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چکيده

زمينه: با توجه به مش��اهده برخي جرایم خش��ن مرتبط با مصرف مواد محرک روان، هدف این مطالعه تعيين فراواني ارتكاب جرائم خش��ن ناشي 
از مصرف ماده محرک شيشه در مراجعه کنندگان به واحد معاینات روان پزشكي اداره کل پزشكي قانوني استان تهران در سال1392 بوده است.

روش بررسي: این مطالعه از نوع مقطعي توصيفي تحليلي است. در این مطالعه، تمام افراد ارجاع شده از دادگاه هاي کيفري استان تهران در زمان 
مطالعه، بررسي شدند. پرونده کيفري و نيز پرونده باليني و نتيجه معاینات روان شناسي و روان پزشكي این افراد بررسي و اطالعات الزم از جمله 

نوع جرم ارتكابي، اختالالت رواني قبلي و حين وقوع جرم و سایر متغيرهاي الزم استخراج شد. 
يافته ها: در پژوهش حاضر 138 نفر از افراد ارجاع شده به واحد روان پزشكي سازمان پزشكي قانوني وارد مطالعه شدند. از این افراد 100 درصد 
نمونه ها مرد و 84 نفر مجرد و 30 نفر مطلقه بودند. ميانگين و انحراف معيار س��ني نمونه ها 6/2±28/4 س��ال بود. از 138 فردي که مرتكب جرم 
شده بودند همگي سابقه ارتكاب جرایم خشن داشتند که نزاع با تعداد 35 نفر و سرقت با تعداد 25 نفر بيشترین جرم هاي ثبت شده براي مراجعين 
بوده و 12 نفر هم مرتكب قتل ش��ده بودند. از 138 نفر تعداد 57 نفر بي کار بودند و تعداد 114 نفر س��ابقه مصرف ماده محرک روان )شيش��ه( را 

در گذشته به مدت طوالني داشته اند. 
نتيجه گيري: با توجه به این که در مصرف کنندگان ماده محرک روان )شيش��ه(، فراواني جرایم خش��ني چون نزاع، سرقت به عنف )زورگيري( و 
قتل قابل توجه اس��ت، آگاه نمودن جوانان و خانواده ها از جرم زایي بالقوه این ماده روان گردان از طریق ارایه آموزش هاي رس��انه اي ضروري به 

نظر مي رسد.
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مقدمه

بررس��ي ارتب��اط عوامل مختلف با خش��ونت پدیده اي جدید نیس��ت، 
بلكه پیش��ینة آن به قرن نوزدهم برمي گ��ردد. اما از دهة 1990 به بعد 
پرداختن به مس��ئلة خشونت در مطالعات اهمیت ویژه اي پیدا مي کند. 
در س��ال هاي اخیر نیز موضوع جرائم خش��ن کانون توجه بس��یاري از 
اندیشمندان حوز ه هاي جرم شناسي و جامعه شناسي قرار گرفته است. 

در ایران نیز آمارهاي ارائه ش��ده از طریق مراکز رسمي بیانگر این است 
که آس��یب هاي اجتماعي سال به سال در کش��ور افزایش پیدا مي کند. 
در میان آس��یب هاي اجتماعي، جرائم خشن اگرچه از نظر کمي درصد 
کمت��ري را به خ��ود اختصاص داده اس��ت، به دلیل برجاي گذاش��تن 
هزینه ه��اي رواني، اجتماعي و اقتصادي س��نگین و طوالني مدت و هم 
چنین ب��ه خاطر به خطر انداخت��ن امنیت اجتماعي بس��یار با اهمیت 
اس��ت )1(. در نظام قضائي و انتظام��ي ایران قتل عمد، ضرب و جرح و 
تخریب در زمره جرایم خش��ن محسوب مي ش��ود )2(. منظور از جرائم 
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خش��ن، جرائمي است که به صورت گس��تاخانه و با خشونت و جسارت 
در انظار عمومي رخ دهد. بر طبق قانون مجازات اسالمي، جرائم خشن 
ش��امل قتل، منازعه )ضرب و جرح و اسید پاشي و ...(، تهدید اشخاص، 
آدم ربایي، س��قط جنین، جرائم جنس��ي به عنف و اک��راه، زورگیري و 
س��رقت مسلحانه اس��ت. خش��ونت زماني روي مي دهد که تعادل بین 
فش��ارها و مهار دروني درهم مي شكند )3(. بر این اساس، احتمال وقوع 

