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روزنه

جنایت های خانوادگی 
زیر سایه مشکالت اقتصادی

مشــکالت اقتصــادی به  صــورت مســتقیم و  �
غیرمســتقیم بر روابط خانوادگی تأثیرگذار اســت و 
عالوه بر آســیب هایی مانند طالق گاه به جنایت نیز 
منجر می شــود. در روزهای گذشته شاهد دو جنایت 
هولناک بودیم که نقش همین عنصر در آنها بســیار 

پررنگ بود.
در اولین قتل که روز شــنبه هفته جاری به وقوع 
پیوســت، مردی که به  دلیل شرایط اقتصادی بی کار 
شــده بــود، در جریان دعوا با همســرش او را به باد 
کتک گرفت و کشــت. این متهم در اعترافاتش گفته: 
قبال شغل آزاد داشتم و اوضاع بد نبود؛ اما از چندی 
قبل به  خاطر کسادی، بی کار شدم و این در حالی بود 
که خانه از خودم نداشــتم و می ترسیدم صاحبخانه 
کرایه را بیشــتر کند یا از من بخواهــد آنجا را تخلیه 
کنــم. این اوضاع به شــدت به من فشــار می آورد تا 
اینکه شب حادثه با همسرم درباره مشکالت موجود 
صحبت کــردم و از او خواســتم از پدرش که وضع 
مالــی خوبی دارد، کمــک بگیرد تا بلکــه برخی از 
گرفتاری های مان رفع شــود. من به همسرم گفتم از 
پــدرش خواهش کند خانه ای برای ما بخرد؛ اما زنم 
از شــنیدن حرف های من عصبانی شد و دعوا بین ما 
شروع شد. همسرم می گفت چرا من باید بی کار باشم 
و پــدر او مخارج زندگی ما را برعهــده بگیرد. وقتی 
بگومگو باال گرفت چنان عصبانی شدم که با مشت و 
لگد به جان زنم افتادم و شروع به کتک زدن او کردم. 
اصال متوجه کارهایم نبــودم تا اینکه با صدای گریه 
پسر هشت ماهه ام به خودم آمدم و دیدم همسرم از 
حال رفته است. بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم 
و درخواســت کمک کــردم؛ اما آنهــا وقتی آمدند و 
زنم را معاینه کردند، گفتند او فوت شــده است. من 
به هیچ وجــه نمی خواســتم زنم را بکشــم و در آن 

شرایط عصبی مرتکب چنین کاری شدم.
این متهم در حال حاضر به  دستور بازپرس جنایی 
تهران در بازداشت به  سر می برد تا تحقیقات درباره 

قتل زن ۲۵ ساله کامل شود.
دومین جنایت خانوادگــی که با پیش زمینه های 
اقتصــادی به  وقوع پیوســت، هولناک تــر بود و مرد 
خشــمگین بعد از اینکه همســر و ســه دخترش را 
کشــت، به زندگی خودش نیز پایان داد. این جنایت 
روز سه شــنبه هفته پیش در شــهر صــدرا واقع در 
اســتان فارس به وقوع پیوســت. کارآگاهان پلیس 
بعــد از اینکــه از وقوع قتل مطلع شــدند، به محل 
حادثه رفتند. آنها ابتدا با اجساد سه دختر (۲۲ ساله 
و دوقلوهای ۱۱ ســاله) در نزدیکــی در ورودی خانه 
مواجه شــدند که شواهد نشان می داد با سم به قتل 
رسیده اند. جســد مادر خانواده نیز در یکی از اتاق ها 
رها شده بود. این زن غرق در خون بود و بررسی های 
اولیه نشــان داد او بر اثر بریده شدن رگ دستش جان 
باخته اســت. پنجمین جنازه متعلق به پدر خانواده 
بود که او نیز با بریدگی رگ دســت به کام مرگ رفته 
بود. تحقیقات و بازجویی از همسایه ها نشان داد این 
قتل ها بعد از آن رخ داد که زن و شوهر با هم مشاجره 
سختی کردند. ریشه یابی اختالف این زوج فاش کرد 
مشــکالت اقتصادی که پدر خانواده با آنها دست به 
گریبان شــده بود، آتش اختالف را شعله ور کرد و در 
نهایت صاحبخانه این خانواده به  دلیل مسائل مالی 
برای آنها حکم تخلیه گرفت. در نهایت مشخص شد 
پدر خانواده در چنین شرایطی دخترانش را با شربت 
مسموم به قتل رساند، سپس رگ دست زنش را برید 

و در نهایت نیز به زندگی خودش پایان داد.
بررســی های قضائــی دربــاره این جنایــت نیز 

همچنان ادامه دارد.

