند .ما بالفاصله آن ها را به بیمارستان
رساندیم که خیلی زود تحت درمان قرار گرفتند و معجزهآسا زنده ماندند  .حاال از
امین که دخترم را اغفال کرده و آزار داده است و همچنین از صاحب مسافرخانه ای
که اتاقی را به آن ها اجاره داده بود شکایت دارم.
بازداشت مرد مسافرخانه دار
به دنبال این شکایت امین  ۱۵ساله که به تازگی از بیمارستان ترخیص شده بود
بازداشت شد اما ادعا کرد آویسا با میل خودش همراه او به مسافرخانه رفته بود.
صاحب مسافرخانه نیز که مردی  ۴۰ساله به نام امیر بود بازداشت شد و آن ها
دیروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند .
در ابتدای جلسه پدر آویسا به تشریح شکایت اش پرداخت و برای امین به اتهام
آزار دخترش و برای صاحب مسافرخانه به اتهام معاونت در زنا مجازات خواست.
سپس دختر 13ساله در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :یک روز که از مدرسه به خانه
بر می گشتم امین را دیدم .او شماره تلفن اش را به من داد و از من خواست تا با او
تماس بگیرم و این شروع آشنایی ما با هم بود .بعد از آن امین مدام در تلگرام برایم
پیام می فرستاد و به من ابراز عالقه میکرد .او با حرف هایش مرا فریب داد و از من

خواست تا با هم رابطه برقرار کنیم اما قبول نکردم تا این که او مرا به مسافر خانه
ای کشاند و آن جا مرا آزار داد .سپس از من خواست تا با هم قرص برنج بخوریم و
خانواده هایمان را تهدید به خودکشی کنیم تا برای ازدواج ما با هم راضی شوند .
سپس پسر  ۱۵ساله به دفاع پرداخت و گفت :من در راه مدرسه با آویسا آشنا شدم و
با هم تلگرامی در ارتباط بودیم .من مسافر خانه ای را می شناختم که اتاق هایش
را اجاره میداد اما پولی برای اجاره اتاق نداشتم .به همین دلیل یک هفته بعد از
آشنایی ما موضوع را به آویسا گفتم و او کارت عابر بانک مادرش را برداشت و
همراه من آمد .ما مبلغ  ۱۳۰هزار تومان در ازای اجاره اتاق به صاحب مسافرخانه
دادیم .من آویسا را آزار ندادم و او با میل خودش با من رابطه برقرار کرد .چون
می دانستیم خانواده هایمان به ازدواج ما با هم راضی نمی شوند تصمیم گرفتیم
قرص برنج بخوریم.ما با خانوادههایمان تماس گرفتیم و سپس قرصی را که از قبل
تهیه کرده بودیم خوردیم .سپس صاحب مسافرخانه به دفاع پرداخت و منکر اتهام
معاونت در زنا شد .وی گفت  :قبول دارم اتاقی را به دختر و پسر نوجوان اجاره دادم
اما نمی دانستم آن ها با هم محرم نیستند.
وی ادامه داد :دختر نوجوان حاال ادعا می کند امین او را آزار داده است اما من
شاهد بودم او با رضایت خودش به مسافر خانه ام آمد و حتی پول اجاره اتاق را نیز
از کارت عابر بانکی که همراه داشت به من پرداخت .
بنابر این گزارش ،در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

تأثیر گرما بر همدلی افراد
دمای باال ،تمایل ما را نسبت به سایر افرادی که با آنها روبهرو
می شویم ،کاهش میدهد؛ بهویژه وقتی گرما با شلوغی همراه
میشود ،میزان همراهی و کمک ما به دیگران هم کاهش پیدا
میکند .کسانی که در آزمایشگاه ،در معرض هوای گرم قرار
میگرفتند ،حتی پس از پایان آزمایش هم ،کمتر به دیگران
کمک میکردند .دمای بسیار پایین یا باالی هوا در زمستان
و تابستان ،تمایل مردم برای کمک به دیگران را کاهش
میدهد .همچنین پژوهشها نشان داده است رانندههایی که
خودرویشان کولر ندارد ،در روزهای گرم سال بیشتر از دیگران
از بوق استفاده میکنند.
تأثیر گرما بر سالمتی
گرمای هوا میتواند روی سالمت انسان هم تأثیر منفی داشته
باشد .این موضوع در شهرهایی که وجود کارخانهها ،موتور
وسایل نقلیه و دستگاههای تهویه هوا ،باعث شده است دمای
هوای آنها بیش از ده درجه گرمتر از شهرهای اطرافشان باشد،
بیشتر صدق می کند .آثار استرس ناشی از گرما ،میتواند از
خستگی و سردرد شروع شود و به دلیریوم ،حمله قلبی و حتی
مرگومیر برسد .به عبارت دیگر ،گرما نهتنها ما را عصبانی
میکند؛ بلکه میتواند باعث بیماری ما هم بشود.
سخن آخر
خالصه اینکه واکنش منفی به گرما ،در همهٔ انسانها وجود
دارد؛ پس اگر در روزهای گرم سال کمی اعصابتان به هم
ریخت ،نگران نشوید؛ فقط شما نیستید که دچار چنین حالتی
میشوید.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

