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دستبرد  ۲/۵میلیاردی
به ماهیهای تزئینی
 با تالش پلیــس آگاهی خراســانرضوی عامالن
دستبرد ۲٫۵میلیاردریالی به سالن پرورش ماهیهای
تزئینی در مشــهد دستگیر شــدند .فرمانده انتظامی
استان خراســانرضوی در تشــریح این خبر گفت :با
دریافت شــکایت دو مالک یک ســالن پرورش ماهی
در محدوده جــاده کالت ،تیمی از پلیس آگاهی برای
بررسی وارد عمل شدند .سردار »بهمن امیریمقدم«
افــزود :کارآگاهان پایگاه شــمال پلیــس آگاهی پس
از بررســی اظهارات مالباختگان و آثار بهجامانده از
سارقان ،تحقیقات برای دستگیری آنها را آغاز کردند.
وی تصریح کرد :پس از چند روز کار گســترده با توجه
به سرنخهای بهدســتآمده دو نفر از ماهیفروشان
مظنــون مورد ظن قرار گرفتند و با هماهنگی بازپرس
شــعبه  ۴۳۴دادسرای عمومی و انقالب مشهد تحت
نظر قرار گرفتند .وي عنوان کرد :کارآگاهان اداره مبارزه
با سرقت پس از چند روز کنترل نامحسوس و اطمینان
از فروش ماهیهای سرقتی به وسیله آنان در اقدامی
غافلگیرانه آنان را دســتگیر کردند .فرمانده انتظامی
استان خراســانرضوی بیان کرد :متهمان به نامهای
محمــد و غالم در بازجوییهای اولیــه منکر هرگونه
جرمی بودند امــا در ادامه در مواجهه با مســتندات
پلیســی به پنج فقره سرقت از ســالن پرورش ماهی
و ســرقت بیش از ســه هزار قطعه ماهــی تزئینی از
گونههای مختلف اعتراف کردند .ســردار امیریمقدم
با اشــاره بــه اینکــه ارزش ماهیهای سرقتشــده
دومیلیــاردو  ۵۰۰هزار ریــال برآورد شــده بیان کرد:
متهمان پس از تکمیل با تشــکیل پرونده به دادســرا
معرفی و با قرار مناسب قضائی روانه زندان شدند.

دستگیری کالهبرداران میلیاردی
 فرمانده انتظامی اســتان گلســتان از دستگیری
عامالن کالهبرداری میلیاردی که با وعده برندهشدن
در مسابقات یکی از اپراتورهای تلفن همراه ،بیش از
یکمیلیاردو  ۱۰۰میلیون ریال حســاب شهروندان را
خالی کرده بودند ،خبر داد .سردار علیاکبر جاویدان
گفت :رســیدگی به موضوع این پرونــده با مراجعه
مردی مالباخته به مأمــوران اداره مبارزه با جعل و
کالهبرداری پلیس آگاهی اســتان کلید خورد .سردار
جاویدان ادامه داد :مالباخته که حدود  ۷۰۰میلیون
ریــال از وی کالهبرداری شــده بــود ،در اظهاراتش
گفت :عامل کالهبرداری در تماس تلفنی درحالیکه
خــود را مجری یکی از شــبکههای رادیویی معرفی
کرده بود ،با وعده برندهشــدن در مســابقات یکی از
اپراتورهای تلفن همراه و کشــاندن وی پای دستگاه
عابر بانک ،این مبلغ را به سرقت برده است .فرمانده
انتظامی استان تصریح کرد :با اطالعات بهدستآمده
از شــاکي تیمی ویژه تحقیقات اولیه براي شناسایی
متهم و پیشــگیری از فرصت ارتکاب به جرائم بیشتر
وارد عمل شــدند و با بررســی شمارهحســابهای
مالباخته رد پای سارق را در استان دیگري شناسایی
کردند .ســردار جاویدان ادامه داد :با توجه به تشابه
شــیوه این سرقت با ســرقتهایی که در استانهای
البرز و تهران صــورت گرفته بود ،تحقیقات مأموران
بــا هماهنگی بــا مأموران پایگاه یــک پلیس آگاهی
تهران بزرگ تشــدید شــد .فرمانده انتظامی استان
در ادامه گفت :ســرانجام تالشهای مأموران به بار
نشست و مجری تقلبی شــبکه رادیویی که از داخل
زندان عوامــل خود را راهنمایی میکرد ،شناســایی
شــد .وی افزود :با شناســایی این متهم ســابقهدار،
دو عامــل اصلــی کالهبــرداری که بارهــا با همین
روش در شــهرهای مختلــف اقدام بــه خالیکردن
حســاب شــهروندان کرده بودند ،دســتگیر شــدند.
ســردار جاویدان در پایان گفت :متهمــان تاکنون با
وعده برندهشــدن در مســابقات یکی از اپراتورهای
تلفن همراه حدود یکمیلیــاردو  ۱۰۰میلیون ریال از
شهروندان کالهبرداری کردهاند.

