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چکيده
زمينه :با توجه به مش��اهده برخي جرايم خش��ن مرتبط با مصرف مواد محرک روان ،هدف اين مطالعه تعيين فراواني ارتکاب جرائم خش��ن ناشي
از مصرف ماده محرک شيشه در مراجعه کنندگان به واحد معاينات روانپزشکي اداره کل پزشکي قانوني استان تهران در سال 1392بوده است.
روش بررسي :اين مطالعه از نوع مقطعي توصيفي تحليلي است .در اين مطالعه ،تمام افراد ارجاع شده از دادگاههاي کيفري استان تهران در زمان
مطالعه ،بررسي شدند .پرونده کيفري و نيز پرونده باليني و نتيجه معاينات روا نشناسي و روان پزشکي اين افراد بررسي و اطالعات الزم از جمله
نوع جرم ارتکابي ،اختالالت رواني قبلي و حين وقوع جرم و ساير متغيرهاي الزم استخراج شد.
يافتهها :در پژوهش حاضر  138نفر از افراد ارجاع شده به واحد روانپزشکي سازمان پزشکي قانوني وارد مطالعه شدند .از اين افراد  100درصد
نمونهها مرد و  84نفر مجرد و  30نفر مطلقه بودند .ميانگين و انحراف معيار س��ني نمونهها  28/4±6/2س��ال بود .از  138فردي که مرتکب جرم
شده بودند همگي سابقه ارتكاب جرايم خشن داشتند كه نزاع با تعداد  35نفر و سرقت با تعداد  25نفر بيشترين جر مهاي ثبت شده براي مراجعين
بوده و  12نفر هم مرتكب قتل ش��ده بودند .از  138نفر تعداد  57نفر بيکار بودند و تعداد  114نفر س��ابقه مصرف ماده محرک روان (شيش��ه) را
در گذشته به مدت طوالني داشته اند.
نتيجه گيري :با توجه به اين که در مصرف کنندگان ماده محرک روان (شيش��ه) ،فراواني جرايم خش��ني چون نزاع ،سرقت به عنف (زورگيري) و
شهاي رس��انه اي ضروري به
نگردان از طريق ارايه آموز 
قتل قابل توجه اس��ت ،آگاه نمودن جوانان و خانواد هها از جرم زايي بالقوه اين ماده روا 
يرسد.
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مقدمه
بررس��ي ارتب��اط عوامل مختلف با خش��ونت پديده اي جديد نيس��ت،
بلكه پيش��ينة آن به قرن نوزدهم برميگ��ردد .اما از دهة  1990به بعد
ميکند.
پرداختن به مس��ئلة خشونت در مطالعات اهميت ويژه اي پيدا 
در
س��الهاي اخير نيز موضوع جرائم خش��ن كانون توجه بس��ياري از

انديشمندان حوزههاي جرم شناسي و جامعه شناسي قرار گرفته است.

در ايران نيز آمارهاي ارائه ش��ده از طريق مراكز رسمي بيانگر اين است
كه
ميکند.
آس��يبهاي اجتماعي سال به سال در كش��ور افزايش پيدا 

در ميان آس��يبهاي اجتماعي ،جرائم خشن اگرچه از نظر كمي درصد
كمت��ري را به خ��ود اختصاص داده اس��ت ،به دليل برجاي گذاش��تن
هزينهه��اي رواني ،اجتماعي و اقتصادي س��نگين و طوالني مدت و هم

