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روز ۱۴مرداد۱۳۹۹، تیری از اسلحه 
محیط بان کرمانشاهی، »برومند نجفی« 
شلیک شــد که برخالف تیرهای سایر 
همکارانش فقط به خودروی شکارچیان 
برخورد نکــرد، بلکه به بــدن یکی از 
شــکارچیان اصابت و او را زخمی کرد؛ 
ســرانجام نیز باعث مرگش شد. حاال 
مدتی است که دیوان عالی کشور، رأیی را 
که دادگاه بدوی علیه برومند نجفی صادر 

کرده بود تأیید و به او ابالغ کرده است. 
بسیاری نسبت به این حکم واکنش 
نشان دادند و آن را غیرعادالنه خواندند. 
البته گفته می شــود ارگان های زیادی 
در تالش برای بازنگری حکم هستند. 
چندی پیش هم جمشید محبت خانی، 
فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست 
گفته اســت، این نهاد امیدوار اســت با 
تالش های رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت و همراهی رئیس قوه 
قضاییــه، در این حکم بازنگری شــود 
تا برومند نجفی اعدام نشــود.برومند 
نجفی اولین محیط بانی نیست که حکم 
اعدامش رسانه ای می شود و پیش از او 
هم اتفاق مشــابهی حین انجام وظیفه 

برای محیط بانان دیگر روی داده است.
 برای برومند نجفی 

چه اتفاقی افتاد؟
با خبر رسانی یکی از مخبران یگان 
حفاظت از محیط زیســت کرمانشاه به 
پاسگاه محیط  بانی منطقه بیستون، مبنی 
بر ورود و شکار غیرقانونی چهار شکارچی 
به منطقه حفاظت شده بیستون، پنج 
مأمور محیط  بانی عازم منطقه شده اند. 
جایی در نزدیکی روستای »سه چک« 
در بیســتون، محیط بانان به خودروی 
پرایدی می رسند که مخبر به آن ها اطالع 
داده بود. بین محیط بانان و شکارچیان 
درگیری شکل می گیرد و پس از اصابت 
چند گلوله به بدنه خودروی شکارچیان، 
یکی هم به بدن یکــی از آن ها برخورد 

کرده و منجر به مرگ او می شود.
گفته می شــود چون شکارچیان با 
خودروی  خود موفق به فرار شــده اند، 
محیط بان ها نتوانسته اند شواهد الزم را 
برای این که شکارچیان مسلح بوده اند یا 
نه، پیدا کنند. بااین حال، چهار محیط بان 
دیگری که در صحنه درگیری بوده اند، 
در دادگاه شهادت داده اند که شکارچیان 
»اســلحه و کوله پشــتی مخصــوص 
شــکار همراه خود داشته و وارد منطقه 
حفاظت شده بیستون شده بودند.« اما 
باز هم، دادگاه بدوی و حاال دیوان عالی 
کشــور، رأی به قصاص این محیط بان 

داده  است.

 اعدام محیط بانان
 به دلیل خأل قانونی

همان طور که اشاره شد. محیط بانان 
دیگری هــم بوده انــد کــه در حین 
انجام وظیفه و درگیری با شکارچیان به 
اعدام محکوم  شــده اند؛ اسد تقی زاده، 
محیط بان منطقه حفاظت شــده دنا 
و ســعید مومیوند محیط بان منطقه 
حفاظت شــده نشــر ازجمله این افراد 

هستند.
اما پرسشی که مطرح می شود این 
است که چرا وقتی شلیک محیط بانان 
در زمان درگیری منجــر به مرگ یک 
شکارچی می شود، قانون و هیچ نهادی 
از آن ها حمایت نمی کند؟ موضوع این 
است که محیط بانان اجازه حمل سالح 
دارند اما فقط در شرایط خاصی می توانند 
از آن استفاده کنند. بسیاری از فعاالن 
این حوزه بــر این باورنــد که خألهای 
قانونی موجــود کار را برای محیط بانان 
سخت کرده اســت. این در حالی است 
که این خألها برای مأمــوران پلیس و 
نیروهای مبارزه با مــواد مخدر وجود 
ندارد. درحالی کــه محیط بان ها اگر از 
سالح اســتفاده کنند، فقط در صورتی 
مجازات نمی شــوند که جــان خود یا 
همکارانشان از سوی متخلفان در معرض 