جرم خشن در افرادي که دچار اختالل رواني باشند، بیشتر است. 
اصطالحات خشونت، پرخاشگري و جرایم خشن اغلب به جاي همدیگر 
به کار میروند ولي اختالف معنایي زیادي دارند. وجه تمایز جرائم خشن 
از پرخاشگري و خشونت در این است که جرائم خشن به وسیله حقوق 
جزا منع مي ش��ود، زیرا بر اس��اس حقوق جزاست که طبقات خاصي از 

رفتار، جرایم خشن تعریف مي شود )4(.
یك��ي از عوامل مؤثر در ارتكاب جرایم، مصرف مواد محرک روان )نظیر 
متامفتامین که در کش��ور ما تحت عنوان شیش��ه مورد سوءمصرف قرار 
مي گیرد( شناخته شده است. تاثیر تحریكي این مواد بیشتر از دو برابر 
کوکائین اس��ت )5( در حال حاضر حداق��ل1300 نوع ماده روان گردان 
وجود دارد که از بین آن ها ترکیبات آمفتامیني بیش��ترین مصرف را در 

جهان دارد.
بر اساس برخي از مطالعات در سالیان اخیر سوء مصرف این ترکیبات به 
خصوص آمفتامین کریس��تال یا همان شیشه و متعاقب آن بروز جرایم 

ناشي از سوء مصرف این ماده رو به افزایش بوده است )6(.
از س��وي دیگر نتایج تحقیقات قبلي نشان داده اند که سوء مصرف مواد 
در بیم��اران مبتال ب��ه اختالالت رواني، مثل مبتالیان به اس��كیزوفرني 

باعث افزایش احتمال بروز جرائم خشن مي شود )7و8(.
خش��ونت، ح��وادث و ارت��كاب ج��رم از عواقب اجتماعي س��وء مصرف 

آمفتامین ها شناخته شده است )9(.
آمفتامین1، اکس��تازي2 و مت آمفتامین3 سه نوع از ترکیبات آمفتامیني 
هس��تند که نوع کریس��تالیزه مت آمفتامین تحت عنوان شیشه یا مت 
کریس��تال یا تینا نامیده مي ش��ود )10(. در یك مطالعه در واشینگتن، 
خشونت خانگي در 82% و تهاجم علیه دیگران در73% موارد سوءمصرف 
مت آمفتامین گزارش ش��ده اس��ت )11(. باتیس��تا4 در تحقیق خود در 
س��ال 2001 افزایش 500 درصدي جرایم ناشي از مصرف شیشه را در 
آمریكا در ظرف 5 س��ال آخر قرن بیستم گزارش نمود )12(. متأسفانه 
آمار دقیقي از مصرف کنندگان این مواد در کش��ور ما وجود ندارد ولي 
تخمین زده مي ش��ود بیش از چهل هزار نفر در ایران این ماده را تجربه 
کرده باش��ند که بخش اعظم آنان را قش��ر دانش آموز و نوجوان تشكیل 

مي دهد )1(.
ل��ي )2004( 5 در مطالعه خ��ود دریافت با افزایش مص��رف آمفتامین 
و در دس��ترس بودن اش��كال قوي تر متامفتامین6 ، گزارش هاي مربوط 
1 Amphrtamine
2 Ecstasia
3 Methamphetamine
4 Batista
5 Lee
6 

