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نگاه به مقوله اعتياد بايد اجتماعي باشد
اعتياد يكي از ناهنجاري هاي اجتماعي به شمار مي رود. 
عالوه بر ناهنجار بودن اعتياد، روي آوردن به مصرف مواد 
مخدر ريش��ه در مباحث خانوادگي دارد، اما بيكاري نيز 
بيشترين تأثير منفي را روي جوانان مي گذارد. از ساليان 
گذشته تا به امروز تدابير امنيتي و انتظامي و برخوردهاي 
قهري براي مبارزه با مواد مخدر مناسب نبوده و نيست. 
بايد راهكارهاي اساس��ي از جمله تأمين شغل مناسب 
و آگاه ك��ردن خانواده ها درباره معضالت و آس��يب هاي 
ناشي از اعتياد را در پيش گرفت. تقاضا براي مصرف مواد 
مخدر صنعتي و قرص هاي روان گردان افزايش مي يابد، 
براي جلوگيري از اين بحران، نگاه ها به مقوله اعتياد بايد 

اجتماعي باشد نه قهري و برخوردي. 
نظام تعليم و تربيت نيز در اجتماعي شدن مبارزه با مواد 
مخدر مسئول است، سيستم آموزشي و تربيتي كشور كه 
نقش مهمي در شكل گيري و تكامل آينده سازان جامعه 

دارد، بايد استوار بر اخالق و پرورش اجتماعي باشد. 
نگاه مجلس دهم به مقوله اعتياد و مبارزه اجتماعي با مواد 
مخدر، پيشگيرانه، ترويجي و مراقبتي است و در اين راستا 
در بسياري از حوزه ها كاركردهاي سالمت روحي و رواني 
پيش از ازدواج را الزامي كرديم. در حال حاضر خدمات 
مشاوره اي توسط بهزيستي به عنوان اورژانس اجتماعي 
كه به نوعي پاس��خگويي به نيازهاي مردم اس��ت، ارائه 
مي شود. توسعه خدمات مشاوره اي، حمايتي و درماني 
و اشتغال براي اجتماعي ش��دن مبارزه با مواد مخدر از 
ضروريات اس��ت و نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
نيز از دس��ت اندركاران مربوطه ب��راي ارائه اين خدمات 

حمايت مي كنند. 
 * نماينده مردم فريمان و سرخس

هشدار درباره گرايش 
به مصرف ماري جوانا 

معاون و سخنگوي ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در 
م�ورد تغيي�ر گرايش 
مصرف معتادان جوان 
از شيشه به ماري جوانا 
داد.  هش�دار  گل  و 
پرويز افشار با بيان اينكه 
هم اكنون با كاهش توليد 

شيش��ه و افزايش ناگهاني قيمت آن شاهد تغيير الگوي 
مصرف هستيم، گفت: هم اكنون الگوي مصرف به سمت 
ماري جوانا و تركيبات آن مانند ُگل و سرشاخه سوق پيدا 
كرده اس��ت. وي ادامه داد: اين تغيير گرايش هشداري 
جدي به حساب مي آيد كه بايد مسئوالن و متوليان امر 
بتوانند به خوبي پاسخگوي افكار عمومي و اقدامات انجام 
شده در اين رابطه باش��ند، اما بهتر است بدانيم گل يك 
مخدر جديد نيست، در واقع همان »ماري جوانا« است كه 
فروشندگان مواد براي سود بيشتر، براي آن اسم جديد و 
وسوسه كننده اي انتخاب كرده اند تا جوان ها را به سمت 

اين ماده بكشانند. 
----------------------------------------- 

نجات مرد ميانسال از چاه 10متري
آتش نش�انان م�رد ميانس�الي را ك�ه ب�ه عم�ق 
چ�اه 10 مت�ري س�قوط ك�رده ب�ود، نج�ات دادند. 
اين حادثه در محله فالح، خيابان شهيد اسدي اتفاق 
افتاد و نيروهاي عملياتي ايستگاه 28 آتش نشاني بعد از 
حادثه در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه در 
حياط يك ساختمان قديمي متروكه، مالك ساختمان 
در حال بررسي قس��مت هاي مختلف ساختمان بوده 
اس��ت كه ناگهان دهانه چاه در كف حي��اط ريزش و 
مرد 62 س��اله به عمق 10 متري چاه سقوط مي كند. 
آتش نشانان بعد از ايمن سازي با به كارگيري تجهيزات 
فردي و ابزار مخصوص نجات، خود را به مرد ميانسال 
رس��اندند و او را به خارج از چاه منتقل و سپس راهي 

بيمارستان كردند. 