خطر باشد.
این اتفاقات در حالی رخ داده اســت 
که بســیاری از وکال بر ایــن باورند که 
محیط بانان، به عنوان جزئی از ضابطان 
دادگســتری، حق حمل و استفاده از 
سالح را برای انجام وظیفه دارند و مانند 
سایر نیروهای مسلح قانون استفاده از 
سالح در مورد آن ها هم صادق است، ولی 
از حمایت هایی که سایر نهادهای مسلح از 
مأموران خود به عمل می آورند، در یگان 

حفاظت از محیط زیست، خبری نیست.
بر اســاس نظرات این وکال مطابق 
قانــون، ماهیت شــغل محیط  بان ها 
به گونه ای اســت که باید بــا افرادی 
که متجــاوز بــه حریــم حوزه های 
و حیات وحــش  محیط زیســتی 
حفاظت شــده هســتند، مقابلــه 
کنند. بنابراین بنا به شــرایطی که در 
دستورالعمل ها اعالم شــده، مجازند 
با افراد متخلف برخــورد کنند و آنچه 
جای تعجب دارد، نوع برخورد دستگاه 
قضایی با ایــن موضــوع به مثابه قتل 

عمد است.
 چرا بر لباس محیط بانان
 دوربین نصب نمی شود؟

محیط بانان در ایران با جان خود بازی 
می کنند. بر پایه اطالعات رسمی منتشر 
شــده از سوی ســازمان های مربوطه، 
از ســال ۱۳۵۷ تاکنون در درگیری با 
شکارچیان غیرمجاز ۱۴۵ محیط بان 
ایرانــی در حین انجام وظیفه کشــته  
شده اند. در ۴۰ سال گذشته بیش از ۴۰۰ 
نفر از محیط بانان مضــروب، مجروح و 

دچار نقص عضو دائم شــده  یا زخمی 
شده اند.

در آبان مــاه فرمانده یگان حفاظت 
اداره کل محیط زیست زنجان اعالم کرد 
که لباس محیط بانان به دوربین مجهز 
می شود. اسماعیل قلیزاده ازجمله مزیت 
به کارگیری این دوربین ها را که قابلیت 
فیلم برداری در شب و روز دارند، ثبت و 
ضبط وقایع عنوان کــرده بود. این مقام 
گفته بود در حال حاضر وقتی حادثه و 
درگیری برای عوامل محیط بانی پیش 
می آید آن ها ســند کافی برای اثبات و 

دفاع از خود ندارند.
اکنون فرمانــده یــگان حفاظت 
محیط زیســت کشــور، جمشــید 
محبت خانی هــم می گویــد در نظر 
دارند، دوربینی برای البسه محیط بانان 
به صورت فراگیر در حین انجام وظیفه 
خریداری و نصب کننــد. برای برومند 
نجفی اما نصب این دوربین ها برای ارائه 

ادله محکمه پسند دیگر دیر است. 
واکنش  چهره ها به حکم قصاص 

برومند نجفی
بعدازاینکه حکم ایــن محیط بان 
رســانه ای شد بســیاری از چهره های 
معروف به آن واکنش نشان دادند. این 
افراد از هشتگ هایی چون »نه به اعدام 
برومند نجفــی« و »برومنــد نجفی« 
استفاده کرده و در شبکه های مجازی 
به ویژه توییتر به حکم اعالم  او اعتراض 
کردند. برای مثال وریا غفوری، کاپیتان 
تیم استقالل، روز سه شنبه در اعتراض 
به صدور این حکم در توئیتر نوشــت: 
»چشــمان حیوانــات حیات وحش 
کشورمان، نگران محیط بان کرمانشاهی 
اســت.« یا هومن حاجــی عبداللهی، 
بازیگر،  مجری تلویزیون،  و صداپیشــه 

ایرانی نیز با انتشار همان متن در توئیتر 
خود به تأیید و ابالغ حکم اعدام برومند 

نجفی اعتراض کرد.
برخی روزنامه نــگاران و هنرمندان 
و چهره های سرشــناس دیگــر نیز در 
حساب های کاربری خود اعتراض خود 