ب��ه خش��ونت و پرخاش��گري در پي مص��رف آمفتامین رو ب��ه افزایش 
گذاش��ته اند. رابطه میان مصرف آمفتامین و خش��ونت پیچیده اس��ت و 
به پژوهش هاي بیش��تري نیاز دارد. خشونت ناشي از آمفتامین، نتیجه 
تعامل میان دارو، فرد مصرف کننده و فضاي مصرف است. فرض بر این 
اس��ت که افرادي بیش��تر تحت تاثیر آمفتامین، پرخاشگر مي شوند که 
پیش از آن پرخاش��گر بوده اند و در محیط هاي بس��یار تحریك کننده 

قرار گرفته اند )13(.
بونیت��ا7 و همكاران دریافتند که اکثر مصرف کنندگان شیش��ه، مصرف 
کنن��دگان تفریحي و گاه گاهي هس��تند اما هر گون��ه مصرف این ماده 
هم��راه ب��ا رفتاره��اي ضداجتماع��ي و بالقوه خطرناک ش��امل مصرف 

غیرقانوني داروهاي دیگر است )14(.
گیت��زي و گرکین8 دریافتند ک��ه مصرف کنندگان م��ت آمفتامین در 
مقایس��ه با مصرف کنندگان س��ایر داروها در زمان ارتكاب جرم و یا در 
زمان بازداش��ت از سر مس��تي و خلق باالتري برخوردارند، ضمناً داراي 
پرونده هاي س��نگین تري از نظر نوع جرم مي باش��ند )15(. مك کتین9 
و همكاران دریافتند که خش��ونت وابس��ته به آمفتامین اغلب در زمینه 
عالیم س��ایكوتیك رخ مي دهد، که این مورد خشونت احتماالً در رابطه 

با توهمات خشونت آمیز است )16(.
در حال حاضر، اطالعات همه گیرشناس��ي کاملي از وضعیت ارتكاب به 
جرائم خش��ن در بین مصرف کنندگان مواد محرک روان در کش��ور ما 
وجود ندارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسي میزان فراواني 
جرائم خش��ن و استفاده از ماده محرک روان شیشه در بین افراد ارجاع 
ش��ده به واحد معاینات روان پزش��كي اداره کل پزش��كي قانوني استان 

تهران در یك دوره یك ساله )1392( طراحي و اجرا شد. 

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفي و مقطعي است. در این مطالعه، 
اطالعات موجود در پرونده تمام افراد ارجاع ش��ده از دادگاه هاي کیفري 
اس��تان تهران که به دلیل مصرف ماده محرک روان )شیشه( و ارتكاب 
جرم به پزشكي قانوني ارجاع شده بودند از فروردین 92 تا فروردین 93 
بررسي شدند. سپس مواردي که نوع جرم آن ها بنا به تعریف ارایه شده 
از نوع جرایم خشن تشخیص داده شده بود، وارد مطالعه شدند. پرونده 
کیفري و نیز پرونده بالیني و نتیجه معاینات روان شناسي و روان پزشكي 
این افراد بررس��ي و اطالع��ات الزم از جمله نوع جرم ارتكابي، س��ابقه 
مص��رف مواد محرک، نوع مواد مصرفي، اخت��الالت رواني قبلي و حین 
وقوع ج��رم، وضعیت خانوادگي از نظر مصرف مواد و س��ایر متغیرهاي 
الزم اس��تخراج ش��د. پرونده هاي ناقص یا پرونده هایي که قبل و بعد از 

زمان موردنظر ارجاع شدند از مطالعه کنار گذاشته شد.
اطالعات طرح از پرونده هاي س��ال 1392 بدون نام و مشخصات افراد و 

7 Bonita
8 Gitzi & Gerkine
9 Mc ketine
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صرفاً با ارایه کد شناس��ایي اس��تخراج گردید. آمارها و اطالعات پرونده 
افراد ش��رکت داده شده در مطالعه به صورت محرمانه حفظ خواهد شد 
و از هر گونه اس��تفاده از اطالعات مذکور در راستایي به جز طرح مورد 

بررسي جلوگیري خواهد شد.
داده هاي جمع آوري شده، وارد برنامه آماري SPSS 20,0 شده و مورد 
تجزیه تحلیل آماري قرار گرفت. آمار توصیفي به صورت فراواني و نسبت 
)درصد( بیان شد. سپس در بررسي از آزمون کاي دو، تست دقیق فیشر 
براي متغیرهاي کیفي و از آزمون t مستقل یا آنالیز واریانس یك طرفه 
براي متغیرهاي کمي اس��تفاده ش��د. p>0/05 به عنوان س��طح معني 

داري در نظر گرفته شد.

