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رئيس پليس راهور ناجا از كاه�ش 18 درصدي تخلفات 
رانندگان همزمان با فعاليت همياران پليس خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، سردار تقي مهري صبح ديروز در مراسم 
آماده باش نوروزي همياران پليس كه در دبس��تان س��عادت در 
منطقه 9 برگزار شد، گفت: از 10 سال قبل همكاري خوبي بين 
آموزش و پرورش و پليس راهور و همچنين معاونت پرورش��ي 
آموزش و پرورش در راس��تاي ارتقاي فرهن��گ ترافيك برقرار 

شده است. 
وي با بيان اينكه نوروز امس��ال با شعار »پرهيز از خطر و آرامش 
در سفر« فعاليت همياران پليس آغاز مي شود، تصريح كرد: در 
س��ال 84 بيش از 28 هزار نفر در تصادفات كشته مي شدند، اما 
امروز با تالش هاي صورت گرفته اين عدد ساالنه به 16 هزار نفر 

رسيده است. 
وي خطاب به همياران پليس گفت: تذكر براي بس��تن كمربند 
ايمني توس��ط راننده، سرنش��ين جلو، سرنش��ينان عقب )در 
جاده ها(، جلوگيري از خوردن و آشاميدن راننده هنگام رانندگي، 
استفاده نكردن از تلفن همراه توس��ط راننده بخشي از وظايف 

همياران پليس است. 
وي با بيان اينكه هميار ش��دن كودكان موج��ب افزايش حفظ 
خودباوري و مسئوليت پذيري مي ش��ود، گفت: همياران پليس 
در افزايش ارتقاي فرهنگ ترافيك و پيشگيري از بروز تصادفات 

نقش زيادي ايفا كرده اند. 
س��ردار مهري با بيان اينكه 10ميليون هميار پليس در سراسر 
كشور داريم، گفت: اين در حالي است كه پليس مدرسه نيز داريم 
و حكم اين پليس هاي مدرسه در حكم مأمور پليس است و قطعاً 
رانندگان متخلف در صورت گزارش اين افراد، جريمه مي شوند. 
52 درصد كشته هاي جاده اي مربوط به پژو و پرايد است 
رئيس پليس راهور ناجا همچنين در نشس��ت س��تاد رسانه اي 
پيش��گيري از س��وانح و حوادث نوروزي گفت: در سال گذشته 
۷۳ درص��د از تصادف��ات كه منجر ب��ه فوتي و مصدومي ش��ده 
مربوط به خودروهاي س��واري بوده است و همچنين ۵2 درصد 
از كش��ته هاي جاده اي در كشور به وس��يله خودروهاي پرايد و 

پژو رخ مي دهد. 

آماده باش 10 ميليون 
هميار پليس براي نوروز

دو برادر كه متهم هس�تند مردي را در پارك باهنر به خاطر 
يك دي وي دي به قتل رس�انده اند در بازجويي ه�ا ماجرا را 