نجات گروگان خردسال از دست آدم ربايان
فرمان�ده انتظام�ي شهرس�تان آران و بي�دگل گف�ت: ك�ودك 10 س�اله اي ك�ه توس�ط دو گروگانگير در 
آران و بي�دگل ربوده ش�ده بود، پس از هفت س�اعت با شناس�ايي متهمان ب�ه آغوش خانواده بازگش�ت. 
سرهنگ مسعود سپهوند گفت: اين اتفاق عصر روز دوشنبه به پليس گزارش شد. بررسي ها نشان داد كه گروگانگيران 
دانش آموز دختر 10 ساله را در راه بازگشت از مدرسه ربوده و بعد از تماس با خانواده وي درخواست پول كرده اند. 
وي ادامه داد: با بررسي هاي صورت گرفته عامالن حادثه در يكي از دشت هاي بيرون شهر بازداشت شدند و دختر 

خردسال هم در سالمت كامل آزاد شد. 

فرار شكارچيان پس از كتك زدن محيط بان 
س�ه ش�كارچي غيرمجاز مس�لح پس از ش�كار س�ه كل و بز وحش�ي در منطق�ه حفاظت ش�ده مراكان 
شهرس�تان خوي، يك�ي از محيط بان�ان را با چ�وب و چم�اق به ش�دت كتك زدن�د و از مح�ل گريختند. 
شامگاه دوشنبه 20 دي ماه محيط بانان منطقه حفاظت شده مراكان شهرستان خوي به خودروي نيسان وانتي كه 
سه سرنشين داشت، مشكوك شدند و دستور ايست دادند. مأموران در بازرسي از خودروي نيسان اجزاي دو كل و 
يك بز وحشي را كشف كردند كه حكايت از آن داشت ساعتي قبل از سوي سه شكارچي غير مجاز شكار شده اند. سه 
شكارچي غير مجاز كه مسلح به سالح شكاري بودند، وقتي خود را در دام محيط بانان گرفتار ديدند با چوب چماق 

به محيط بانان حمله كردند و پس از ضرب و جرح يكي از محيط بانان از محل گريختند. 
جبرئيل قلى پور، رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خوي درباره اين حادثه گفت: در اين حادثه محيط بان 
رامين رضاپور از ناحيه سر و صورت دچار جراحات زيادي شد و خودروي سازماني محيط زيست هم به شدت آسيب 
ديد. به گفته وي بررسي ها نشان داد ضاربان از متخلفان س��ابقه دار منطقه هستند كه با تشكيل پرونده در مراجع 

قضايي از سوي مأموران تحت تعقيب قرار گرفتند. 

م�رد زندان�ي در شهرس�تان اراك 
بع�د از گرفت�ن مرخص�ي از زن�دان 
براي انتقام جوي�ي حمام خ�ون به راه 
انداخ�ت و ب�ا همدس�تي ب�رادرش 
ش�ش نفر از اعض�اي دو خان�واده را با 
ش�ليك گلوله به قتل رس�اند و دو نفر 
را مج�روح ك�رد.  دو ب�رادر در جريان 
تحقيق�ات پليس، بازداش�ت ش�دند.