نتايج

در مطالع��ه حاض��ر از بی��ن9600 مراجعه کنن��ده به واح��د معاینات 
روان پزش��كي اداره کل پزش��كي قانوني اس��تان تهران در سال 1392 
تعداد 138 نفر که شیشه مصرف کرده و جرم خشن مرتكب شده بودند 
م��ورد ارزیابي قرار گرفتند. از ای��ن بین 100 درصد نمونه ها مرد بودند. 
میانگین و انحراف معیار سني نمونه هاي مورد بررسي 6/2±28/4 سال 

بود )حداقل 18 سال و حداکثر 42 سال(. 
در این افراد در ارتكاب با جرم ارتكابي، نزاع با تعداد 35 نفر )25/3 %( 
و س��رقت با تعداد 25 نفر )18/1%( بیشترین جرم هاي ثبت شده براي 
مراجعی��ن بود. 12 )8/7درصد( نفر هم مرتكب قتل ش��ده بودند. ضمناً 
22 نفر )15/9درصد( اس��تفاده از سالح سرد در جریان نزاع داشته، 19 
نفر )13/7 درصد( اقدام به خودکشي و خودزني و 16 نفر )11/6درصد( 
زورگیري داش��ته اند. ه��م چنین 6 نفر )4/3درص��د( مرتكب خودزني 
درجریان منازعه ش��ده و 3 نفر )2/2 درصد( هم س��رقت مس��لحانه )با 

سالح سرد( داشته اند.)جدول -1(

از 138 فردي که مرتكب جرم شده بودند تعداد 63 نفر بي کار و 39 نفر 
بي س��واد بودند. هیچ فردي تحصیالت دانش��گاهي نداشت. تعداد 105 

نفر درآمد پایین و 33 نفر درآمد متوسط داشتند.
در پژوهش حاضر از 138 فردي که مرتكب جرم ش��ده بودند، 129 نفر 
س��ابقه قبلي ارتكاب جرم داشته اند. تعداد 114 نفر سابقه مصرف ماده 
روان گردان شیش��ه داش��ته اند و 105 نفر در زمان ارتكاب جرم شیشه 

مصرف کرده بودند )جدول 2(.
در مطالعه حاضر از 138 فردي که مرتكب جرم ش��ده بودند تعداد 75 
نفر س��ابقه بیماري رواني داش��تند. 63 نفر سابقه بستري شدن به علت 

جدول 1� نوع جرم ثبت شده در مراجعين مورد مطالعه )138 
نفر(

درصدتعدادنوع جرم

2518/1سرقت

2215/9استفاده از سالح سرد در جريان نزاع 

3525/3نزاع

1913/7اقدام به خودكشي و خودزني

128/7قتل

32/2سرقت مسلحانه با سالح سرد

1611/6زورگیري

64/3خودزني در جريان منازعه

جدول 2� نوع جرم ثبت شده در مراجعين مورد مطالعه )138 
نفر(

درصدنوع جرم

31/9%سرقت مسلحانه و زورگیري 

18%خودزني و خودكشي

8/7%قتل  

15/9%نزاع با سالح

25/3%نزاع بدون سالح 

جدول3� س��ابقه مصرف م��واد در خان��واده مراجعين مورد 
مطالعه )138نفر(

درصدتعدادسابقه مصرف مواد در خانواده

-6345/7

3626/1پدر

32/2مادر

128/7پدر و مادر

1510/9خواهر يا برادر

96/5همه اعضا

جدول4� سرپرست فرد مراجعه كننده )138 نفر(

درصدتعدادسرپرست بیمار

5439/1مادر در قید حیات

1510/9پدر در قید حیات

4834/8پدر و مادر در قید حیات

2115/2هیچ يک

اميرمحمد مهاجرپور و همكاران
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بیماري رواني داشتند و تعداد 75 نفر سابقه بستري شدن نداشتند.