دریچه

جرم اولی ها؛ محصول شرایط 
نابسامان اقتصادی

شرایط نابســامان اقتصادی ارتباط مستقیمی با  �
شکل گیری پدیده ای موســوم به جرم اولی ها دارد. 
جرم اولی ها افرادی هستند که قبال مرتکب بزه نشده  
و زندگی آبرومندانه و قانون گرایانه ای داشته اند اما 
در برهه ای از زندگی چاره ای جز ارتکاب جرم هایی 
مانند سرقت پیش روی خود نمی بینند و به این نتیجه 
می رسند که برای ادامه زندگی و رفع نیازهای خود 
باید به روش های خالف قانون و نامشــروع متوسل 
شــوند. ســردار حســن رحیمی، فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ پیــش از این در تحلیلی نوشــته بود: 
جوانانی که دخل و خرج زندگی شان با همدیگر جور 
درنمی آید، از دیگرسو طبقه ای از جامعه را غرق در 
رفاه و آســایش می بینند، درنهایت راحت ترین راه را 
در دســتبردزدن به مال دیگری می یابند. اگرچه این 
امر هم از دیدگاه انســانی و عرفــی و هم از دیدگاه 
شرعی دست درازی و سرقت بوده و حد و مجازات 
دارد اما به این نکته نیز باید توجه داشــت که فقر و 
بی کاری، علت العلل ارتکاب انواع جرائم از جمله 
سرقت به عنوان رایج ترین جرم، است. بی کاری و فقر 
به عنوان یکی از آسیب زاترین آسیب های اجتماعی، 
تنها با برخوردهای قهری پلیس و دستگیری سارقان 

مرتفع نمی شود.
دکتــر محمدرضا مقدســی، متخصص در حوزه 
تاب آوری نیز در گفت وگویی به این نکته اشاره کرده 
که اگر طبقه متوســط جامعه به هر دلیلی از جمله 
فشار های اقتصادی و گسترش روبه تزاید فقر تحت 
فشــار قرار بگیرد، نمی توانیم انتظار داشــته باشیم 
که مانند ســابق پاســدار و حافظ حریــم و حرمت 
هنجار های اجتماعی باشــد. آن وقــت می بینیم که 
اختــالالت و بدکارکردی هــای مدنــی و اجتماعی 
ایجاد شــده و تعــداد و تکــرار جرم و بــزه افزایش 
می یابد. در حال حاضر شاهد پدیده ای هستیم به نام 
جرم اولی ها؛ یعنی افرادی که تا االن شهروندان پاک 
و شــریف و پایبند به قوانین بوده اند اما می بینیم که 
مرتکــب خرده بزه و جرم هایی می شــوند که آن قدر 
قابل اغمــاض و انــدک اســت که به نظر می رســد 
ارزش پیگیری های انتظامی و قضائی را هم ندارند. 
در واقــع گســترش فقر، یــک جامعه را به ســمت 
آسیب های اجتماعی سوق می دهد. جرم اولی ها به 
ســبب ناتوانی در رفع نیازهای خود عمدتا دست به 
جرم های کوچک می زنند تا بتوانند مایحتاج شــان را 
تأمین کنند. این پدیده افزایش ســرقت های خرد در 
جامعه را به دنبال دارد و این همان موضوعی است 
که مقامات مختلف انتظامی در چند سال اخیر بارها 
نسبت به آن هشــدار داده اند. افزایش موبایل قاپی، 
کیف قاپی و دزدی هایی که ارزش مالی باالیی ندارد، 
عــالوه بر اینکه افرادی را به صورت مســتقیم درگیر 
چرخه جرم می کند، به احســاس ناامنی در جامعه 
نیــز دامن می زنــد و اثرات آن تا مــدت زیادی بر جا 
می ماند. سردارحسین رحیمی اواخر دی سال جاری 
از افزایش دو درصدی سرقت ها به ویژه سرقت های 
خرد در ۱۰ ماه  نخست امسال خبر داده بود. به عقیده 
جامعه شناســان هیچ یک از آســیب های اجتماعی 
در کوتاه مدت ایجاد نمی شــوند و از سویی رفع آنها 
نیــز با برخوردهــای قضائی و مجــازات امکان پذیر 
نیســت بلکه باید علل آن پدیده را جست وجو کنیم. 
فقــر، تورم، بی کاری و نبود امنیت شــغلی از جمله 
عوامل اقتصادی اســت که به افزایش جرم اولی ها 
و ســرقت های خرد دامن زده و در این میان شرایط 
کرونایی و تبعات آن نیز بر شــدت این مسئله افزوده 
است و برای کاهش این آسیب چاره ای جز رهایی از 