چنين ب��ه خاطر به خطر انداخت��ن امنيت اجتماعي بس��يار با اهميت
اس��ت ( .)1در نظام قضائي و انتظام��ي ايران قتل عمد ،ضرب و جرح و
تخريب در زمره جرايم خش��ن محسوب ميش��ود ( .)2منظور 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 اسيد پاشي و  ،)...تهديد اشخاص،
آدمربايي ،س��قط جنين ،جرائم جنس��ي به عنف و اک��راه ،زورگيري و
س��رقت مسلحانه اس��ت .خش��ونت زماني روي ميدهد که تعادل بين
فش��ارها و مهار دروني درهم ميشکند ( .)3بر اين اساس ،احتمال وقوع
جرم خشن در افرادي که دچار اختالل رواني باشند ،بيشتر است.
اصطالحات خشونت ،پرخاشگري و جرايم خشن اغلب به جاي همديگر
به کار ميروند ولي اختالف معنايي زيادي دارند .وجه تمايز جرائم خشن
از پرخاشگري و خشونت در اين است که جرائم خشن به وسيله حقوق
ميش��ود ،زيرا بر اس��اس حقوق جزاست که طبقات خاصي از
جزا منع 
رفتار ،جرايم خشن تعريف ميشود (.)4
يک��ي از عوامل مؤثر در ارتکاب جرايم ،مصرف مواد محرک روان (نظير
متامفتامين که در کش��ور ما تحت عنوان شيش��ه مورد سوءمصرف قرار
مي گيرد) شناخته شده است .تاثير تحريکي اين مواد بيشتر از دو برابر
کوکائين اس��ت ( )5در حال حاضر حداق��ل 1300نوع ماده روانگردان
وجود دارد که از بين آنها ترکيبات آمفتاميني بيش��ترين مصرف را در
جهان دارد.
بر اساس برخي از مطالعات در ساليان اخير سوء مصرف اين ترکيبات به
خصوص آمفتامين کريس��تال يا همان شيشه و متعاقب آن بروز جرايم
ناشي از سوء مصرف اين ماده رو به افزايش بوده است (.)6
از س��وي ديگر نتايج تحقيقات قبلي نشان داده اند که سوء مصرف مواد
در بيم��اران مبتال ب��ه اختالالت رواني ،مثل مبتاليان به اس��کيزوفرني
باعث افزايش احتمال بروز جرائم خشن مي شود (7و.)8
خش��ونت ،ح��وادث و ارت��کاب ج��رم از عواقب اجتماعي س��وء مصرف
آمفتامين ها شناخته شده است (.)9
3
آمفتامين ،1اکس��تازي 2و مت آمفتامين سه نوع از ترکيبات آمفتاميني
هس��تند که نوع کريس��تاليزه مت آمفتامين تحت عنوان شيشه يا مت
کريس��تال يا تينا ناميده مي ش��ود ( .)10در يك مطالعه در واشينگتن،
خشونت خانگي در  %82و تهاجم عليه ديگران در %73موارد سوءمصرف
مت آمفتامين گزارش ش��ده اس��ت ( .)11باتيس��تا 4در تحقيق خود در
س��ال  2001افزايش  500درصدي جرايم ناشي از مصرف شيشه را در
آمريكا در ظرف  5س��ال آخر قرن بيستم گزارش نمود ( .)12متأسفانه
آمار دقيقي از مصرف کنندگان اين مواد در کش��ور ما وجود ندارد ولي
ميش��ود بيش از چهل هزار نفر در ايران اين ماده را تجربه
تخمين زده 
کرده باش��ند که بخش اعظم آنان را قش��ر دانشآموز و نوجوان تشکيل
ميدهد (.)1

ل��ي ( 5 )2004در مطالعه خ��ود دريافت با افزايش مص��رف آمفتامين
قويتر متامفتامين ، 6گزارشهاي مربوط
و در دس��ترس بودن اش��کال 
1 Amphrtamine
2 Ecstasia
3 Methamphetamine
4 Batista
5 Lee
6
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ب��ه خش��ونت و پرخاش��گري در پي مص��رف آمفتامين رو ب��ه افزايش
گذاش��تهاند .رابطه ميان مصرف آمفتامين و خش��ونت پيچيده اس��ت و
به
پژوهشهاي بيش��تري نياز دارد .خشونت ناشي از آمفتامين ،نتيجه

تعامل ميان دارو ،فرد مصرف کننده و فضاي مصرف است .فرض بر اين
اس��ت که افرادي بيش��تر تحت تاثير آمفتامين ،پرخاشگر ميشوند که
پيش از آن پرخاش��گر بوده اند و در
محيطهاي بس��يار تحريک کننده

قرار گرفتهاند (.)13
بونيت��ا 7و همکاران دريافتند که اکثر مصرف کنندگان شيش��ه ،مصرف
کنن��دگان تفريحي و گاهگاهي هس��تند اما هر گون��ه مصرف اين ماده
هم��راه ب��ا رفتاره��اي ضداجتماع��ي و بالقوه خطرناک ش��امل مصرف
غيرقانوني داروهاي ديگر است (.)14
گيت��زي و گرکين 8دريافتند ک��ه مصرف کنندگان م��ت آمفتامين در
مقايس��ه با مصرف کنندگان س��اير داروها در زمان ارتکاب جرم و يا در
زمان بازداش��ت از سر مس��تي و خلق باالتري برخوردارند ،ضمناً داراي
9
ميباش��ند ( .)15مک کتين
پروندههاي
س��نگينتري از نظر نوع جرم 