بحث

ب��ه علت عدم همكاري صادقانه افراد جامعه در دادن اطالعات در مورد 
مصرف مواد در خود و خانواده و اطرافیان، مش��كالت مختلفي در س��ر 
راه پژوه��ش در ای��ن زمینه وجود دارد که طراح��ي و اجراي این گونه 
مطالعات را با پیچیدگي ها و مشكالت خاصي رو به رو مي کند. با توجه 
به نوظهور بودن این مواد، اطالعات افراد جامعه به ویژه جوانان نس��بت 
به آن کافي نبوده و لذا انجام مطالعات و اطالع رس��اني بیش��تر ضروري 

مي نماید. 
یافته ها نشان مي دهد که مصرف کنندگان مواد محرک روان مي توانند 
مرتكب جرائم خش��ني مثل ضرب و جرح ، قتل، س��رقت مسلحانه و ... 
بش��وند. این جرائم ب��ه دلیل این که تحت تاثیر م��واد صورت مي گیرد 
ازنظر قانون مجازات نیاز به توجه بیش��تري دارد. هم چنین تمایل این 

افراد به استفاده از سالح سرد درجرایم ارتكابي باال مي باشد.
گلداشتاین )1995( مشخصاً به خالف کاران خشن پرداخته و تحقیقاتش 
پیون��د قوي را میان مواد روان گردان و خش��ونت نش��ان مي دهد. افراد 
خشن درگیر سوء مصرف مواد هرگز زیر شاخه اي از خالف کاران خشن 
یا به طور کلي زیر ش��اخه ویژه اي از خالف کاران نیس��تند. حدود 50 

درصد مصرف کنندگان مواد قبل از مصرف مجرم بوده اند.
ب��ه نظر مي رس��د یك��ي از مهم ترین عوام��ل بازدارنده و دل مش��غولي 
نوجوانان و مسؤولیت آنان اشتغال به تحصیل است. ناتواني در تحصیل 
نیز یكي دیگر از علل گرایش نوجوانان به مصرف مواد روان گردان است. 
در مطالع��ه حاضر هیچ فردي تحصیالت دانش��گاهي نداش��ت و 28/3 
درصد بي س��واد، 56/5 درصد س��یكل و 15/2 درصد دیپلم داشتند. در 
مطالعه دیگري نش��ان داده ش��ده که 17% مددجوی��ان راهنمایي را به 

اتمام نرساندند و فقط 28% وارد دبیرستان شدند.
در ارتب��اط ب��ا عوام��ل خانوادگ��ي، در مطالعه حاضر تع��داد 75 نفر از 
گ��روه مطالع��ه در خانواده خود عالوه بر خود ف��رد معتاد به نوعي ماده 
روان گردان دیگري داشته اند و 90 نفر از بیماران پدر، مادر یا هر دو را 
از دست داده بودند. در غیبت پدر و مادر، نوجوانان فاقد الگویي هستند 
تا خود را با او همانند سازند و این امر مي تواند باعث پیدایش محرومیت 
و ناامن��ي عاطف��ي و تیرگي روابط و زندگي نامتعادل خانوادگي ش��ود. 
گزارش ش��ده که80 درصد افراد بي خانمان افرادي هس��تند که بیمار 

رواني، یا سوء استفاده کننده از مواد و یا داراي سابقه جنایي هستند.
بر مبناي داده هاي به دس��ت آمده در پژوهش حاضر از 138 فردي که 
مرتكب جرم شده بودند تعداد 84 نفر مجرد و 30 نفر مطلقه و 24 نفر 
متاهل بودند. در مطالعه اي نشان داده شد که تأهل از عواملي است که 
در کاهش ش��یوع مصرف مواد محرک، الكل، سیگار و مواد روان گردان 