این شرایط اقتصادی وجود ندارد.

قطعا مهم ترین پدیده یک قــرن اخیر در تولید 
جرم را یقه سفیدهایی که بر اقتصاد چنبره زده اند، 
ایجاد کرده اند. بخشی از این جرائم به  دلیل ثروت 
بی انتهای نفت در ایران به وقوع پیوسته و بخشی 
نیز به  علت مشــکالت ناشی از حکمرانی دولت ها؛ 
اما هرچه هســت، یقه ســفیدها بزرگ ترین جرائم 
یک قرن اخیــر در ایران را از منظر جرم شناســان 
ایجاد کرده اند. دکتر سعید خراط ها، دانش آموخته 
اقتصاد، آسیب شــناس اجتماعی و استاد دانشگاه 
در گفت وگــو بــا «شــرق» پدیده یقه ســفیدها و 
جرائمی را که مرتکب شــده و منجر به ایجاد جرائم 
و آسیب های دیگر  زندان ها  پرشدن  و  یقه چرک ها 
اجتماعی شــده اند، بررســی کرده و معتقد است 
بی قوارگی اقتصادی منجر به این نوع از جرم شده 
اســت. یقه ســفیدها افراد صاحب  نفوذ، قدرت و 
منصب هستند که گلوگاه های اقتصادی کشور را در 
دست گرفته، در ارکان های مختلف حکمرانی نفوذ 
کرده و هرگونه برخورد با جرائم شــان را به شدت 
هزینه زا می کنند یا اینکه با آغشــته کردن عده ای از 
افراد دخیــل در حکمرانی به تخلف و جرم، آنها را 
وادار به سکوت می کنند. آنها معیشت جامعه را به 
نفع خود به خطر انداخته و باعث جرائمی می شوند 

که مرتکبان آن اصطالحا یقه چرک ها هستند.

از نظر شما مهم ترین چالش در حوزه جرم که  �
اقتصاد دلیل اصلی آن بوده، در یک قرن اخیر چه 

بوده است؟
مهم ترین چالش و بزرگ ترین جرائم اقتصادی 
رایج که آسیب های فراوانی به ساختار اجتماعی، 
اقتصــادی و سیاســی زده  ، جرائمــی اســت که 
یقه ســفیدها مرتکب شده اند. یقه ســفیدها افراد 
بانفوذی هستند که در دستگاه های مسئول حضور 
دارند و با اقدامات خودشــان که عموما اقتصادی 
هم هســت، جرائم بزرگــی را رقــم می زنند. این 
جرائم می تواند از جرائم خرد مثل رشــوه خرد و 
جزئی یا معرفی شــخصی به بانک برای دریافت 
تسهیالت کالن یا پارتی بازی ها برای بستن قرارداد 
شروع شــود و تا جرائمی در حوزه کارکنان دولت 
مانند جعل اســناد و فاکتور و ... ادامــه پیدا کند. 
جالب است بدانید یقه سفیدها حتی بودجه ریزی 
و بودجه خــواری هم می کننــد؛ به این صورت که 
ســهم اقتصادی بنگاه هــای تحت نفــوذ آنها، از 
بودجه ای که پول مردم اســت، بیشــتر می شــود 
بدون اینکه اهمیتی داشــته باشــد مردم رضایت 

دارند یا نه.
در واقــع می توان گفــت بهترین جــا برای  �

یقه سفیدها در دســتگاه های دولتی و میان افراد 
صاحب نفوذ و قدرت است.