را نسبت به این حکم نشان دادند.
واکنش های احساسی اولیای دم 

را به قصاص مصمم می کند
اینکه چهره های معروف یک کشور 
نســبت به  اتفاق های رخ داده بی تفاوت 
نیستند موضوع خوب و امیدوارکننده ای 
اســت. اینکه بســیاری از ما از اهمیت 
استفاده از هشــتگ ها و فضای مجازی 
باخبر شده ایم و از آن برای اطالع رسانی 
استفاده می کنیم هم بسیار عالی است. 
اما در این میان همین هشتگ ها و فضای 
مجازی می تواند در مواردی شــرایط 
را ســخت و کار را خراب کند. به گفته 
کارشناسان استفاده از هشتگ ها باید 
بسیار حساب شده، دقیق و بدون ایجاد 
حساسیت باشد و نیازمند توجه زیادی 

است. 
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری 
در مورداستفاده از هشتگ ها در مسائلی 
چون موضوع قصــاص برومند نجفی 
گفته است که از نظر آشــنایان به امور 
قضایی موضــوع نگران کننده تر اتفاقاً 
همین واکنش هایی است که می تواند 
امیدها برای جلوگیــری از اجرای این 
حکم را به شــدت کاهش دهد. شکی 
نیست که قریب به اتفاق این واکنش ها 
از روی خیرخواهی و با اهدافی انسانی و 
متعالی انجام می شود اما مهم این است 
که به دلیل عدم اشراف عموم افرادی که 
دست به این واکنش ها می زنند به مسائل 
قضایی، این خطر وجود دارد که همین 
واکنش ها حتــی نتیجه عکس بدهند. 
درواقع مهیاکردن زمینه جلوگیری از 
اجرای این دست احکام نیازمند داشتن 
سطحی از اشراف، تخصص و تجربه در 

امور قضایی، حقوقی و حتی روانشناسی 
است که هرکسی چنین توانایی را ندارد. 
به گفته او وقتی با یک پرونده قصاص 
که حکم آن در شــرف اجراست طرف 
هستیم، بحث اساساً چیز دیگری است. 
اینجا بحث جان یک انسان در میان است 
که نیازمند باالترین سطح دقت و ظرافت 
در عملکرد افرادی است که دنبال نجات او 
هستند. داشتن نگاه فانتزی، سانتیمانتال 
و سیاسی به این دست پرونده ها به شدت 
می تواند خطری که متوجه جان محکوم 
اســت را افزایش دهد. کمــا اینکه در 
پرونده آرمان عبدالعالی که چندی قبل 
و علی رغم همه حساسیت های عمومی 
ایجادشده، قصاص شد؛ می توان عملکرد 
اشــتباه بخش عمده ای از افرادی که به 
دنبال نجات او بودنــد را از عوامل مؤثر 

اجرای حکم قصاص دانست.
او همچنین افزود: اینجا ما با واقعیتی 
به نام حکم قصاص مواجه هستیم که تنها 
راه جلوگیری از اجرای آن به دست آوردن 
رضایت اولیای دم است. درست در همین 
نقطه برخــی موضع گیری ها و مطالب 
که در ظاهر در جهت حمایت از محکوم 
مطرح می شود، زمینه ساز به هم ریختن 
وضعیت روانی اولیای دم و پافشاری آن ها 
بر لزوم اجرای حکم قصاص می شــود. 
یعنی تالشی که قرار بوده به نفع محکوم 
باشــد به قیمت جان او تمام می شود. 
عموماً حمالتی که به اولیای دم در این 
پرونده ها صورت می گیرد و آن ها را در 
مظان اتهامات اخالقی قــرار می دهد، 
نه تنها در تصمیم آن ها تأثیری ندارد، بلکه 
عزم خیلی ها را برای اجرای حکم قصاص 