نقش موثر دارد )17(.
در پژوهش حاضر از 138 فردي که مرتكب جرم شده بودند تعداد 120 

نمودار1� فراواني ارتکاب جرم بر اساس وضعيت اشتغال در 
مراجعين مورد مطالعه )138 نفر( 

نمودار2 � فراواني ارتکاب جرم بر اساس وضعيت تحصيالت 
در مراجعين مورد مطالعه )138 نفر( 
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نفر مستاجر و تعداد 57 نفر بي کار بودند. در این مطالعه تعداد 105 نفر 
درآمد پایین داش��تند. افزایش بي رویه ارقام بي کاري، بحران اقتصادي، 
گران��ي و تورم خردکننده، گراني واحدهاي مس��كوني و باالرفتن اجاره 
بها، باعث ایجاد و عمیق شدن شكاف اجتماعي و افزایش فاصله طبقاتي 
گردی��ده و موجبات گرایش نوجوانان به م��واد روان گردان را براي فرار 
از ای��ن وضعیت فراه��م نموده اند. مرکز آمار ایران گ��زارش داد که نرخ 
بي کاري در س��ال 1392 در ای��ران به میزان 10/4 درصد بوده اس��ت 
)18(، در حالي که در مطالعه ما حدود نیمي از مراجعین )45/7درصد( 

بي کار بوده اند.
از س��ایر عوامل مؤثر مهم بر مصرف مواد روان گردان س��وء مصرف سایر 
موادي مانند مواد مخدر، سیگار و مشروبات الكي است. افرادي که مواد 
محرک روان اس��تفاده مي کنند معموالً سابقه استفاده یك یا چند مورد 
از موارد ذکر ش��ده را دارند که در مطالعه حاضر 84 نفر اعتیاد به مواد 
مخدر و 102 نفر س��ابقه مصرف الكل را داش��ته اند. این یافته ها نیز با 

سایر مطالعات انجام شده هم خواني دارد.
به نظر مي رس��د ب��ا وجود مطالعات زیادي که طي چند س��ال اخیر در 
مورد شناخت، پیشگیري و درمان سوء مصرف مواد محرک روان صورت 
گرفته است، هنوز تا رسیدن به هدف نهایي به ویژه در طیف درمان راه 
بسیار طوالني در پیش است، چرا که مقولة گرایش به مصرف این مواد، 
پدیده اي چند بعدي و چند عاملي اس��ت. به عبارتي، عوامل بیولوژیك 
در کنار عوامل اجتماعي-رواني در آن سهیم اند. در مورد سبب شناسي 
س��وء مصرف مواد، عوام��ل مختلفي مانند: دره��م ریختگي اجتماعي، 
فشارهم ساالن، عوامل خانوادگي، ژنتیكي، مشكالت هیجاني، مشكالت 

رواني و انتخاب منطقي درنظریه ها و تحقیقات مطرح شده اند.

نتيجه گيري

مصرف مواد محرک روان به نظر مي رس��د ارتكاب جرایم خش��ن را باال 
مي برد. جرایمي مانند نزاع، خودزني براي فریب و تمارض، قتل، سرقت 

مسلحانه، نزاع مسلحانه و...در این مراجعین دیده شد.
عوامل مختلفي ممكن است زمینه ساز بروز جرائم خشن درافراد مصرف 
کننده مواد روان گردان شیش��ه مطرح است که مجرد بودن، تحصیالت 