بلــه همین طور اســت. یقه ســفیدها به عنوان 
مســئول نیز در این دستگاه ها حضور دارند. همین 
مســئله کیفیت خــودرو در ایران را کــه اخیرا تا 
باالترین ارکان نظام هم بــه آن اعتراض کرده اند، 
ببینیــد؛ خودروهای بی کیفیــت و آالینده که پول 
را از مردم می گیرند و جنســی بــی ارزش به آنها 
می دهند، در حالی که مردم انتخاب دیگری ندارند، 
چون واردات خودرو وجود ندارد. ســود حاصل از 
فــروش این خودروهای بی کیفیت به دســت چه 
کسانی می رســد؟ این پول ها به یقه سفیدها داده 
می شود که پشت پرونده های بزرگ اقتصادی هم 
هستند. حتی برخی از جرائم یقه سفیدها می تواند 
به یــک جنایت تبدیل شــود و آســیب های آن تا 
سال های زیادی باقی می ماند؛ مانند اختالس های 
نجومی که توســط افــراد صاحب منصب انجام 

می گیرد و ایــن افراد از منصبی بــه منصب دیگر 
حرکت می کنند و در امان هستند.

 به  نظر می رسد جرائمی که مجرمان یقه سفید  �
انجام می دهند با اعمالی همچون دور زدن قانون 

است.
بیشــتر بی توجهی به قانون اســت تا دورزدن 
قانون. یک نــوع دیگر از جرائم بســیار خطرناک، 
قراردادهای پنهانی است که یقه سفیدها می بندند 
و به دور از چشــم مردم و به صورت کامال پنهانی 
آن را امضا می کننــد و زندگی روزمره مردم تحت 
تأثیر این عامل قرار می گیرد. بیشــتر این قراردادها 
بر خالف حتی قانون اساسی کشور است و به  دور 
از عقالنیت و در پی منافع مالی یقه سفیدها بسته 
می شود و بخشــی از ثروت مردم واگذار می شود؛ 
قراردادهایی که معموال چند ســال بعد صدایش 
درمی آید؛ یعنی زمانی  که مردم آثار و تبعات سوء 
آن را در زندگــی خود می بیننــد. در این میان چند 
نفری ســود می کننــد و معامالت پنهــان را پیش 

می برند.
 جرائم یقه سفیدها تا کجا پیش می رود و وارد  �

چه عرصه هایی می شود؟
جرائمــی کــه یقه ســفیدها انجــام می دهند، 
همان طــور کــه گفتم، اقتصــادی اســت؛ اما در 
واقع ظاهر این جرائم اقتصادی اســت، آنها برای 
تأمیــن منافع خــود حتی محیط زیســت را از بین 
می برند. در سال های گذشــته جرائم سنگینی در 
حوزه محیط زیســت انجام گرفته که آن را تبدیل 
به یــک بحران ملی کرده و معیشــت مردم را به 
خطر انداخته است. ســودهای کالن ناشی از این 
جرائم، شــامل حال برخی کارخانه داران می شود. 
منظور جرائمی اســت که کارخانــه داران صنایع 
آب بر مرتکب شده اند. در سال های اخیر، آب ها را 
منحرف می کنند و باعث خشک شــدن رودخانه ها 
می شوند، کشاورزان را بی روزی می کنند و باغ ها را 
از بین می برند، فرســاش خاک را موجب می شوند 
و اکوسیســتم را از بین می برند تا سود بیشتری به 
دست آورند. کســی هم حریف آنها نیست؛ چون 
یقه سفید هستند و تعدادی از آنها صاحب منصب 
یا  نفوذ ند. همین طور کوه خواری ها یا فروش میراث 
فرهنگی و خرید و فروش و مبادالت و اســتخراج 
تپه های باستانی و شخم زدن میراث فرهنگی و ... .
جرائم کالن و گســترده آنها مهم ترین ضربه را 
به کشــور وارد می کند و صدای آنها از هر صدای 