و همکاران دريافتند که خش��ونت وابس��ته به آمفتامين اغلب در زمينه
عاليم س��ايکوتيک رخ ميدهد ،که اين مورد خشونت احتماالً در رابطه
با توهمات خشونت آميز است (.)16
در حال حاضر ،اطالعات همهگيرشناس��ي کاملي از وضعيت ارتکاب به
جرائم خش��ن در بين مصرف کنندگان مواد محرک روان در کش��ور ما
وجود ندارد .بر اين اساس ،مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان فراواني
جرائم خش��ن و استفاده از ماده محرک روان شيشه در بين افراد ارجاع
روانپزش��کي اداره کل پزش��کي قانوني استان
ش��ده به واحد معاينات 
تهران در يک دوره يکساله ( )1392طراحي و اجرا شد.

روشها
مواد و

مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصيفي و مقطعي است .در اين مطالعه،
اطالعات موجود در پرونده تمام افراد ارجاع ش��ده از دادگاههاي کيفري
اس��تان تهران که به دليل مصرف ماده محرک روان (شيشه) و ارتکاب
جرم به پزشکي قانوني ارجاع شده بودند از فروردين  92تا فروردين 93
بررسي شدند .سپس مواردي که نوع جرم آنها بنا به تعريف ارايه شده
از نوع جرايم خشن تشخيص داده شده بود ،وارد مطالعه شدند .پرونده
روانپزشکي
روانشناسي و 
کيفري و نيز پرونده باليني و نتيجه معاينات 
اين افراد بررس��ي و اطالع��ات الزم از جمله نوع جرم ارتکابي ،س��ابقه
مص��رف مواد محرک ،نوع مواد مصرفي ،اخت�لاالت رواني قبلي و حين
وقوع ج��رم ،وضعيت خانوادگي از نظر مصرف مواد و س��اير متغيرهاي
پروندههاي ناقص يا
الزم اس��تخراج ش��د.
پروندههايي که قبل و بعد از


زمان موردنظر ارجاع شدند از مطالعه کنار گذاشته شد.
اطالعات طرح از پروندههاي س��ال  1392بدون نام و مشخصات افراد و
7 Bonita
8 Gitzi & Gerkine
9 Mc ketine

اميرمحمد مهاجرپور و همکاران

صرفاً با ارايه کد شناس��ايي اس��تخراج گرديد .آمارها و اطالعات پرونده
افراد ش��ركت داده شده در مطالعه به صورت محرمانه حفظ خواهد شد
و از هر گونه اس��تفاده از اطالعات مذكور در راستايي به جز طرح مورد
بررسي جلوگيري خواهد شد.
دادههاي جمع آوري شده ،وارد برنامه آماري  20.0 SPSSشده و مورد
تجزيه تحليل آماري قرار گرفت .آمار توصيفي به صورت فراواني و نسبت
(درصد) بيان شد .سپس در بررسي از آزمون کاي دو ،تست دقيق فيشر
براي متغيرهاي کيفي و از آزمون  tمستقل يا آناليز واريانس يک طرفه
براي متغيرهاي 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 بي��ن 9600مراجعه کنن��ده به واح��د معاينات
روانپزش��کي اداره کل پزش��کي قانوني اس��تان تهران در سال 1392

تعداد  138نفر که شيشه مصرف کرده و جرم خشن مرتکب شده بودند
م��ورد ارزيابي قرار گرفتند .از اي��ن بين  100درصد نمونهها مرد بودند.
ميانگين و انحراف معيار سني
نمونههاي مورد بررسي  28/4±6/2سال