کم، بي کاري، درآمد پایین، مستاجر بودن، از هم گسیختگي خانوادگي، 
فقدان پدر یا مادر، س��وء مصرف س��ایر مواد مخدر از این قبیل است. با 
مالحظه اهمیت آرامش رواني و بیروني انسان و به ویژه جوانان که قشر 
حس��اس و تأثیرپذیر جامعه هس��تند و با توجه به این که مصرف مواد 
روان گردان و مخدر سالمت آحاد بشري را تهدید کرده عالوه بر آسیب 
هاي رواني اجتماعي و... در بروز و تش��دید خش��ونت ِمؤثر است. ضمناً 
تاکید بر رویكرد سالمت عمومي و آموزش پزشكان عمومي و متخصص 
و ترغی��ب آنان براي درمان مصرف کنن��دگان مواد محرک روان، توجه 
بیش��تر به برنامه هاي آموزشي و پیش��گیري براي کاهش تقاضاي مواد 
و کاس��تن از تعداد مصرف کننده ها و نیز ش��روع دوره هاي آموزشي از 
م��دارس ابتدایي و برقراري برنامه هاي درماني الزم در زندان ها و مراکز 
بازپروري و درمان پیش��گیرانه یعني در بازداش��ت نگه داش��تن مصرف 
کنندگان مواد مخدر و محرک براي مدت زمان الزم بدون محكومیت و 
صرفاً جهت درمان، ایجاد محدودیت هاي ش��دید در ساخت و ارائه مواد 
پیش ساز متامفتامین و توسعه ورزش همگاني که از عوامل مهم درمان 
و پیشگیري از مصرف مواد روان گردان محرک است اهمیت زیادي دارد. 
نكته بس��یار مهم در این خصوص تكیه بر جرم زدایي و اصالح سیاست 
جنایي اس��ت. باتوجه به عدم تناسب سیاست قضائي و سیاست تقنیني 
در حقوق ایران در رابطه با جرائم مواد روان گردان، پیش��نهاد مي گردد 
مجازات هاي مصرف یا وابس��تگي ب��ه این مواد از طریق کاهش یا تغییر 
نوع آن ها متناسب گردیده و جرایم مربوطه با اصالح قانون مبارزه بامواد 
مخدر، قاب��ل تجدید نظر گردد. هم چنین با توجه به این که باس��تناد 
م��واد 149 و 154 قانون مجازات اس��المي در صورت��ي که فقدان اراده 
فرد در زمان ارتكاب جرم ناش��ي از اختالل رواني و یا مصرف اختیاري 
مواد روان گردان باش��د از نظر مس��ؤلیت کیفري تف��اوت فراوان دارد و 
در صورتي که ناش��ي از اختالل رواني )جنون( باش��د مرتكب مسؤلیت 
کیفري ندارد و در صورتي که ناشي از مصرف اختیاري مواد روان گردان 
باش��د نه تنها مانع مجازات نیست بلكه در مواردي نیز منجر به تشدید 
مجازات مي گردد، لذا تشخیص مصرف مواد روان گردان در زمان ارتكاب 
جرم و این که تحت تاثیر این مواد مرتكب جرم ش��ده بسیار مهم بوده 
و بایستي موضوع همیشه مد نظر مقامات قضایي و پزشكان قانوني قرار 
داش��ته و در اولی��ن فرصت متهم جهت اقدامات تش��خیصي به مبادي 

ذیربط ارجاع گردد. 
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Abstract

Background: Evidence of violent crimes due to consumption of psycho stimulants like Crystal (or Glass) was the 
main reason for designing the study to find the prevalence of such crimes in referred cases to Tehran branch of LMO, 
in 2013.

Methods: This is a cross- sectional descriptive analysis, including all cases referred by criminal courts during the 
study. In all cases, both criminal files and clinical records, as well results of psychologic and psychiatric examinations, 
along with other necessary information (e.g. type of crime committed, records of previous psychological disorders and 
during the criminal act, and other parameters) were gathered and studied.

Findings: The present study was carried out on 138 cases referred to LMO's Psychiatrics Department, all were 
male. 84 of which single and 30 divorced. The mean of age in these cases was 28.4 (SD=6.2). All of them had 
records of committing violent crimes including quarrel (35), theft (25) and murder (12). Nearly half of them (57) were 
unemployed and most of them (114) had a long history of substance abuse (psycho stimulants like Crystal or Glass).

 Conclusion: The fact that the rate of committing violent crimes (e.g. quarrel, robbery, murder,…) among those 
who use psycho stimulants is considerably high, makes it necessary to inform the youth and families through media 
campaigns about the potential role of these substances in criminal behavior among users. 
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