انفجار شدید در یک واحد
مسکونی در غرب تهران
 مهر :سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شــهرداری تهران از انفجار شــدید در یک
واحد مســکونی ۷۰متری واقع در محله فردوس
غرب خبر داد .سیدجالل ملکی درباره جزئیات این
حادثه گفت :ســاعت  ۱۶:۳۹انفجار شدید در یک
ساختمان مسکونی در محله پروانه شمالی واقع
در محدوده فردوس غرب به سازمان آتشنشانی
اطالع داده شد .وی افزود :بالفاصله نیروهای سه
ایستگاه در محل حاضر شدند و امدادرسانیهای
خود را آغاز کردند .سخنگوی سازمان آتشنشانی
با اشــاره به وضعیــت محل حادثــه اظهار کرد:
محلــه حادثــه طبقــه چهــارم یک ســاختمان
چهارطبقه ۱۲واحدی بود که انفجار در این محل
صورت گرفته بود .ملکی ادامه داد :بر اثر انفجار،
بخشــی از دیوارهای واحد ۷۰متری تخریب و به
علت شدت حادثه شیشــههای ساختمان مجاور
این واحد مسکونی نیز دچار آسیب شده بود.
وی از مصدومیــت دو نفر در ایــن حادثه خبر
داد و خاطرنشــان کرد :در پی این حادثه یک مرد
۳۴ســاله که در واحد مســکونی طبقــه چهارم
زندگــی میکرد ،دچار ســوختگی و یک مرد دیگر
نیز در ساختمان مجاور دچار جراحات شده بود.
سخنگوی ســازمان آتشنشــانی درخصوص
علــت حادثــه اذعان کــرد :پس از بررســیهای
صورتگرفته مشــخص شد انفجار به علت نشت
گاز بوده است.
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اولیایدمی که قاتل را با وثیقه آزاد کردند
اصغر عبداللهی ،قاضی عالیرتبه دادگاه کیفری اســتان تهران ،با ۴۴
سال تجربه است که سالها در سمتهای مختلف کار و تاکنون به هزارو
 ۵۰۰پرونده قتل رســیدگی کرده اســت .او به گفته خودش هنگامی که
تصمیم گرفت وارد دانشــگاه شــود رتبه چهار کنکور سراسری در رشته
حقوق را کســب کرد .ســالها بازپرس ویژه قتل پایتخــت بود و اکنون
ریاســت شعبه دو دادگاه کیفری اســتان تهران را برعهده دارد .قضاوت
را دوســت دارد و برای عدالت میجنگــد عبداللهی میگوید اگر قاضی
نمیشد رشــته تاریخ را انتخاب میکرد و استاد تاریخ میشد .در اوقات
فراغتش کتابهای تاریخی میخواند.
آنچه در زیر میخوانید خاطرهای اســت که پس از گذشــت  ۲۰سال
هنوز از ذهن این قاضی کهنهکار پاک نشده است:
داستان این خاطره به  ۲۰سال قبل بازمیگردد .زمانی که من بازپرس
بودم پروندهای برای رســیدگی به دســت من رســید این پرونده داستان
جالبی داشــت که هرگــز فراموش نمیکنــم .پروندهای کــه اولیایدم
خودشــان برای آزادی متهم وثیقه گذاشتند تا شب را در زندان نگذراند.
ماه رمضان بود که مرد میانســالی با ظاهری آشــفته بــه اداره پلیس
مراجعه کرد و گفت :ســاعاتی پیش هنگامی که پســرم میخواست به