بود (حداقل  18سال و حداکثر  42سال).
در اين افراد در ارتکاب با جرم ارتکابي ،نزاع با تعداد  35نفر ()% 25/3
و س��رقت با تعداد  25نفر ( )%18/1بيشترين جرمهاي ثبت شده براي
مراجعي��ن بود8/7( 12 .درصد) نفر هم مرتکب قتل ش��ده بودند .ضمناً
 22نفر (15/9درصد) اس��تفاده از سالح سرد در جريان نزاع داشته19 ،
نفر ( 13/7درصد) اقدام به خودکشي و خودزني و  16نفر (11/6درصد)
زورگيري داش��ته اند .ه��م چنين  6نفر (4/3درص��د) مرتکب خودزني
درجريان منازعه ش��ده و  3نفر ( 2/2درصد) هم س��رقت مس��لحانه (با
سالح سرد) داشته اند(.جدول )1-

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

تعداد

درصد

سرقت

25

18/1

استفاده از سالح سرد در جريان نزاع

22

15/9

نزاع

35

25/3

اقدام به خودکشي و خودزني

19

13/7

قتل

12

8/7

سرقت مسلحانه با سالح سرد

3

2/2

زورگيري

16

11/6

خودزني در جريان منازعه

6

4/3

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

درصد

سرقت مسلحانه و زورگيري

%31/9

خودزني و خودکشي

%18

قتل

%8/7

نزاع با سالح

%15/9

نزاع بدون سالح

%25/3

جدول3ـ س��ابقه مصرف م��واد در خان��واده مراجعين مورد
مطالعه (138نفر)
سابقه مصرف مواد در خانواده

تعداد

درصد

-

63

45/7

پدر

36

26/1

مادر

3

2/2

پدر و مادر

12

8/7

خواهر يا برادر

15

10/9

همه اعضا

9

6/5

جدول4ـ سرپرست فرد مراجعه کننده ( 138نفر)
سرپرست بيمار

تعداد

درصد

مادر در قيد حيات

54

39/1

پدر در قيد حيات

15

10/9

پدر و مادر در قيد حيات

48

34/8

هيچ يک

21

15/2

بيکار و  39نفر
از  138فردي که مرتکب جرم شده بودند تعداد  63نفر 
بي س��واد بودند .هيچ فردي تحصيالت دانش��گاهي نداشت .تعداد 105
نفر درآمد پايين و  33نفر درآمد متوسط داشتند.
در پژوهش حاضر از  138فردي که مرتکب جرم ش��ده بودند 129 ،نفر
س��ابقه قبلي ارتکاب جرم داشته اند .تعداد  114نفر سابقه مصرف ماده
روانگردان شيش��ه داش��ته اند و  105نفر در زمان ارتکاب جرم شيشه

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

بحث

نمودار1ـ فراواني ارتکاب جرم بر اساس وضعيت اشتغال در
مراجعين مورد مطالعه ( 138نفر)

نمودار 2ـ فراواني ارتکاب جرم بر اساس وضعيت تحصيالت
در مراجعين مورد مطالعه ( 138نفر)
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ب��ه علت عدم همكاري صادقانه افراد جامعه در دادن اطالعات در مورد
مصرف مواد در خود و خانواده و اطرافيان ،مش��كالت مختلفي در س��ر
راه پژوه��ش در اي��ن زمينه وجود دارد كه طراح��ي و اجراي اين گونه
مطالعات را با پيچيدگيها و مشكالت خاصي رو به رو ميکند .با توجه
به نوظهور بودن اين مواد ،اطالعات افراد جامعه به ويژه جوانان نس��بت
به آن کافي نبوده و لذا انجام مطالعات و اطالع رس��اني بيش��تر ضروري
مينمايد.

يافتهها نشان ميدهد که مصرف کنندگان مواد محرک روان ميتوانند
مرتکب جرائم خش��ني مثل ضرب و جرح  ،قتل ،س��رقت مسلحانه و ...
ميگيرد
بش��وند .اين جرائم ب��ه دليل اين که تحت تاثير م��واد صورت 
ازنظر قانون مجازات نياز به توجه بيش��تري دارد .هم چنين تمايل اين
افراد به استفاده از سالح سرد درجرايم ارتکابي باال ميباشد.
گلداشتاين ( )1995مشخصاً به خالفکاران خشن پرداخته و تحقيقاتش
ميدهد .افراد
پيون��د قوي را ميان مواد روان گردان و خش��ونت نش��ان 
خشن درگير سوء مصرف مواد هرگز زير شاخه اي از
خالفکاران خشن