ساعت 5 و 45 دقيقه صبح ديروز بود كه 
دو مرد مسلح به كالشنيكف به خانه اي در 
خيابان طالقاني شهرس��تان اراك هجوم 
بردند و اعضاي خانواده را به رگبار بستند 
و به س��رعت از محل گريختن��د. صداي 
شليك هاي پياپي ساكنان و همسايه هاي 
محل حادثه را به داخل خيابان كش��اند و 
لحظاتي بعد تيم��ي از مأموران پليس در 
محل حادث��ه حاضر ش��دند. مأموران در 
قتلگاه با چهار جسد خونين روبه رو شدند 
كه مشخص شد يكي از مقتوالن كه مأمور 
پليس است، همراه مادرش در دم به قتل 
رس��يده اند و خواهر و برادر وي به شدت 
زخمي شده اند در حالي كه دو فرزند اين 
خانواده هم در بيمارس��تان جان باختند، 
مأموران تحقيقات خود را براي شناسايي 

عامالن اين حادثه مرگبار آغاز كردند. 
هنوز يك س��اعت از قتل ع��ام اعضاي اين 
خانواده نگذش��ته بود كه حادث��ه مرگبار 
ديگري در خان��ه اي حوالي خيابان س��ي 
متري فوتبال ب��ه مأموران گزارش ش��د. 
گزارش ها حكايت از آن داش��ت س��اعت 
6 و 46 دقيق��ه دو مرد مس��لح به س��الح 
كالش��نيكف وارد اين خانه شده و اعضاي 
آن را به رگبار بس��ته اند. مأم��وران پليس 
وقتي پاي در محل حادثه گذاشتند با جسد 
خونين پدر و مادر اين خانواده كه با شليك 
گلوله كشته شده بودند و پيكر هاي خونين 
فرزند اين خانواده و يكي از همسايه ها كه به 

شدت زخمي شده بودند، روبه رو شدند. 

در حالي كه دو حادثه مرگبار اهالي محله را 
در شوك فرو برده بود، تحقيقات تخصصي 
مأموران نشان داد عامالن قتل عام اين دو 
خانواده يكي هستند كه به خاطر اختالفات 
و كينه قبلي دست به اين جنايت هولناك 
زده ان��د. مأم��وران خيلي زود ب��ه رد پاي 
مرد 26 ساله اي رس��يدند كه با همدستي 
ب��رادرش اين جناي��ت را رقم زده اس��ت. 
همچنين مش��خص ش��د وي از متهمان 
س��ابقه دار اس��ت كه س��ال قبل به خاطر 
ش��ركت در درگيري مرگب��اري به زندان 
مي افتد، اما چند روز قبل ب��ا وثيقه 200 
ميليون تومان از زندان به مرخصي مي آيد 
و با برادرش اين جنايت هولناك را طراحي 
و اجرا مي كند. در چنين شرايطي مأموران 
ساعتي پس از حادثه مخفيگاه برادر قاتل را 

شناسايي و وي را دستگير كردند. 
كارآگاهان در جريان تجس��س هاي خود 
شامگاه گذشته موفق شدند، عباس، عامل 

اصلي حادثه را بازداشت كنند.
دادستان عمومي و انقالب اراك درباره اين 
حادثه گفت: متهم س��ال گذشته به اتهام 
ش��ركت در نزاع مرگباري ك��ه در جريان 
آن يك نفر به قتل رس��يده ب��ود، به اتهام 
ايراد صدمه بدني عمدي دستگير و روانه 

زندان مي شود. 
حس��يني طاهري  ادام��ه داد: قاتل پس 
از يك س��ال، دوازدهم دي ماه امس��ال با 
قرار وثيقه 200 ميلي��ون توماني از زندان 

آزاد شده بود. 
وي افزود: براس��اس نخستين اطالعات و 
تحقيقات به دست آمده متهم پس از آزادي 
از سوي خانواده و بستگانش مورد سرزنش 
قرار مي گيرد و از طرف ديگر هم خانواده 
مقتول درگيري سال قبل به خانواده متهم 
فشار مي آوردند تا محل زندگي شان را از 
شهر اراك به مكاني ديگري منتقل كنند 
كه گويا باعث سكته پدر متهم نيز مي شود 

كه همه اين موارد باعث فش��ار روحي بر 
متهم مي ش��ود به طوري كه اين نقش��ه 

مرگبار را طراحي و اجرا مي كند. 
دادس��تان عمومي و انق��الب اراك درباره 
چگونگي اجراي اين نقشه هولناك گفت: 
قاتل ساعت 4 صبح ديروز پس از درگيري 
با خانواده اش و ش��ليك چن��د تير هوايي 
با يك اس��لحه كالش��نيكف ابتدا به سراغ 
خانواده اي مي رود كه در ماجراي سال قبل 