یعنی آن راننده فراری من هستم؟ اما چطور امکان دارد؟ از خانه بیرون
رفتم تا کامیون را نگاه کنم چشــمم به چرخ جلو ماشــین افتاد ،خونی
بــود .همانجا متوجه شــدم آن راننده فراری من هســتم .آن مردی که
همسرم به آن دشنام داد خود من هستم .حاال آمدهام خودم را به قانون
تحویل دهم .من فرار نکردهام اگر آن لحظه متوجه میشدم با یک انسان
برخورد کردهام حتما میایستادم.
راننــده کامیون از اینکه پســر جوان را ندیده بود بســیار ناراحت بود.
اولیای دم پســر جوان که حال روحی مناســبی نداشتند و فکر میکردند
رانندهای که فرزندشــان را زیر گرفته اســت برای نجــات او کاری نکرده
اســت با دیدن راننده کامیون و شــنیدن حرفهای او منقلب شدند و به
مــن مراجعه کردند .همان شــب برای راننده کامیون قــرار تأمین وثیقه
صادر کردم .راننده کامیون که وضعیت مالی چندان مناســبی نداشــت،
گفت :نمیتواند ســندی به اداره پلیس ارائه دهد .اولیای دم پسر جوان
که متوجه این موضوع شــدند همان شب سند خانه خود را برای آزادی
راننده کامیون آوردند تا او به زندان نیفتد.
این تنها بــاری بود که در تجربه کاریام اولیای دم برای آزادی متهم
وثیقه گذاشتند تا او به زندان نیفتد.

خانــه برگردد ماشــینی با آن برخــورد کرد و جان خود را از دســت داد
راننده ماشــین نیز از محل فرار کرد .همان شــب پروندهای برای راننده
فــراری باز کردیم و مأموران تحقیقات خــود را در این زمینه آغاز کردند
اما نتوانســتند راننده فراری را شناسایی کنند .همان شب مردی به اداره
پلیس مراجعه کرد و گفت :ســاعاتی پیش با کامیون در خیابان فردی را
زیر گرفتم .نمیدانم چه کســی بود و چطور او را زیر گرفتم .امروز بعد از
تمامشدن کار ســوار کامیون شدم و به سمت خانه حرکت کردم .خیلی
خســته بودم .در میان راه ناگهان صدایی شنیدم فکر کردم ممکن است
الستیک ماشین در چالهای افتاده برای همین چندان به آن توجه نکردم
و به راه خود ادامه دادم .به خانه رســیدم متوجه شــدم همسرم خانه
نیســت ســراغش را گرفتم فرزندانم گفتند برای مراسم احیا رفته است.
یک ســاعت بعد هنگامی که همسرم به خانه برگشت از او پرسیدم کجا
بودی؟ چرا اینقدر دیر به خانه برگشــتی؟ همســرم گفت برای مراسم
احیا رفته بودم .در راه برگشت به خانه ترافیک سنگینی ایجاد شده بود.
یــک راننده از خدا بیخبر مــرد جوانی را زیر گرفته بــود و از محل فرار
کرده بود .از او مکان تصادف را پرسیدم آدرس همانجایی را داد که من
صدایی شــنیده بودم و بیتوجه به راه خــود ادامه دادم .با خودم گفتم
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خانوادهمحوری ،ترویج ســبک زندگی اســالمی
و اجرای اصــول اقتصــاد مقاومتی ،خانــواده را از
تمامی ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی دور نگه
میدارد .اگر ما خانواده سالمی داشته باشیم ،قطعا
جامعه سالمی خواهیم داشت و اگر در پی امنیت و
آرامش جامعه هســتیم ،هیچ کجا به جز در خانه و
خانواده نباید به دنبال آن باشیم.
وی گفت :خوشــبختی یک احســاس است و آن
احساس نتیجه تجربه مطلوب است .هر انسانی که
بتواند رکورد تواناییهای مثبت خودش را بشکند؛ در
این صورت انسان خوشبختی است.
بهتــر اســت هــر انســان در پایــان هر ســال،
موفقیتهــای خــود را در چهار زمینه :شــناختی،
عاطفی ،اجتماعی و شــخصیتی مورد بررســی قرار
بدهد که چه موفقیتهایی داشته است .مثال در طول
سالی که گذشت چه حجمی به شناخت و آگاهی او
اضافه شــده؟ آیا موقعیت او از ســال گذشته ،بیشتر
شــده یا نه؟ چنانچه بر خانــواده درجهیک ،فامیل،
همکاران ،همسایگان ،دوســتان و کل مردم جامعه
و شــهرمان ،اثر مثبتی گذاشــته باشیم و سردیهای
گذشــته را حل کرده باشــیم ،در آن صورت انســان
موفقــی هســتیم .موفقیت یعنی در مســیر اهداف
مشــخصی در زندگی قرارگرفتن ،احترامگذاشتن به
خویشــتن و دیگــران ،پذیرفتن مســئولیت کاری که
به عهده ماســت .موفقیت یعنی شــادمانه زیستن،
کار باارزش انجامدادن و احســاس ارزشیکردن .به
فرموده امیرالمؤمنین)ع( :موفقیت انسانها به اراده
انســانها و اراده انســانها به نحوه اندیشیدن آنها