شرح دادند. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 22:20  شامگاه شنبه پنجم اسفندماه 
امسال درگيري خونيني بين دو برادر و مردي به نام سعيد در پارك 
باهنر، حوالي بزرگراه اشرفي اصفهاني رخ داد. پس از اعالم اين خبر 
تيمي از مأموران كالنتري 140 باغ فيض به محل حادثه اعزام شدند. 
بررسي ها نشان داد در اين درگيري سعيد با اصابت چاقوي دو برادر به 
شدت زخمي و براي درمان به بيمارستان پيامبران منتقل شده است. 
همزمان با ادامه تحقيقات س��اعت ۵ صبح روز يك ش��نبه شش��م 
اسفندماه به مأموران پليس خبر رسيد س��عيد به خاطر خونريزي 
شديد به كام مرگ رفته است. با تأييد خبر، تيمي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي به دستور قاضي منافي آذر، بازپرس ويژه قتل تهران 
براي بررسي حادثه وارد عمل شدند. پس از انتقال جسد به پزشكي 
قانوني كارآگاهان دريافتند خودروي مقتول در اختيار مرد ۳4 ساله اي 
به نام بهرام است. بدين ترتيب مأموران بهرام را در يك قرار ساختگي 
بازداشت كردند. وي در بازجويي ها گفت: عامالن حادثه دو برادر به 
نام هاي ش��هرام و حميد هس��تند. وي گفت كه دو برادر مدتي قبل 
دستگاه دي وي دي از مقتول خريدند، اما پول آن را پرداخت نكردند كه 
روز حادثه سعيد همراه يكي از دوستانش به نام پژمان در پارك باهنر 
با آنها قرار گذاشته بود كه پول دي وي دي را بگيرد، اما آنها با سرنيزه 
قزاقي او را به قتل رساندند. پژمان خودروي سعيد را به من داد تا به 
خانواده اش بدهم كه دستگير شدم.  مأموران در ادامه درباره هويت دو 
برادر دست به تحقيق زدند كه مشخص شد شهرام و حميد پس از 
حادثه به مكان نامعلومي گريخته اند. در نهايت كارآگاهان صبح ديروز 

دو برادر را شناسايي و دستگيركردند. 
حميد ۳2 س��اله در بازجويي ها گفت: من حس��ابدار بودم، اما االن 
مسافركشي مي كنم. من و سعيد با هم دوست بوديم. چند روز قبل از 
حادثه مقتول به من گفت يك دستگاه دي وي دي براي فروش دارد. 
من به او گفتم پول ندارم، اما دوس��تش كه همراهش بود اصرار كرد 
دي وي دي را بگيرم و به خانه مان ببرم اگر سالم بود بعداً پولش را بدهم. 
روز بعد سعيد با من تماس گرفته بود، اما گوشي ام همراهم نبود كه 
سعيد احتمال داده بود قصد دارم پولش را ندهم. روز حادثه با هم قرار 
گذاشتيم درباره دي وي دي حرف بزنيم. داخل پارك به من گفت چرا 
جواب تلفن مرا ندادي كه با هم درگير شديم. او با چوب به من حمله 
كرد كه برادرم به هواخواهي من وارد درگيري شد. سعيد در ادامه با 
چاقو به برادرم حمله كرد كه ش��هرام چاقويش را گرفت و در همين 
هنگام چاقو به حميد اصابت كرد. ش��هرام هم گفت: من كارم نقشه 
كشي پروژه هاي سد سازي است، اما مدتي است بيكارم. روز حادثه 
مقتول با چاقو به من حمله كرد كه قصد داشتم چاقو را از او بگيرم. در 

اين كشمكش چاقو به جمجمه سعيد اصابت كرد. 
دو متهم براي تحقيقات بيشتر به دستور قاضي منافي آذر در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفتند. 

درگيري مرگبار به خاطر 
يك دستگاه دي وي دي 

نماينده دادستان:برنامه ريزي قبلي 
براي حادثه پاسداران محرز است

فرمانده انتظامي تهران: بسياري از  مجرمان  به فضاي مجازي کوچ کرده اند!

آخرين جزئيات سقوط هواپيماي ترکيه در کوه هلن

فرمانده انتظام�ي تهران ب�زرگ با بي�ان اينكه طرح 
كنترل پلي�س در تعطيالت نوروز ب�ه زودي عملياتي 
مي شود از مهاجرت مجرمان به فضاي مجازي خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار حس��ين رحيمي فرمانده 
انتظامي تهران بزرگ صبح ديروز در حاشيه طرح »رعد 8« 
پليس پيشگيري پايتخت در جمع خبرنگاران از دستگيري 
619 س��ارق، مالخر و خرده فروش مواد مخدر خبر داد و 
گفت: مأموران كالنتري ها و پليس پيشگيري تهران بزرگ 
در طي 48 ساعت گذشته با حكم قضايي ۳۷8 سارق و مالخر 