يا به طور کلي زير ش��اخه ويژه اي از خالفکاران نيس��تند .حدود 50
درصد مصرف کنندگان مواد قبل از مصرف مجرم بوده اند.
مهمترين عوام��ل بازدارنده و دل مش��غولي
ميرس��د يک��ي از 
ب��ه نظر 
نوجوانان و مسؤوليت آنان اشتغال به تحصيل است .ناتواني در تحصيل
نيز يكي ديگر از علل گرايش نوجوانان به مصرف مواد روانگردان است.
در مطالع��ه حاضر هيچ فردي تحصيالت دانش��گاهي نداش��ت و 28/3
بيس��واد 56/5 ،درصد س��يکل و  15/2درصد ديپلم داشتند .در
درصد 
مطالعه ديگري نش��ان داده ش��ده که  %17مددجوي��ان راهنمايي را به
اتمام نرساندند و فقط  %28وارد دبيرستان شدند.
در ارتب��اط ب��ا عوام��ل خانوادگ��ي ،در مطالعه حاضر تع��داد  75نفر از
گ��روه مطالع��ه در خانواده خود عالوه بر خود ف��رد معتاد به نوعي ماده
روانگردان ديگري داشته اند و  90نفر از بيماران پدر ،مادر يا هر دو را

از دست داده بودند .در غيبت پدر و مادر ،نوجوانان فاقد الگويي هستند
تا خود را با او همانند سازند و اين امر ميتواند باعث پيدايش محروميت
و ناامن��ي عاطف��ي و تيرگي روابط و زندگي نامتعادل خانوادگي ش��ود.
گزارش ش��ده که 80درصد افراد بي خانمان افرادي هس��تند که بيمار
رواني ،يا سوء استفاده کننده از مواد و يا داراي سابقه جنايي هستند.
بر مبناي دادههاي به دس��ت آمده در پژوهش حاضر از  138فردي که
مرتکب جرم شده بودند تعداد  84نفر مجرد و  30نفر مطلقه و  24نفر
متاهل بودند .در مطالعهاي نشان داده شد که تأهل از عواملي است كه
در كاهش ش��يوع مصرف مواد محرك ،الكل ،سيگار و مواد روانگردان
نقش موثر دارد (.)17
در پژوهش حاضر از  138فردي که مرتکب جرم شده بودند تعداد 120
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نفر مستاجر و تعداد  57نفر بيکار بودند .در اين مطالعه تعداد  105نفر
بيكاري ،بحران اقتصادي،
درآمد پايين داش��تند .افزايش بي رويه ارقام 
گران��ي و تورم خردكننده ،گراني واحدهاي مس��كوني و باالرفتن اجاره
بها ،باعث ايجاد و عميق شدن شكاف اجتماعي و افزايش فاصله طبقاتي
گردي��ده و موجبات گرايش نوجوانان به م��واد روانگردان را براي فرار
از اي��ن وضعيت فراه��م نمودهاند .مرکز آمار ايران گ��زارش داد که نرخ
بيکاري در س��ال  1392در اي��ران به ميزان  10/4درصد بوده اس��ت

( ،)18در حالي که در مطالعه ما حدود نيمي از مراجعين (45/7درصد)
بيکار بودهاند.

مواد
مصرف
بر
مهم
مؤثر
عوامل
س��اير
از
روانگردان س��وء مصرف ساير

موادي مانند مواد مخدر ،سيگار و مشروبات الکي است .افرادي که مواد
محرک روان اس��تفاده ميکنند معموالً سابقه استفاده يک يا چند مورد
از موارد ذکر ش��ده را دارند که در مطالعه حاضر  84نفر اعتياد به مواد
مخدر و  102نفر س��ابقه مصرف الکل را داش��ته اند .اين
يافتهها نيز با

ساير مطالعات انجام شده هم خواني دارد.
به نظر ميرس��د ب��ا وجود مطالعات زيادي که طي چند س��ال اخير در
مورد شناخت ،پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد محرک روان صورت
گرفته است ،هنوز تا رسيدن به هدف نهايي به ويژه در طيف درمان راه
بسيار طوالني در پيش است ،چرا که مقولة گرايش به مصرف اين مواد،
پديدهاي چند بعدي و چند عاملي اس��ت .به عبارتي ،عوامل بيولوژيک
در کنار عوامل اجتماعي-رواني در آن سهيماند .در مورد سبب شناسي
س��وء مصرف مواد ،عوام��ل مختلفي مانند :دره��م ريختگي اجتماعي،
فشارهمساالن ،عوامل خانوادگي ،ژنتيکي ،مشکالت هيجاني ،مشکالت

رواني و انتخاب منطقي درنظريهها و تحقيقات مطرح شدهاند.