بستگی دارد .انســان موفق انسانی است که تفاوت
بین حرکت و جهت را درک کند و حرکتکردن برای
ما هدف نشده باشد .سردار هداوند درادامه با اشاره
به عناصر زیرمجموعه خوشبختی از جمله سالمت
روان گفــت تا وقتی که اســیر عقدههــا ،کینهها و...
هستیم ،انسان خوشبختی نیستیم .انسان خوشبخت
انسان شاکری است و انسان شاکر به آنچه دارد فکر
میکند.
یکی از نشــانههای خانواده خوشبخت این است
که بعــد از ازدواج از خود بپرســیم که آیــا باز هم
حاضر هستیم مانند ۲۰سال پیش ،ازدواج با شخص
مقابلمــان را بپذیریم؟ در خانوادههای خوشــبخت،
مســافرتها و میهمانیهــا بــه صورت شــخصی
انجام نمیشــود و زن و شــوهر هر جایی که بتوانند
بدون منع در مراســمهایی مانند عروســی ،ختم و...

باهم شــرکت میکنند .ســردار هداونــد درادامه به
همبســتگی و اتحاد بین اعضای خانواده خوشبخت
اشــاره کرد بهنحویکه هرکس به دنبال هدفهای
شــخصی خودش نباشد .از دیگر نشانههای خانواده
خوشــبخت وجود اعتماد بین افراد خانواده اســت.
در خانوادههایی که ســوءظن حاکم است با الفاظی
نظیر مرگ من ،مرگ تو و به خدا ،به همدیگر قســم
میخورنــد .درحالیکــه افــراد خوشــبخت نیاز به
سوگندخوردن ندارند.
در خانوادههای خوشبخت ،مالکیتها به صورت
جمعی و گروهی معرفی میشود از قبیل خانهمان،
ماشــینمان ،حســاب بانکیمان ،ویالیمــان ولی در
خانوادههــای غیرخوشــبخت مالکیتها شــخصی
اســت و الفاظی از قبیل ماشــینم ،مبلم ،صندلیام،
بچــهات را ببر خرید ،بچهات را ببــر دکتر ،بچهات را

حمام کن به کار برده میشــود .گفتنی اســت زن و
مــرد بهطور پیوســته باید همگفتمان باشــند یعنی
بــرای همدیگر صحبت کننــد و چنانچه روابط زن و
شوهر با قهر و ســکوت ،روزنامهخواندن ،نگاهکردن
تلویزیون ،جملههای تلگرافی از قبیل بله ،خیر ،آره،
نه سپری شود چنین خانوادهای خوشبخت نخواهد
بود .کارت برنده هر مردی ،همســرش است و کارت
برنده هر زنی ،شوهرش است و زن و شوهر ،پیوسته
باید حمایتگر و پشــتیبان منطقی هم باشند در چنین
حالتی اســت که فضــای گرم خانوادگــی به وجود
میآید و فرزندان بهخوبی رشد میکنند.
در خانوادهای خوشــبخت ،حریم افراد خانواده
رعایــت میشــود .هرگاه کســی از ایــن حریم عبور
کنــد ،طــرف مقابل حالــت تهاجمی پیــدا میکند.
بهطور مثــال در حال صحبتکردن بــا تلفن ثابت،
کســی از اعضای خانواده گوشــی تلفن را برمیدارد
و بــه صحبتهای ما گوش میکند و ما میپرســیم
چه کســی برداشت یا چه کســی دست در کیف من
کرد؟ کســی حیا دارد که حریم کسی را رعایت کند.
درغیراینصورت بیحیایی ،وقاحت یا حالت تدافعی
طرف مقابل را در پی دارد .بنابراین هر یک از اعضای
خانواده دارای حریم معتبری هستند که دیگران باید
آن را رعایت کنند .اعضای خانوادههای خوشــبخت
به ســلیقه هم آشنا هســتند و آن را رعایت میکنند
از جمله در مســافرت ،معاشــرت و ...درحالیکه در
خانوادههــای غیرخوشــبخت ،اعضــای خانواده به
ســلیقه هم بهــا نمیدهند بلکه گاهــی هم به آن
بیاعتنایی و پشت میکنند.