دلسوزانه ای باالتر است.
مجرمان یقه ســفید در ارتباط بــا جرائمی که 
انجام می دهند از ســوی هم کیشــان خودشــان 
به شــدت حمایــت می شــوند. فــرض کنید یک 

اختــالس اتفــاق می افتد، ســپس از ســوی یک 
یقه سفید دانه درشت الپوشــانی می شود و کسی 
نمی تواند به آن رســیدگی کند؛ چــون فرد، نفوذ 
دارد. از طرفــی فرد حامی، خودش در جای دیگر 
مرتکب جرائم یقه ســفید شــده و هر بازخواستی 
به یک گروکشــی و مبادله میان یقه سفیدها تبدیل 
می شــود. بنابراین چــاره ای جز حمایت نیســت. 
مجرمان بزرگ کسانی هســتند که همه می دانند 
مرتکب جرم شده اند، ولی به دستشان دستبند زده 
نمی شــود و جامعه نمی تواند حق خواهی بکند. 

این موضوع تأثیر بسیاری بر مردم می گذارد.
آیــا می تــوان پول شــویی را هــم از  جرائم  �

یقه سفیدها دانست؟
قطعا پول شــویی یکی از روش هایی است که 
یقه سفیدها برای پاک کردن ردپای خود از اختالس 
و خالفــکاری انجــام می دهنــد و پول ســمی و 
کثیــف را به  این  ترتیب وارد چرخه اقتصاد کرده و 
اقتصاد را بیمار می کنند. گاه پول شــویی ها آن قدر 
کالن اســت که برای مردم قابل درک نیست. حتی 

ساختار بین الملل نیز از آنها حمایت می کنند.
گفتید نهادهای بین المللی هم از یقه ســفیدها  �

حمایت می کنند، چطور این اتفاق می افتد؟
مردم تصــور می کنند نهادهــای بین المللی از 
مــردم حمایت می کننــد، درحالی کــه فرزندان و 
خانواده این افراد (یقه ســفیدها) اتفاقا در خارج 
از کشور هســتند و نهادهای ناظر بین المللی هم 
از آنهــا حمایت می کنند و به پول شــویی و انتقال 
سرمایه مشغول هســتند و حتی پناهندگی و حق 
شــهروندی به آنها داده می شــود تا راحت و آزاد 
زندگــی کننــد. در واقع حمایــت می کنند و حتی 
جایــزه هم به آنها می دهند تا چرخه پول شــویی 
ادامه داشــته باشد. بیشــتر پول هایی که در ایران 
اختالس شده، در بانک های کشــورهای پیشرفته 
در حــال چرخش و کار اســت. بنابرایــن جرائم 
یقه سفیدها، بزرگ و سازمان یافته است و در واقع 

تولیدکننده جرائم یقه چرک ها هستند.
درباره یقه چرک ها بیشتر توضیح دهید. �

یقه چرک هــا جرائم خرد انجــام می دهند. این 
جرائم تحت تأثیر جرائمی اســت که یقه سفیدها 
انجام دادند. در واقع جرائم یقه چرک ها گرد و خاک 
جرائم یقه سفیدهاست؛ اما می بینیم که دادگاه ها 
و زندان هــا پر از افــراد یقه چرک اســت. آنها که 
جرائم خرد انجام می دهنــد، به اصالح آفتابه دزد 
هســتند. کودکان کار و خیابان دستگیر می شوند یا 
کارتن خواب ها که نتیجه جرائم یقه سفید هستند، 
مدام جمع آوری می شــوند و رسانه ها هم از آنها 
صحبــت می کنند، ولی از یقه ســفیدها و کارهای 

آنها هیچ خبری نیســت؛ چون آنها به شدت نفوذ 
دارند.