به عنوان شاهد با پليس همكاري كرده و 
موجب دستگيري وي شده بودند، در آنجا 
با شليك گلوله چهار نفر را به قتل مي رساند 
و سپس به سراغ خانواده اي مي رود كه در 
جريان نزاع سال قبل يك نفر از آنها توسط 
فرد همراه او كشته شده بود و در آنجا نيز 
پدر و مادر آن خانواده را به قتل مي رساند و 
فرزند و يكي از همسايه ها را زخمي مي كند. 
وي در پايان گفت: برادر قاتل پس از حادثه 

دستگير شد اما مشاركت در قتل از سوي 
متهم در دست بررسي است.

 فرمان��ده انتظامي اس��تان مركزي گفت: 
اينكه گفته مي شود قاتل قاچاقچي مواد 
مخدر بوده درست نيست و اصاًل اين حادثه 

ربطي به مواد مخدر ندارد. 
س��ردار عزيزي گفت: عباس در قتل ها از 
سالح كالشنيكف و قمه استفاده كرده و 

كلت كمري هم همراه داشته است.

دوش گرفتن قاتل در حمام  خون 
زنگ خط��ر تيراندازي هاي مرگبار ك��ه در جريان 
آن افراد زيادي به قتل مي رس��ند در كشور به صدا 
درآمده اس��ت. از ابتداي دي ماه تاكنون سه حادثه 
خونين رقم خورده است كه در جريان آن 24 نفر به 
قتل رسيدند. اولين حادثه را مرد 36 ساله اي به نام 
شهروز در روستاي جهان آباد كرمان رقم زد. او كه 
از يك سال قبل با همسرش اختالف داشت، عصر 
روز يك شنبه پنجم دي ماه اسلحه كالشنيكف به 
دست وارد خانه پدرزنش ش��د و حمام خون به راه 
انداخت. شهروز ابتدا همسرش را كه دخترخاله اش 
هم بود، از اعضاي خانواده جدا كرد و به او گفت كه 
تو را نمي كشم كه تا پايان عمرت داغدار بماني. بعد 
دست به ماش��ه برد و اعضاي خانواده و چند نفر از 
همس��ايه ها را كه براي عيادت به آنجا آمده بودند، 
از دم تير گذراند. در جري��ان حادثه 10 نفر به قتل 
رس��يدند و چهار نفر هم مجروح و به بيمارس��تان 
منتقل شدند. همسر شهروز گفت: شوهرم مجرم 
سابقه دار و مرد خش��ني بود كه از دست او آرامش 
نداش��تم به خاطر همين راهي خانه پدرم شدم و 
درخواست طالق دادم، اما او اين گونه از من انتقام 
گرفت. شهروز چند روز بعد از حادثه در شهرستان 

ايرانشهر بازداشت شد. 
دومين حادثه خونين روز دوش��نبه بيستم دي ماه 
اتفاق افتاد. مح��ل حادثه اين بار هم يك روس��تا 
بود. روستاي نصرآباد در شهرس��تان ايرانشهر در 
استان سيستان و بلوچستان. در جريان اين حادثه 
هش��ت عضو يك خانواده به طرز مرموزي به قتل 
رس��يده اند. پوكه هاي به جا مانده از حادثه نشان 
مي دهد كه گلوله ها از اس��لحه كالشنيكف شليك 
شده است، اما هيچ كدام از همسايه ها صداي شليك 
گلول��ه را نش��نيده اند. در جريان اي��ن حادثه مرد 
صاحبخانه، همس��ر و دو فرزندش به همراه خواهر 
و س��ه خواهرزاده مرد صاحبخانه به قتل رسيدند. 
تحقيقات پليس براي بازداش��ت عامل اين حادثه 