ﮐﻼهﺑﺮداري ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
خیلیوقــت بود که پدرم از قلــب درد مینالید و مدام از این درد
شــکایت میکرد و هرچــه اصرار میکردیم که دکتــر ببریمش قبول
نمیکرد و زیر بار نمیرفت و میگفت :ای بابا ما دیگه آفتاب لب بوم
هستیم و دیگه موعد رفتن ماست و کاریش هم نمیشه کرد.
هرچی تو گوش بابا میخوندیم که مرگ دســت خداســت و آدم
باید تســلیم قضا و قدر الهی باشــد و دکتر هم از الزاماتی اســت که
انســان در مواقع لــزوم باید به آن مراجعه کنــد و این موضوع نافی
هیچیک از اعتقادات انسان نیست؛ افاقه نمیکرد.
خالصه اینکه گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من؛ آنچه البته به
جایی نرســد فریاد اســت و حرف و حدیث ما برای بابا هیچ افاقهای
نمیکرد؛ تا اینکه اون روز دمدمای ظهر که گوشی همرام زنگ خورد
و به محض جــوابدادن از صدای لرزان مادرم متوجه از هوشرفتن
بابام شدم و. ...
به هر زحمتی بود بابا رو به بیمارستان قلب رسوندم و بعد از کلی
دوندگی و باال و پایینرفتن ،او رو بستری کردم و بعد از تکمیل پرونده،
برای تهیه یکســری اقالم مورد نیاز از بیمارســتان بیــرون رفتم که
گوشــی همرام زنگ خورد و من هم بیتوجه به شماره تماسگیرنده،

جواب دادم.
من به اســم فامیــل صدا زد و گفت :از
آقایی که اونور خط بود ُ
بیمارســتان تماس میگیرم؛ شــما برای کارهای بیمارســتان پدرتون
باید پنجمیلیون تومان به حســاب واریز کنید و بعد شماره حسابی رو
برای من خوند و ازم خواســت خیلی زود پول رو به حساب مربوطه
واریز کنم و اضافه کرد اگه پول به حساب واریز نشه ،بیمارستان هیچ
مسئولیتی در قبال بیمار شما ندارد.
با شــنیدن این حرف ،صورت نزار پدرم جلوی چشمم آمد و انگار
غم عالم رو تو ســینم ریختنــد؛ خیلی زود خودمو به یــه عابربانک
رسوندم و مبلغ گفته شده رو کارتبهکارت کردم و بعد از تهیه داروها
به بیمارستان برگشتم.
چنــد روزی از قضیــه گذشــت و موقــع ترخیــص پــدرم زمان
تسویهحســاب خبری از پنج میلیون تومان واریــزی نبود و هرچی با
متصدی مالی بیمارســتان کلنجار رفتم متوجه موضوع نشد که نشد
و نهایتا با دستبهیقهشــدن ما پای پلیس وســط کشیده شد و پام به
کالنتری باز شد.
تــوی کالنتری با صحبتهایــی که با جناب ســروان اکبری کردم