و 241 مجرم ديگر را به اتهام جرائم ديگر دستگير كردند. 
 به گفته وي: در اين عمليات مأموران موفق شدند 60باند 
س��رقت منزل، اتومبيل، مغازه، ل��وازم خ��ودرو و اماكن 
خصوص��ي را شناس��ايي و منهدم كنند و 12۳ دس��تگاه 
خودروي مسروقه، 8۳ دستگاه موتورسيكلت و دوچرخه، 
14۳ گوشي تلفن همراه و 141 دستگاه ضبط و لوازم خودرو 
كشف و ضبط كنند. همچنين مأموران پليس در اين طرح 
هفت قبضه سالح جنگي و شكاري كه براي انجام كارهاي 
مجرمانه و ايجاد رعب و وحشت توسط سارقان به كارگيري 
مي شد نيز كشف كردند. فرمانده انتظامي تهران بزرگ از 
كشف 1۳24 عدد كاالي مس��روقه ديگر خبر داد و گفت: 
ارزش ريالي كاالهاي مس��روقه مكشوفه 4 ميليارد تومان 
است. همچنين هفت باند عمده قاچاق شناسايي، كشف و 
منهدم شد و ۵هزارو 6۵4 قلم انواع كاالي قاچاق به ارزش 

۳ ميليارد تومان كشف شد. 

وي در ادام��ه از دس��تگيري 241 خرده ف��روش در قالب 
16 باند و كشف 88 كيلو مواد مخدر و انهدام دو باند جعل 
اسناد دولتي و سه باند نصب ماهواره و كشف هزاران قطعه 

تجهيزات ماهواره اي خبر داد. 
وي از مهاجرت تعداد زيادي از مجرمان 

به فضاي مجازي خب��ر داد و گفت: 
خوشبختانه اش��راف پليس در 

اين فضا بس��يار عالي است به 
طوري كه برابر آمارهايمان 
ح��دود 80 درص��د جرائم 
فض��اي مج��ازي در تهران 

كشف مي شود. 
س��ردار رحيمي در خصوص 

طرح كنترل پليس در تعطيالت 
نوروز گفت: طرح كنترل پليس از 

چند روز ديگر آغاز مي شود و دهها هزار 
پليس در آماده باش كامل بوده و براي حفاظت از 

اموال و منازل و برخورد جدي با سارقان احتمالي به صورت 
پياده، كوچه ها و خيابان ها را پوشش خواهند داد. 

رئي��س پليس پايتخ��ت در خصوص تمهي��دات ويژه 
پليس تهران براي سه ش��نبه آخر س��ال اظهار داشت: 
در  آستانه چهارشنبه آخر س��ال بايد بگويم برخورد با 
فروش��ندگان مواد محترقه به خص��وص مواد محترقه 
آسيب زا و خطرآفرين كه بيش از يك ماه است در دستور 

كار پليس بوده با قوت ادامه داش��ته و در اين خصوص 
ميزان كشفيات پليس نس��بت به مدت مشابه در سال 
گذشته 8۷ درصد افزايش يافته است و با هماهنگي كه با 
دستگاه قضايي شده كساني كه بخواهند آرامش 
و آسايش مردم را سلب كنند و خطوط 
قرمز پليس يعن��ي نظم و امنيت 
و آرام��ش پايتخ��ت را به هم 
بزنند برخورد سخت و جدي 
خواهد ش��د به طوريكه تا 
پايان نوروز مهمان پليس 

خواهند بود. 

گفت وگ�و ب�ا يك�ي از 
متهمان 

يكي از متهمان پسر ۳1 ساله اي 
به نام كامران بود. كام��ران كه پدرش 
كارخانه دار اس��ت به اتهام سرقت در پوشش 

مأمور پليس دستگير شده است. 
به چه جرمي دستگير شدي ؟ 

سرقت در پوشش مأمور پليس. 
شما كه پدرت كارخانه دار است چرا سارق 

شدي ؟ 
 پدرم كارخانه دار است و وضع مالي خوبي داريم. خواهرم 
دكتر اس��ت و در بلژيك زندگي مي كن��د و من هم همراه 