یکــی از اقدامــات یقه ســفیدها کــه در ایران 
انجام دادند و مشــهود اســت و روی مردم تأثیر 
دارد، مســئله تورم اســت. بخش درخور توجهی 
از تورم حاصل چاپ پول اســت. وقتی پول بدون 
پشــتوانه تولید می شــود، در واقع از جیب مردم 
پول برداشــته می شــود. حجم پایه پولــی که از 
۲۲۰ هزار میلیــارد تومان بــه ۴۶۱ میلیارد تومان 
افزایــش پیدا می کنــد، یعنی ۲۴۰ هــزار میلیارد 
تومان از جیب مردم برداشــته اســت، در حالی که 
در چاپ پــول، فقط هزینه کاغــذ و رنگ بر عهده 
دولت بوده اســت و عمال پولی به دســت مردم 
آمده که پشــتوانه ای نداشته است. مردم این پول 
را در قبــال کار زیاد و زحمت زیاد دریافت می کنند 
و بــا آن خدمــات می گیرند، ولی پــول دوباره به 
چرخه تولید برنمی گردد و مردم بیشتر و بیشتر کار 
می کنند اما کارشان مزد درســت و واقعی ندارد. 
همه می دانند پولی که بدون پشتوانه است، تورم 
ایجــاد می کند. از حــدود چهار هــزارو ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی کشــور، حدود ۵۸ درصد 
در یک برهه خاص زمانی ایجاد شــده و نرخ دالر 
۸۰ درصد افزایش پیدا کرده و از ۱۰  هزار تومان به 
۳۰ هزار تومان رســیده اســت. از منظر اقتصادی، 
این یک اتفاق ساده نیست؛ تیشه به ریشه اقتصاد 
و معیشت است. عمال پولی است که هیچ تولیدی 
پشت آن نیست و زمانی که حرف از افزایش تولید 
است، در پســتوها پول چاپ می شود و می رود در 
جیــب مردم. در واقــع مــردم کار می کنند تا پول 
بگیرنــد، ولی ایــن پول واقعی نیســت؛ یک کاغذ 
معمولی و بدون ارزش اســت کــه به مردم داده 

می شود.
افرادی که سواد و دانشی برای اقتصاد ندارند، 
با رانت و البی به عنوان مسئول انتخاب می شوند، 
تصمیم اشتباه می گیرند و همین تصمیم اشتباه به 
صورت روزمره روی زندگی مردم تأثیر می گذارد و 
کســی از آنها حتی در زمان ارتکاب جرم مشهود 
هم بازخواســت نمی کنــد. دلیل اصلــی آن هم 
مداراکردن با جرائم یقه سفید هاســت. باید بدانیم 
در ازای هر یــک کارتن خواب و حجم باالی طبقه 
متوسط که فوج فوج به زیر خط فقر رفتند، دزدی 
شــده است، نان از سفره مردم با پول شویی و جرم 

یقه سفید برداشته شده است.
ما بــا مردم شــریفی روبه رو هســتیم که پول 
پس انــداز کردنــد. بابت پول کار کردنــد و عمر و 
جوانی و ســالمت خود را گذاشــتند. پــول را در 
بانک گذاشــتند تا خانه بخرنــد، اما در عرض یک 
ســال ارزش پولی کــه در بانک گذاشــتند چنان 
افت کرد که فکر خرید خانه یا حتی وســیله خانه 
را هــم باید از سرشــان بیرون کننــد. خانه ای که 
صد میلیون بود، یک میلیارد تومان شــده اســت . 
ما به التفاوت صد میلیون تا یک میلیارد کجاست؟ 
من به شــما می گویم در جیب یقه سفیدهاســت. 
پول یقه ســفیدها هم ســر از بانک هــای خارجی 
در مــی آورد، ســر از جیــب کارخانه دارانی که کار 
نکردند و به نام تولید وام گرفتند و خانواده هایشان 
را به خارج از کشور فرستادند تا با باندهای مافیایی 
دســت به یکی کرده و خرج کنند. ســرمایه داران 
واقعی هم خودشــان کارگر را ســاپورت می کنند؛ 
چون کارگر ســرمایه آنهاســت و برای تولید حتما 
باید نسبت به کارگر درســت و قانونی رفتار کنند. 
ســرمایه دار واقعی زیر فشــار یقه سفیدها له شده 

است.

گفت وگو با سعید خراط ها، آسیب شناس اجتماعی، درباره تأثیر اقتصاد بر جرائم

یقه سفیدها؛ تولیدکنندگان بزرگ جرم
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