نهایتا به این نتیجه رســیدم که کالهبرداری شــده و یک نفر به اسم
بیمارســتان پول منو باال کشــیده؛ با روشنشــدن موضوع پرونده به
پلیــس فتا  -پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات -ارجاع داده شــد
و اونجا بعد از پیگیری صورتحســابها ،مشــخصات فرد کالهبردار
معلوم شــد و بعد از چند روزی اون فرد شیاد و کالهبردار دستگیر و
روانه زندان شد.
بعدا مشخص شد متهم که اون روز برای عیادت یکی از بستگانش
به بیمارستان رفته بوده ،در بازجوییهاش گفته بود که موقع تشکیل
پرونــده ،زمانی که من مشــخصاتم را به کاربر بیمارســتان میگفتم
حضور داشــته و مشخصات و شــماره تلفن من رو یادداشت کرده و
بعد هم با تماس گرفتن با من ،نقششو عملی کرده.
هشدار انتظامی :همواره کسانی هستند که به انحای مختلف بهدنبال
سوءاستفاده از دیگران هستند .الزم است هموطنان گرامی از اعتماد
بیجا به افراد بدون داشــتن شــناخت کافی نسبت به آنها ،خودداری
کنند و هرگز فریب خوشپوشــی و خوشزبانی افراد غریبه را نخورند
و پول و اطالعات خود را در اختیار آنها قرار ندهند.
ب
ی فاتب
سرگرد علی صباحیفرد ،کارشناس اداره آموزش همگانی

ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه و ﯾﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺰاده
ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮى ﯾﮏ
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
در کار قضائــی ،دغدغه اصلــی قاضی اجرای
عدالت است .گاهی در برخی پروندهها ،وضعیت
بهگونهای اســت که قاضــی در دوراهی رفتن به
جانــب انصاف یا اجرای عدالــت متحیر میماند.
نمیداند به وظیفه اصلی خود قیام کند یا عدالت
را نادیده بگیرد و به ســمت انصاف بگراید .فرض
کنید فقیری از ســر ناچاری و استیصال از صندوق
صدقاتی که در معابر نصب میشود ،چندسکهای
را بیرون میآورد تا شــاید قرص نانی بخرد و شبی
را ســر کند .از قضا مأموری سر میرسد و این فرد
را بهعنوان ســارق دســتگیر میکند .یا شــخص
بدهــکاری بهدلیل عدم تمکــن مالی بههیچوجه
قادر نیســت بدهی خود را سر موعد پرداخت کند
ولی طلبکار کــه فرد متمول و ثروتمندی اســت
اصرار بر وصــول طلبش دارد .در هــر دو نمونه
که وقوع خارجی نیز داشــته است؛ عدالت ایجاب

میکنــد ســارق مجــازات و بدهــکار محکوم به
پرداخت بدهی خود شــود .اما انصاف که برخی
آن را فراتر از عدالــت میدانند ،قاضی را وادار به
چارهاندیشــی میکند تا حکمی صــادر کند که نه
چهــره زیبای عدالت مخدوش شــود و نه فقیری
بهدلیل برداشتن پول قرصی نان از صندوق صدقه
مجازات گردد .اما در بســیاری اوقات هیچ گریز و
چــارهای ندارد ،جز آنکه احســاس خود را نادیده
بگیرد و صرفا مجری عدالت خشک باشد .خاطره
ذیل نمونهای از این موارد است:
فــردی پــس از اتمام خدمــت ســربازی ،در
شهرســتان محل ســکونتش مدتهــا دنبال کار
میگــردد ولی به نتیجــهای نمیرســد .از اینکه
بیکار گوشــه خانه افتاده باشد و هرروز سرکوفت
پدرومادرش را بشنود خسته میشود و برای آنکه
بتواند کاری برای خود دســتوپا کند راهی تهران
میشــود .به هــر دری میزند تا شــاید کاری پیدا
کند .چون پساندازی نداشــته با کارتنخوابی در
پارکها و ایستگاههای اتوبوس شبها را در غربت
و تنهایی ســپری میکند .سرانجام موفق میشود
در یــک کارگاه تولیدی بهعنوان پادو مشــغول به