قوی تر می کند. 
خالصه کالم مجتهدزاده این است 
که مجال بــرای مواجهه احساســی و 
انتقادی با حکم »قصــاص« و »اعدام« 
و حتی زیر ســؤال بردن صدر تا ذیل آن 
توســط هر گروهی زیاد است و کیست 
که امروز ایراد قوانین مــا در این حوزه 
را نداند؛ اما در جریــان گرفتن رضایت 
برای توقف حکم »قصاص« یک محکوم 
که عن قریب باید پای چوبــه دار برود، 
جای این بحث ها، هشــتگ زدن های 
مجازی و واردکردن فشار روانی به خانواده 
اولیای دم نیست. شــاهد آن هم اینکه 
تاکنون حتی یک مورد وجود نداشته که 
فضاسازی رسانه ای، هشتگ زدن و ورود 
افراد غیر آشنا به موضوع توانسته باشد 
باعث جلوگیری از حکم قصاص فردی 
شود. پس اگر نگران جان محکومان به 
قصاص و ازجمله محیط بان کرمانشاهی 
هســتیم، باید بدانیم این روش اتکا به 
رفتارهای هیجانی و وســیع در رسانه 
و فضای مجازی عمومــاً نتیجه عکس 

داده است.
در پایان تأکید دوباره بر رفع خألهای 
قانونی مربوط به فعالیت های محیط بانان 
ضروری است. اگر قرار است محیط بان از 
منطقه ای حفاظت کند، باید اختیارات 
قانونی داشته باشد و از او حمایت به عمل 
آید؛ نه اینکه اگــر درصدد دفاع برآمد با 

تهدید اعدام و مرگ روبه رو باشد.

یک وکیل دادگستری واکنش ها  به تأیید حکم اعدام محیط بان کرمانشاهی را نگران کننده دانست

هشتگ های بجا؛ اما ناقض غرض

گفت وگو

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تقلیل نارضایی 
و خشــم تنها به یک موضــوع، مثاًل مشــکل اقتصادی، 
کج فهمی اســت که نتیجه آن ادامه همین شرایط است. 
مسئله اقتصادی بدون تردید مهم است اما تقلیل دادن این 
موضوع که این خشم فقط به دلیل مسائل اقتصادی است 
به معنی این است که سایر موارد خوب است درصورتی که 
این گونه نیست. اگر می خواهیم جامعه سالمت تری داشته 
باشیم باید برای شنیدن ناگفته ها و چیزهایی که دوست 

نداریم بشنویم، آماده شویم.
مهرداد عربســتانی، درباره چرایی بــروز اعتراضات 
اخیر گفت: برخی از اعتراضــات جنبه مدنی دارند، مانند 
اعتراضاتی که معلمــان و کارگران صورت داده اند. برخی 
از اعتراضات نیز به نوعی یک اعتراض خودجوش است که 
با ابراز خشم مشــخص تری همراه است، اما در اعتراضات 
مدنی هم خشم و سرخوردگی وجود دارد که باعث شده 
درنهایت به تظاهر و تجمع دست بزنند. یعنی در همه حال 
احساسی از ناکامی و سرخوردگی وجود دارد که خشمی 

ایجاد می کند و باعث می شود مردم به خیابان بیایند.
تکرار تجربه خشم در مردم ایران 

او ادامه داد: این ابراز خشم درعین حالی که در سال های 
اخیر شدت گرفته و ما مصادیق آن را به صورت اعتراضات 

مکرر می بینیم، چیز جدیدی در جامعه ما نیســت، یعنی 
از اواسط دهه دوم قرن ۲۱ یعنی حدود سال های ۲۰۱۵ 
تا ۲۰۱۷ پیمایش های بین المللی نشــان دهنده این بود 
که مردم ایران بیشــترین تکرار تجربه خشم را در میان 
کشــورهای دنیادارند و ما یا در رتبه اول و یا رتبه دوم در 
تکرار تجربه خشم در دنیا قرار داشتیم. اآلن هم کمابیش از 
این نظر و همچنین ازنظر دیگر هیجانات منفی، همچنان 
در صدر جــدول هســتیم. این پیمایش توســط گلوپ 

انجام شده، البته ممکن است با مقداری از خطا نیز همراه 
باشــد، اما میزان این خطا این قدر نیست که نتیجه تغییر 

اساسی کند.
 مسئله خشم و احساسات منفی در ایران 

بسیار جدی است
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران بابیــان اینکه این 
اعداد و ارقام نشان دهنده این است که تجربه خشم در بین 
ایرانیان چیز جدیدی نیســت، تصریح کرد: درعین حال 
که مســئله تحریم ها و فشــارهای اقتصادی وجود دارد، 
اما مشکل مقداری بنیادی تر است و به چیزهایی بیش از 
محدودیت های اقتصادی چند سال اخیر بازمی گردد. به 
نظر من باید مسئله خشم و احساســات منفی در جامعه 
ایرانی امری بسیار جدی اســت، چراکه هم باعث رنجی 
بی واسطه و مدام در جامعه می شود و هم داللت های آن به 