ادامه دارد. 
سومين حمام خون اين ماه را ساعت 5 صبح ديروز 
مرد  26 ساله اي به نام عباس در شهرستان اراك به 
راه انداخته است و تحقيقات پليس براي بازداشت 
او در جريان است. عباس يك سال قبل در جريان 
يك نزاع منجر به قتل بازداش��ت شد. متهم وقتي 
متوجه شد كه چه كساني عليه وي شهادت داده اند 
با سپردن وثيقه از زندان مرخصي گرفت. او صبح 
ديروز با برداشتن اسلحه كالشنيكف به سراغ اين 
افراد رفت و آنها را به همراه خانواده هايشان با شليك 
گلوله به قتل رساند. در جريان اين حادثه شش نفر 
كشته ش��دند و دو نفر هم مجروح و در بيمارستان 
بستري هستند. يكي از قربانيان حادثه و خانواده اش 

از مأموران پليس است. 
پرسش هاي اساسي اين است كه دليل اين حوادث 
مرگبار چيس��ت؟ چرا مرتكبان براي انتقام گيري 
دست به كشتار هاي جمعي مي زنند؟ آيا اسلحه به 
راحتي در دسترس مردم قرار دارد؟ آيا شاهد رويه اي 

تازه از بروز حوادث جنايي در كشور هستيم؟
در م��ورد اولي��ن و آخري��ن حادثه عام��الن آن از 
مجرمان س��ابقه دار هس��تند. عامل دومين حادثه 
هنوز شناسايي و بازداش��ت نشده است و احتمال 

دارد وي هم سابقه زندان را داشته باشد. 
اگر خواننده هميش��گي صفحه حوادث باش��يد با 
بررسي خبرها متوجه خواهيد شد كه بخش مهمي 
از جرائم توسط مجرمان س��ابقه دار رقم مي خورد. 
پيام روشن اين موضوع اين است كه مجازات زندان 
نتوانس��ته در اصالح مرتك��ب و بازگرداندن وي به 
عنوان فردي سالم به جامعه موفق باشد، بنابراين 
حاال كه رويه خالي كردن زندان ها در دس��تور كار 
قرار گرفته اس��ت مي تواند پيامدهاي مخرب تري 
براي جامعه به همراه داشته باشد. اصالح مرتكبان 
در زندان ها از مس��ئوليت هاي مردم عادي نيست، 
بلكه يكي از مطالبات مردم از دستگاه قضايي است 
كه ظاهراً بر زمين مانده است. تجربه نشان مي دهد 
كه افراد سابقه دار از پليس، تحمل حبس يا شالق 
بيمي ندارند همچنان كه در جريان سومين حادثه 
متهم يك��ي از مأموران ني��روي انتظامي به همراه 
خانواده اش را به قتل مي رس��اند، بنابراين در نظر 
گرفتن مجازات براي مرتكبان ب��دون هزينه هاي 
فرهنگي براي آنها، جامعه را ب��ا چنين پيامدهاي 

خطرناكي مواجه مي كند. 
همچنين در بررس��ي خبرهاي جنايي كه عوامل 
حادثه با استفاده از سالح گرم مرتكب قتل مي شوند، 
متوجه مي شويم كه تهيه سالح به راحتي براي افراد 
ممكن اس��ت. متهمان در اعتراف هاي خود اظهار 
مي كنند كه ب��ا پرداخت 200 ه��زار تومان يا يك 
ميليون تومان اسلحه را تهيه كرده اند. پيام روشن 
اين اقرارها هم حكايت از در دسترس بودن سالح 
در جامعه دارد كه ساختارهاي امنيتي جامعه بايد 
خأله��اي ايجاد ش��ده را براي در دس��ترس بودن 

سالح پر كند. 
امنيت يكي از حياتي تري��ن موضوعات در جوامع 
بشري است و دولت ها همواره براي تأمين امنيت 
شهروندان خود هزينه  مي كنند. وقوع اين حوادث 
ممكن اس��ت در هر جاي جهان اتف��اق بيفتد، اما 
زماني كه س��ه حادثه در جغرافياي نزديك به هم 
در مدت زمان اندك اتفاق بيفتد، دستگاه قضايي 
و پلي��س بايد در س��ازوكارهاي خ��ود تجديدنظر 
كنند. اينكه مرتكب 10 دقيقه بعد از حادثه يا 24 
ساعت بعد از آن بازداش��ت و 48 ساعت بعد هم به 
دار مجازات آويخته شود رويه خوبي است، اما مهم 
براي افراد جامعه، تأمين امنيت براي پيشگيري از 

وقوع اين حوادث است. 