خانواده ام در تهران زندگي مي كنم، اما چند سال قبل بعد 
از شكست عشقي كه داشتم به مواد مخدر شيشه و هروئين 

معتاد شدم. 
چرا از خانواده ات پول نمي گيري ؟ 

آنقدر پول گرفته ام ك��ه از خانواده ام خجالت مي كش��م. 
همين خودرويي كه با آن به سرقت مي روم پدرم براي من 

خريده است. 
درباره شيوه سرقتت توضيح بده ؟ 

من با بي سيم تقلبي كه داشتم جلوي افرادي را در محله هاي 
باالشهر مي گرفتم و ادعا مي كردم مأمور پليس هستم. چند 
بار با بي س��يم اعالم مي كردم مركز ۷۷ هستم و به فردي 
مظنون شده ام. بعد از اينكه اعتماد آنها را جلب مي كردم در 

بازرسي بدني تلفن همراه آنها را سرقت مي كردم.
هيچ ك�دام از طعمه ها به ش�ما مش�كوك 

نشدند ؟ 
چند مورد مشكوك شدند كه فرار كردم. من دست فرمان 
خوبي دارم و در تعقيب و گريز گرفتار نمي شوم. اين بار هم با 

تيراندازي مأموران به دام افتادم. 
سابقه داري ؟ 

بله، سه بار به زندان رفته ام، اما هر بار مادرم رضايت شاكي ها 
را گرفته و مرا آزاد كرده است. 

در زندان عبرت نگرفتي ؟ 
نه. هر ب��ار كه زندان رفتم ش��يوه جديدي از س��رقت ياد 

گرفتم. 

پرونده محم�د ثالث، رانن�ده جنايت�كار كه ب�ه اتهام قتل س�ه مأمور 
پليس ب�ا تص�ادف عمدي بازداش�ت ش�ده اس�ت ب�ا معرف�ي وكيل 
تعيين�ي در دومي�ن جلس�ه رس�يدگي وارد مرحل�ه اي ت�ازه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، جلسه رسيدگي ساعت 11:۳0 صبح ديروز در شعبه 
نهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي محمدرضا كشكولي و 
مستشاران ملكي و عباسي تشكيل شد. بعد از اعالم رسميت جلسه، رياست 
دادگاه با بيان اينكه وضعيت جديدي در پرونده ايجاد ش��ده اس��ت، گفت: 
»متهم پرونده، فردي را به عنوان وكيل تعيين��ي معرفي و دادگاه نيز با اين 
تقاضا موافقت كرده است. با توجه به اينكه در آستانه اخذ آخرين دفاعيات 

هستيم، وكيل تعييني در جايگاه حاضر شود و به دفاع از متهم بپردازد. «
در ادامه وكيل متهم گفت: » چون في المجلس حضور يافته ام نياز دارم پرونده 

را مطالعه كنم و من پس از مطالعه پرونده در جلسات بعدي حضور يابم. «
در ادامه قاضي كشكولي گفت: »طبق ماده ۳01 قانون آيين دادرسي كيفري 
متهم مي تواند وكيل معرفي كند و حضور در دادگاه با وكيل الزامي اس��ت. 
بعد از ابالغ موضوع به دادگاه بعد از 10روز، شنبه 20 اسفند را براي رسيدگي 
اعالم كرديم. در اولين جلس��ه، موضوع به وكيل و متهم تفهيم شد و بعد از 
آن وارد ماهيت شديم. در آن جلسه، وكيل تس��خيري و متهم به دفاعيات 
پرداختند. در اين مرحله با تعيين وكيلي از سوي متهم، پرونده وارد مرحله 

جديدي شده است. « 
سپس رياست دادگاه از نماينده دادستان خواست بنا به دفاعيات متهم در 