معضالتی ریشه ای در جامعه ما بازمی گردد. 
خشم ناشی از ناکامی است

او در پاسخ به این سؤال که چه مسائلی باعث می شود که 
یک جامعه خشمگین شود؟ گفت: به طور ریشه ای خشم 
ناشی از ناکامی است یعنی زمانی که وقتی کسی یا گروهی 
احساس می کنند، مرزهای اساسی وجود یا هویتشان مورد 
خدشه قرارگرفته است. البته تعرض به مرزهای بنیادی و 

نیازهای اساسی برای همه اقشار جامعه ناظر به معیشت 
و اقتصاد نیست.

عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران  ادامــه داد: وقتی 
فرد احساس می کند نادیده گرفته شــده و از طریق این 
خطاب هویتی به او تحمیل شده که از آن او نیست، این امر 
می تواند به واکنش خشم آگین هیستریک، یعنی واکنشی 
به تحمیل منجر شــود؛ تحمیل موقعیت یــا خطابی که 
آرزوی افراد را نادیده می گیرد، آنچه ایشان می خواهند را 
نادیده می گیرد و هویت و خواهش دیگری را به او منسوب 

می کند. 
 نمی توان همه نیازهای جامعه را 

به مسائل اقتصادی تقلیل داد
عربســتانی خاطرنشــان کرد: نمی  تــوان گفت که 
درعین حال که مسائل اقتصادی اساسی و پایه ای هستند، 
الزاماً همه  نیازهای جامعه را می توان به آن ها تقلیل داد. 
لذا شــاید یک نفری که علی الظاهر دارای رتبه اجتماعی 
و منزلت اجتماعی مناســبی اســت، اگر این انسداد در 
مقابل نیازها و آرزوهایش را احساس کند به همان اندازه 
خشمگین و ناکام می شود که فردی با نیازهایی در سطحی 
پائین تر. کما اینکه در تحقیقات صورت گرفته در خصوص 
اقشاری مانند پزشکان که تصور بر این است معموالً منزلت 
اجتماعی نسبتاً خوب و درآمد نسبتاً مناسبی دارند، نشان 
داده شــده که تمایل به مهاجرت در این قشــر زیاد است 
چراکه عدم ارضای نیاز به ارج و منزلــت، یا بی انصافی را 

نسبت به خود احساس می کنند.

عضو هیأت  علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با ایلنا:

تقلیل نارضایتی  ها به مشکالت اقتصادی صرف، کج فهمی است

محیط بانان، به عنوان جزئی 
از ضابطان دادگستری، حق 

حمل و استفاده از سالح 
را برای انجام وظیفه دارند 

و مانند سایر نیروهای 
مسلح قانون استفاده از 
سالح در مورد آن ها هم 
صادق است، اما در یگان 

حفاظت از محیط زیست، 
از حمایت هایی که سایر 

نهادهای مسلح از مأموران 
خود به عمل می آورند، 

خبری نیست

غیر از برومند نجفی، 
محیط بانان دیگری 

هم بوده اند که به دلیل 
انجام وظیفه و درگیری 

منجر به مرگ با شکارچیان 
به اعدام محکوم  شده اند؛ 
اسد تقی  زاده، محیط بان 
منطقه حفاظت شده دنا و 

سعید مومیوند، محیط بان 
منطقه حفاظت شده نشر 
ازجمله این افراد هستند
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ریحانه جوالیی

در سالگرد فاجعه پالسکو برگزار شد؛
تجمع اعتراضی آتش نشانان 

مقابل شهرداری تهران
آتش نشــانان در 
سالگرد حادثه پالسکو 
تجمع اعتراضــی برپا 

کردند.
به گزارش ایلنا،  آتش 
نشانان دیروز امروز )۲۹ دی ماه ۱۴۰۰( در سالگرد 
حادثه پالسکو مقابل شهرداری تهران تجمع کردند 
و با شعار از شهردار تهران خواستند با حضور در جمع 

آنان شنونده خواست هایشان باشد.
بنابرایــن گــزارش، در حال حاضر بیشــتر 
آتش نشانان در حاشیه تهران اجاره نشین هستند 
آن هم در مناطقی نه چندان مناســب و برای امرار 

معاش دو یا سه شغله شده اند.
اجاره نشینی و کار طاقت فرسا در دو یا سه شغل 
توان عملیاتی پرسنل را تحلیل برده و این خطری 

است که همشهریان تهران را تهدید می کند.
    