کار شــود .با جلب موافقت صاحبکارش شــبها
بــرای اســتراحت در کارگاه میمانــد .پــس از
مدتــی پسانداز ناچیزی میاندوزد .یک دســتگاه
موتورســیکلت دســتدوم را بــه شــرط تملیک
اجــاره میکنــد تا پــس از تعطیلــی کارگاه با آن
مسافرکشی کند .از بخت بد ،صاحبکار ورشکست
میشــود و عذر همه کارگرانش را میخواهد .این
شــخص از فردای آن روز با انــدک پساندازی که
اندوختــه بوده ،اتاقی را اجاره و ســعی میکند از
طریق مسافرکشی امرارمعاش کند .دو هفته بعد
موتورسیکلتش خراب میشود .آن را به تعمیرگاه
میبــرد .چون پولی نداشــته به تعمیــرگاه بدهد
ســعی میکند با جمعآوری و فروش پســماند و
ضایعــات ،هزینه تعمیرگاه را تــدارک ببیند .روزی
هنگام جســتوجو میان زبالهها شاخه میلگردی
را پیدا میکند .ســر این شاخه میلگرد با پیرمردی
کــه او نیز در حال جمعآوری ضایعات بوده درگیر
میشــود .پیرمرد با گفتن اینکه او میلگرد را زودتر
یافته است بههیچوجه راضی نمیشود آن را رها
کنــد .در این کشــاکش ،فرد جوان پــس از گرفتن
میلگرد ،بــا آن دو ضربه بر ســر پیرمرد میزند و

وی در اثر این ضربات کشــته میشود .اولیای دم
مصرانه تقاضای قصــاص میکنند .مطابق قانون
چون مورد از مصادیق قتل عمد اســت ،دادگاه به
تکلیف قانون ناگزیر از دادن حکم قصاص است.
در چنین پروندهای که بزهکاری مولود شــرایط
اجتماعی اســت و جامعه نقــش پررنگی در این
جنایــت دارد ،چه باید کرد؟ آیــا به حکم عدالت
باید جانی را مجازات کرد یا آنکه چنین جامعهای
خود مستحق مجازات اســت؛ از آنجا که هر قتل
عمدی بهدلیل اخالل در نظم جامعه ،دارای جنبه
عمومی اســت .یعنی در فرض گذشت اولیای دم
از جنبــه خصوصی قتل ،دفــاع از حقوق جامعه
ایجاب میکند دادســتان بهعنوان مدعیالعموم
خواســتار کیفر متهــم از بابت جنبــه عمومی و
اجتماعی قتل باشــد ،حال در چنیــن مواردی که
تعداد آن متأسفانه کم هم نیست ،آیا خود جامعه
اســتحاق مجازات و مکافات را ندارد؟! شاید این
خاطره از یاد شــما نیــز هرگز فراموش نشــود و
شــما را به تأمــل وادارد .همچنانکــه نگارنده از
میان پروندههای متعدد قتلی که رســیدگی کرده،
نتوانسته آن را فراموش کند!!
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کشف بیش از  ۱۲۰تن
انواع مواد مخدر در سال ۹۵
 فرمانــده انتظامــی سیستانوبلوچســتان
از کشــف  ۱۲۰تن انــواع مواد مخدر در ســال
جــاری خبــر داد و گفــت :نظرســنجیها
حاکــی از افزایــش رضایتمنــدی مــردم
از عملکــرد پلیــس ایــن اســتان اســت.
ســردار »حســین رحیمی« اظهار کرد :امسال
نســبت به سال گذشته در کشــف جرائم ،مواد
مخــدر و دســتگیری به مخالن نظــم و امنیت
افزایــش چشــمگیری را شــاهد بودهایم و در
حوزه توســعه امنیت ،مقبولیت و مشــروعیت
جایــگاه پلیــس در نزد مردم رشــدي مطلوب
و پیشــرفت حاصــل شــده اســت .وی افزود:
نظرســنجی و بررســیها حاکــی از افزایــش
رضایتمنــدی مردم از عملکرد پلیس اســتان
است و این روند روزبهروز در حال بهبود است.
فرمانده انتظامی سیستانوبلوچســتان با اشاره
به عملیاتیکــردن راهبــرد »جامعهمحوری«
و »مردممــداری« نیــروی انتظامــی ،بیان کرد:
امروز پلیس استان جزء بهترینهای کشور است
بهگونهای که توانســتهایم راهبرد کالن ناجا که
»جامعهمحــوری« و »مردممداری« اســت را
در ســطح اســتان عملیاتی و اجرائی کنیم .این
مقام ارشــد انتظامی مهمترین مأموریت نیروی
انتظامــی در اســتان را مبــارزه با مــواد مخدر
معرفی کرد و گفت :در سال  ۹۵بیش از  ۱۲۰تن
مواد مخدر که در واقع یکپنجم مواد مخدری
است که به کشــور وارد میشود ،در این استان
کشف شــده است که در مقایسه با سال گذشته
کشفیات مواد مخدر افزایش ۴۵درصدی داشته
است .سردار رحیمی در تشریح عملکرد پلیس
اســتان در ســال جاری ،از کشــف ۹۲درصدی
جرائــم خبــر داد و گفــت :جرائم مســلحانه
کاهش ۳۴درصدی داشته است .وی در بخش
دیگری از ســخنان خود با اشــاره بــه فعالیت
مراکز مشــاوره و مددکاری در مراکز انتظامی و
کالنتریها ،خاطرنشــان کرد :نقش مشاوران و
مددکاران در کالنتریها به قدری مؤثر است که
بخش درخورتوجهــی از پروندهها به مصالحه
منتج میشــود؛ همچنیــن فعالیتهای پلیس
جامعهمحور در مدارس ،مســاجد و ...افزایش
داشــته اســت ،ضمن اینکه با تمرکــز بر روند
تکریم و اخالقمداری دســتاوردهای مطلوبی
داشتهایم.