بازگشت به زندگي با خريد خانه براي مادر زن
زن جوان كه ش�وهرش را ب�ه خاطر دير 
رس�يدن به ضيافت ش�ام خان�ه مادرش 
س�رزنش ك�رده ب�ود، نمي دانس�ت كه 
اي�ن كار پاي�ان خونيني به هم�راه دارد. 
دام�اد خان�واده كه ب�ه خاطر اي�ن رفتار 
مرتك�ب قت�ل پدرزنش ش�ده و ت�ا پاي 
طن�اب دار رفت�ه بود ب�ا جل�ب رضايت 
اولياي دم موفق ش�د به زندگي بازگردد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��وم ارديبهش��ت 
ماه س��ال 89 مأموران پليس تهران از قتل 
مرد ميانس��الي در محله ابوذر ب��ا خبر و در 
محل حاضر شدند. جس��د متعلق به مردي 
55 ساله به نام رحيم بود كه با ضربات چاقو 
كشته شده بود. بررسي هاي بعدي نشان داد 
كه عامل حادثه داماد 33 ساله اش است كه 

دستگير شد. 
 همسر مقتول در شرح ماجرا گفت: دخترم 
همراه ش��وهرش در منزل ما مهمان بودند. 
دامادم به خاطر كارش كمي ديرتر براي شام 
رسيد كه باعث ناراحتي دخترم شد و سر اين 
موضوع با هم مشاجره كردند. شوهرم هم در 

دفاع از دخترم در مشاجره آنها دخالت كرد. 
اين رفتار شوهرم س��بب عصبانيت دامادم 
شد. او چاقو برداش��ت و ضربه اي به شوهرم 

زد كه كشته شد. 
داماد خانواده هم به قتل اعتراف كرد و گفت: 
آن شب همسرم تماس گرفت و قرار شد براي 
شام به منزل پدرش برويم. شغل من خياطي 
اس��ت و گاهي به خاطر كار مشتري دير به 
خانه مي رفتم. آن شب هم به خاطر سفارش 
يكي از مشتري ها مجبور شدم ديرتر مغازه 
را تعطيل كنم. وقتي به خانه پدر زنم رسيدم 
همسرم خيلي سرد با من برخورد كرد و هر 
چقدر براي��ش توضيح دادم قانع نش��د. او با 
بي احترامي و بدزباني پيش خانواده اش مرا 
تحقير كرد و باعث شد عصباني شوم و با هم 
درگير ش��ويم. آنجا بود كه پدرش به خاطر 

طرفداري از دخترش با من درگير شد. 
او در خصوص قت��ل گفت: وقت��ي خانواده 
همس��رم به جاي نصيحت دخترش��ان از او 
طرفداري كردند به حياط رفتم و از عصبانيت 
شيشه ماشين پدرزنم را شكستم. اين اتفاق 

باعث شد او به من حمله كند. من هم براي 
دفاع از خودم چاقو را از داش��بورد ماش��ين 
برداشتم و دو ضربه به گردن و دستش زدم. 

پرون��ده ياس��ر بع��د از تكمي��ل و ص��دور 
كيفرخواست به ش��عبه 74 دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده ش��د. در جلسه 
رس��يدگي به اين پرونده به رياس��ت قاضي 
عبداللهي بعد از اعالم رس��ميت جلس��ه و 
درخواست قصاص از سوي اولياي دم همسر 
وي گف��ت: در اين اتف��اق خ��ودم را مقصر 
مي دانم. شوهرم در كارش متعهد بود. اگر آن 
شب او و كارش را درك مي كردم، اين اتفاق 
نمي افتاد. به همين خاطر او را مي بخش��م. 
ساير اولياي دم گفتند كه حاضر به گذشت 
نيس��تند و حاضرند تفاضل ديه را پرداخت 
كنند تا رحيم قصاص ش��ود. در ادامه متهم 
بار ديگر ماجرا را ش��رح داد و بعد از آخرين 
دفاع، هيئت قضايي او را به قصاص محكوم 
كرد. اين حكم بعد از ارسال به ديوان و تأييد 
قضات ديوان عالي كشور در حال اجرا بود كه 
متهم توانست با پرداخت 190 ميليون ديه 

به پسر مقتول و خريد يك دستگاه آپارتمان 
براي همسر مقتول از مرگ فاصله بگيرد. 