ورود محموله اهدایی واکسن 
آسترازنکا به ایران از اسپانیا

سرپرســت روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت گفت: محموله اهدایی واکسن 
آسترازنکا از کشور اســپانیا به میزان ۲ میلیون 
و ۲۰۴ هــزار دز صبح دیروز وارد فــرودگاه امام 
خمینی )ره( شــد و در گمرک فرودگاه تحویل 

وزارت بهداشت گردید.
به گزارش ایسنا، محمد هاشمی بیان کرد: هدف 
اصلی اهدای این محموله، واکسیناسیون اتباع افغان 
در ایران است. البته الزم به ذکر است که جمهوری 
اسالمی ایران واکسیناسیون اتباع افغان را از مدت ها 

قبل شروع کرده است. 
    

پیدا شدن ۳ مفقود سیل جنوب
مدیرعامل جمعیت 
هالل احمــر کرمــان 
گفــت: ســه مفقودی 
ازجملــه یــک خانم و 
۲ مرد پــس از فروکش 
کردن ســیالب در منطقه دهانه عباسعلی از توابع 
شهرستان ریگان در شرق استان که در سالمتی به 

سر می برند رؤیت شدند.
به گزارش ایرنا، رضا فالح افزود: نیروهای محلی 
و مردمی روستا پس از کاهش بارندگی ها و فروکش 
کردن سیل این افراد را پیدا کردند اما راه ارتباطی 
روستا همچنان مسدود اســت و دسترسی به این 

افراد میسر نیست.
    

 رتبه ششم ایران
 در آلودگی هوای غرب آسیا

رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت با اشاره به اینکه ایران در رتبه ششم آلودگی 
هوای غرب آسیا است،  گفت: همچنین ایران در بین 
۱۰۶ کشور دنیا رتبه ۲۳ شــاخص کیفیت هوا را 
داشــته و تهران در میان سایر پایتخت های جهان 
رتبه نوزدهم غلظت ذرات معلق PM۲.۵ را به خود 

اختصاص داده است.
به گزارش ایســنا، عباس شاهسونی با اشاره به 
اینکه در ســال ۹۹ مجموع تعداد ســال های عمر 
ازدســت رفته در شــهر تهران، ۴۵ هزار سال بوده 
اســت،  افزود: از این میان ۲۸ هزار و ۹۰۰  ســال 
تعداد ســال های عمر مولدهای ازدســت رفته بر 
اساس آلودگی هوا بوده اســت. درمجموع، تعداد 
کل مرگ های منتسب به ذرات معلق کمتر از ۲.۵ 
میکرون در ســال های ۹۵ تا ۹۸ روند کاهشی و در 
سال ۹۹ روند افزایشی داشته است. همچنین ۱۰ 
درصد مرگ نوزادان زیر یک ســال هم منتسب به 

آلودگی هوا است.
    

مردان ۳ برابر زنان در رانندگی 
رفتارهای ضداجتماعی دارند

هیئت علمی  عضو 
دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی گفت: 
نتایج بررسی ها نشان 
می دهــد رفتارهــای 
ضداجتماعی در حوزه ترافیک در مردان حدود سه 

برابر بیشتر از زنان است.
به گزارش ایرنا، حمید ســوری، با بیان اینکه 
شیوع این رفتار ناپســند در دنیا بسیار زیاد و در 
حال افزایش است، افزود شخصیت ضداجتماعی 
اختاللی اســت که عماًل فرد نمی تواند با موازین 
اجتماعی خود را ســازگار کند و در قبال رفتاری 
که انجام می دهد احساس گناه یا پشیمانی ندارد. 
معموالً این رفتار به صورت مداوم انجام می شود، 
این افراد قوانین موجــود را زیرپا می گذارند، اما 

خود را بزهکار تلقی نمی کنند.

از گوشه و کنار