نتيجه گيري
مصرف مواد محرک روان به نظر ميرس��د ارتكاب جرايم خش��ن را باال
ميبرد .جرايمي مانند نزاع ،خودزني براي فريب و تمارض ،قتل ،سرقت

مسلحانه ،نزاع مسلحانه و...در اين مراجعين ديده شد.
عوامل مختلفي ممکن است زمينه ساز بروز جرائم خشن درافراد مصرف
کننده مواد روانگردان شيش��ه مطرح است که مجرد بودن ،تحصيالت

کم ،بيکاري ،درآمد پايين ،مستاجر بودن ،از هم گسيختگي خانوادگي،
فقدان پدر يا مادر ،س��وء مصرف س��اير مواد مخدر از اين قبيل است .با
مالحظه اهميت آرامش رواني و بيروني انسان و به ويژه جوانان كه قشر
حس��اس و تأثيرپذير جامعه هس��تند و با توجه به اين كه مصرف مواد
روانگردان و مخدر سالمت آحاد بشري را تهديد كرده عالوه بر آسيب

هاي رواني اجتماعي و ...در بروز و تش��ديد خش��ونت مِؤثر است .ضمناً
تاکيد بر رويکرد سالمت عمومي و آموزش پزشکان عمومي و متخصص
و ترغي��ب آنان براي درمان مصرف کنن��دگان مواد محرک روان ،توجه
بيش��تر به برنامههاي آموزشي و پيش��گيري براي کاهش تقاضاي مواد
و کاس��تن از تعداد مصرف
دورههاي آموزشي از
کنندهها و نيز ش��روع 

برنامههاي درماني الزم در
م��دارس ابتدايي و برقراري
زندانها و مراکز


بازپروري و درمان پيش��گيرانه يعني در بازداش��ت نگه داش��تن مصرف
کنندگان مواد مخدر و محرک براي مدت زمان الزم بدون محکوميت و
صرفاً جهت درمان ،ايجاد
محدوديتهاي ش��ديد در ساخت و ارائه مواد

پيش ساز متامفتامين و توسعه ورزش همگاني که از عوامل مهم درمان
و پيشگيري از مصرف مواد روانگردان محرک است اهميت زيادي دارد.
نکته بس��يار مهم در اين خصوص تکيه بر جرم زدايي و اصالح سياست
جنايي اس��ت .باتوجه به عدم تناسب سياست قضائي و سياست تقنيني
ميگردد
روانگردان ،پيش��نهاد 
در حقوق ايران در رابطه با جرائم مواد 
مجازاتهاي مصرف يا وابس��تگي ب��ه اين مواد از طريق کاهش يا تغيير

نوع آنها متناسب گرديده و جرايم مربوطه با اصالح قانون مبارزه بامواد
مخدر ،قاب��ل تجديد نظر گردد .هم چنين با توجه به اين که باس��تناد
م��واد  149و  154قانون مجازات اس�لامي در صورت��ي که فقدان اراده
فرد در زمان ارتکاب جرم ناش��ي از اختالل رواني و يا مصرف اختياري
مواد روان گردان باش��د از نظر مس��ؤليت کيفري تف��اوت فراوان دارد و
در صورتي که ناش��ي از اختالل رواني (جنون) باش��د مرتکب مسؤليت
روانگردان
کيفري ندارد و در صورتي که ناشي از مصرف اختياري مواد 
باش��د نه تنها مانع مجازات نيست بلکه در مواردي نيز منجر به تشديد
مجازات ميگردد ،لذا تشخيص مصرف مواد روانگردان در زمان ارتکاب
جرم و اين که تحت تاثير اين مواد مرتکب جرم ش��ده بسيار مهم بوده
و بايستي موضوع هميشه مد نظر مقامات قضايي و پزشکان قانوني قرار
داش��ته و در اولي��ن فرصت متهم جهت اقدامات تش��خيصي به مبادي
ذيربط 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.
Keywords: Psycho stimulants, Glass (Crystal), Violent Crimes, Forensic Medicine
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