روز گذش��ته اي��ن پرونده براي رس��يدگي 
از جنبه عمومي ج��رم بار ديگ��ر روي ميز 
هيئ��ت قضايي ش��عبه چهارم به رياس��ت 
قاضي عبداللهي قرار گرف��ت. بعد از قرائت 
كيفرخواست و شرح دوباره ماجرا، متهم در 
آخرين دفاع گفت: من به كارم عالقه داشتم 
و خودم را نس��بت به مش��تري هايم متعهد 
مي دانستم. آن شب به خاطر سفارش يكي 
از مش��تري ها مجبور ش��دم ديرتر به منزل 
پدر زنم بروم. اگر آن ش��ب خانواده همسرم 
بزرگ تري مي كردند و از اشتباه دخترشان 
دفاع نمي كردند، من مرتكب قتل نمي شدم، 
اما باز اش��تباهم را قبول دارم و خودم را به 
خاطر اين اتفاق س��رزنش مي كنم. بخشش 
همس��رم براي من كار بزرگي بود، از دادگاه 
مي خواهم حك��م آزادي مرا ص��ادر كند تا 
خطايي را كه كردم براي همسر و خانواده اش 
جبران كنم. بعد از آخرين دفاع متهم، هيئت 

قضايي وارد شور شد. 

حمام خون در مرخصي زندان 
متهم در جريان دو تيراندازي جداگانه با همدستي برادرش 6 نفر را به قتل رساند و 2 نفر را زخمي كرد

حسين فصيحي

خواستگار اسيدپاش جرم خود را انكار كرد 
مرد ميانسالي كه متهم اس�ت وقتي خانم مهندس 
به پيش�نهاد خواس�تگاري اش ج�واب رد داده به 
روي وي ماي�ع اس�يدي وايتكس پاش�يده اس�ت، 
پ�س از دس�تگيري ج�رم خ�ود را ان�كار ك�رد. 
به گزارش خبرنگار م��ا، اين گزارش به عنوان »پاس��خ 
اس��يدي به جواب رد خانم مهن��دس تلگرامي!« پنجم 
دي ماه امس��ال در صفحه حوادث روزنامه جوان چاپ 
شد. ماجراي حادثه از اين قرار بود كه چندي قبل دختر  
جواني به اداره پلي��س رفت و گفت كه مرد ميانس��الي 
به بدنش مايع اسيدي پاش��يده است. شاكي گفت: من 
مهندس هس��تم و در يكي از خيابان هاي شمالي تهران 
شركت دارم. شش ماه قبل، از طريق تلگرام با مردي آشنا 
شدم. او خودش را پس��ر جواني به نام پويا معرفي كرد و 
به من ابراز عالقه كرد، اما وقتي بعد از مدتي او را مالقات 
كردم متوجه شدم او مردي 50 س��اله و مرا فريب داده 
است. پس از اين تصميم گرفتم رابطه ام را با او قطع كنم، 
اما مرد ميانسال همچنان اصرار داشت با من ازدواج كند. 
وقتي به او جواب رد دادم، تهديد هاي او شروع شد. مرد 
ميانسال پيامك هاي تهديدآميز براي من مي فرستاد و 
تهديد به قتل مي كرد، اما من تهديد هاي او را خيلي جدي 
نگرفتم تا اينكه چند قبل راه مرا سد كرد و مايع اسيدي 
به طرف من پاشيد به طوري كه لباسم هايم پودر شد. من 
فكركردم او دست از مزاحمت هايش برمي دارد، به همين 
دليل شكايت نكردم تا اينكه چند روز قبل وقتي از تاكسي 
پياده شدم تا به محل كارم بروم، دوباره راه مرا سد كرد و 
مايع اسيدي كه بعد متوجه شدم وايتكس است به روي 
من پاشيد به طوري كه بدنم آسيب ديد و گواهي پزشكي 