کیفرخواست عامل قتل عام
خانوادگی در کرمان صادر شد
 میزان :رئیس کل دادگســتری استان کرمان
از صدور کیفرخواســت پرونده قتل عام هولناک
خانوادگی در شهرســتان فهرج خبر داد .یداﷲ
موحد از صدور کیفرخواســت پرونده قتل عام
هولنــاک خانوادگی در شهرســتان فهرج خبر
داد .وی در تشــریح آخریــن جزئیــات پرونــده
حادثــه تلــخ روســتای جهانآباد شهرســتان
فهرج ،اظهــار کرد :پرونده پــس از صدور قرار
جلب به دادرســی با موافقت دادستان کرمان
همراه با کیفرخواســت براي تعیین مجازات به
شعبه اول دادگاه کیفری یک مرکز استان کرمان
ارسال شــده اســت .نماینده عالی قوه قضائیه
در اســتان کرمان اعالم کــرد :متهم )ش.ن( در
ســاعت  ۱۰:۴۶صبح پنج دی ماه بــه اتهام ۱۰
فقــره قتل عمــدی و چهار فقره ایــراد صدمه
بدنی عمدی با اسلحه کالشنیکف در شهرستان
ایرانشهر دستگیر شد .موحد افزود :بالفاصله با
دســتگیری متهم متواری ،نامبرده در دادسرای
عمومی و انقالب ایرانشــهر تفهیم اتهام شــد
که در همان اظهــارات اولیه قتل عمد را قبول
کرد و ســپس تحتالحفظ به کرمان اعزام شد.
وی گفــت :نیابت اولیه از ســوي رئیس حوزه
قضائــی فهرج به جانشــینی بازپرس به کرمان
ارســال ميشــود و متهم مــورد بازجویی قرار
میگیرد کــه اتهام قتــل عمد و ایــراد صدمه
بدنــی عمدی و حمــل و نگهداری ســالح به
وی تفهیم ميشــود و اتهامات را قبول ميکند.
این مقام ارشــد قضائی استان کرمان بیان کرد:
متهم براي رســیدگی سالمت روانی به پزشکی
قانونــی معرفــی شــد کــه نتیجه کمیســیون
اشــعار مــیدارد کــه عالئمی دال بــر اختالل
روانپزشکی در نامبرده مشــاهده نشده است.
وی در پایان اعالم کرد :پرونده پس از صدور قرار
جلب به دادرســی با موافقت دادستان کرمان
همراه با کیفرخواســت براي تعیین مجازات به
شعبه اول دادگاه کیفری یک مرکز استان کرمان
ارســال شده است .حســین میرزابیگی بازپرس
پرونــده نیز بیان کرد :با بررســی جامعه پرونده
و وضعیت طرفین پرونده به نظر میرســد الزم
اســت اهتمام بیشتری از طرف خانوادهها براي
مراجعه بهموقع به مددکاران و مشــاوران امور
اجتماعــی و خانوادگی صورت گیــرد .بازپرس
شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب کرمان
افزود :بهطــور قطع ارائه خدمات مشــاورهای
از ســوی کارشناســان زبده و با علم مناســب،
کمک شایانی به حل مشکالت خانوادهها کرده
بهطوریکــه اگر این خانواده نیــز به مددکاران
مشــاور مراجعه میکردند ،امروز شــاهد چنین
حادثه دلخراشی نبودیم.