قانوني هم دارم. االن از او به اتهام اسيدپاش��ي شكايت 
دارم. با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي سهرابي، 
بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي براي رسيدگي 

در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
كارآگاهان اداره ش��انزدهم پليس آگاهي پايتخت در 
نهايت چن��د روز قبل متهم را بازداش��ت كردند. متهم 
در بازجويي ها ب��ا انكار جرم خود گف��ت: مدتي قبل با 
خانم مهندس آشنا شدم . قرار بود با هم ازدواج كنيم. 
به همين دليل من خيلي پول خرجش كردم، اما مدتي 
قبل ناگهان به م��ن جواب رد كه متوجه ش��دم با مرد 
ديگري قرار ازدواج گذاش��ته اس��ت. من خيلي اصرار 
كردم با من ازدواج كند، اما او از من ش��كايت كرد تا به 
اين شيوه مرا به زندان بيندازد و با مرد مورد عالقه اش به 

راحتي ازدواج كند. 
متهم براي ادامه تحقيقات و روشن شدن ادعاهايش در 

اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 

    دادگاه  ه��اي عمومي كيف��ري با حضور 
رئيس شعبه و در غياب او با دادرس علي البدل 
اداره مي شود. پس از صدور كيفرخواست در 
دادسرا، موضوع در دادگاه عمومي كيفري رسيدگي 
و در صورت مش��خص ش��دن جرم، حك��م مجازات 
مجرم ص��ادر و در ص��ورت بي گناهي، حك��م برائت 
صادر مي شود. تعدادي از شعب دادگاه  هاي عمومي 
كيفري و به تبع آن دادسراي مربوطه جهت تحقيقات 
و رسيدگي به جرائم خاصي اختصاص پيدا كرده اند. 
اين جرائم خاص عبارتند از: جرائم اطفال، س��رقت و 
آدم ربايي، صدور چك پرداخت نشدني، جرائم صنفي 
از جمله خوراكي، بهداش��تي، دارويي و غيره. جرائم 
مربوط به مفاس��د اجتماعي، جع��ل و كالهبرداري و 
جرائم كاركن��ان دولت. مهم تري��ن مرجع تخصصي 
كيفري كه به جرائم خاص رسيدگي مي كند، دادگاه 
عمومي كيفري رس��يدگي كننده ب��ه جرائم اطفال 
است. منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي 
نرسيده باشد. )15 سال در پسر و 9 سال در دختر(. 
اما عالوه بر رس��يدگي به جرائم اين افراد، به تمامي 
جرائم اشخاص، بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در اين 
دادگاه رسيدگي مي شود. رسيدگي در دادگاه اطفال 
با حضور ولي يا سرپرست قانوني طفل انجام مي شود 
و در صورت خ��ودداري ولي يا سرپرس��ت قانوني از 
حض��ور، دادگاه اطفال براي طفل وكيل تس��خيري 
تعيين مي  كند. آراي دادگاه رسيدگي كننده به جرائم 
اطفال قابل تجديدنظرات و در صورت قطعي ش��دن 
حكم طفل براي مدت معين براي نگهداري به كانون 

اصالح و تربيت تحويل داده مي شود. 

دادگاه  هاي عمومي كيفري 
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سيداحسان قاضي زاده هاشمي*

مرگ خاموش 2 بازيكن فوتبال
دو بازيكن جوان فوتبال به دليل گازگرفتگي جان خود را از دست دادند و يك نفر هم با مرگ دسته و پنجه  

نرم  مي كند. 
شامگاه دوشنبه، اميرحسين مرادي، كاپيتان تيم فوتبال اميد  نفت تهران همراه اميرحسين صالحي بازيكن جوان 
تيم صنعت سپاهان تهران ميهمان يكي از دوستان فوتباليست خود بودند. صبح روز سه شنبه خبر رسيد كه اين سه 
فوتباليست در جريان حادثه گازگرفتگي دچار مسموميت شده اند كه به بيمارستان منتقل شدند. از بيمارستان خبر 

رسيد كه مرادي از مرگ فاصله گرفته اما دو فوتباليست ديگر جان خود را از دست داده اند. 
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