جلسه قبل اگر مطلبي دارد، ارائه كند. 
قاضي ش��هرياري، به عنوان نماينده دادس��تان بنا به درخواس��ت رياست 
دادگاه در جايگاه حاضر شد و گفت: »بسيار ساده لوحانه است كه اظهارات 
متهم مبني بر عصباني بودن لحظ��ه اي وي را بپذيريم. « وي در ادامه گفت: 
»درهمان شب يعني سي ام بهمن ماه و بامداد يكم  اس��فند ماه، دو دستگاه 
خودروي سمند و پرشيا به مأموران حمله كردند و آنها را مورد ضرب و جرح 
قرار دادند. خودروي سمند در گلس��تان هفتم نيز تعدادي از مأموران را به 
صورت حرفه اي مجروح كرد و در اين رابطه متهمان دستگير شدند. آنان كه 
عصباني نبودند، بنابراين اينها نشان مي دهد كه يك ساماندهي قبلي در اين 
ماجرا وجود دارد. « سرپرست دادس��راي امور جنايي بيان كرد: »اتوبوس به 
مدت 1۵ شب در محل پارك بوده و متهم صندلي ها را جمع آوري كرده است. 
اين اقدام نيز نشان دهنده اين است كه س��اماندهي وجود داشته كه در اين 

رابطه تحقيقات انجام و در مرجع ديگري به آن رسيدگي مي شود. «
قاضي شهرياري همچنين گفت: »متهم در اظهاراتش عنوان كرده جلوي 

خود را نمي ديده، اما در فيلم نش��ان مي دهد كه وي در گلستان هفتم اول 
به سمت راست مي رود بعد فرمان را به س��مت چپ مي چرخاند و سپس 
مس��تقيم حركت مي كند، يعني دقيقاً متوجه بوده ك��ه در حال انجام چه 
عملي است. آ ثار موجود در بدن متهم بعد از تهاجم عمدي نيز توسط افراد 
حاضر در محل بوده است كه در تحقيقات وقتي از او  سؤال شد كه آيا اين 
سه مأمور را مي شناسي؟ گفت: خير من آنها را نمي شناسم. بنابراين تهاجم 
وي صرفاً از روي عصبانيت نبوده است. وي در بين متهمان دستگير شده 
تنها كس��ي اس��ت كه گواهينامه پايه يك دارد و رانندگي اتوبوس را انجام 

مي دهد. «
قاضي شهرياري تصريح كرد: »متهم گفته است كه عضو هيچ فرقه اي نيست 
درحاليكه از دراويش است؛ چراكه در اعترافاتش بيان داشته تشكيالتي دارند 

و عضويتش محرز است كه پرونده اي مجزا در اين خصوص در دادسرا تشكيل 
شده است. همچنين متهم از س��المت رواني كامل برخوردار است كه اين 

موضوع را هم خودش و هم پزشكي قانوني اذعان و تأييد كرده اند. «
قاضي شهرياري در پايان گفت: »بنا به درخواست اولياي دم بنده هم تقاضاي 
قص��اص دارم، همچنين در زمينه اخالل در نظم عمومي نيز تقاضاي اش��د 

مجازات را خواستارم. «
در پايان وكيل تعييني متهم به جايگاه دعوت شد. او با قرار گرفتن در جايگاه، 
بار ديگر از هيئت قضايي براي مطالع��ه پرونده جهت اعاده حق و حمايت از 
حقوق انس��اني درخواس��ت مهلت كرد. به اين ترتيب هيئت قضايي با اين 
درخواست موافقت كرد و ادامه جلسه رسيدگي به پرونده را به روز يك شنبه 

2۷ اسفندماه موكول كرد. 

سفر تفريحي دختران ترك به امارات در حالي كه مي رفت به خاطره اي 
فراموش نش�دني تبديل ش�ود به كابوس�ي مرگبار تبديل شد. مينا 
باشاران، دختر يكي از ميلياردرهاي تركيه روز گذشته به معروف ترين 
شخصيت مرده در شبكه هاي اجتماعي تبديل شد. او كه به خاطر ثروت 
افسانه اي پدرش شهرت داشت به همراه هفت دوست خود، دو خلبان 
و يك خدمه كه همگي دختر بودند با جت ش�خصي به دبي و شارجه 
رفته بود كه هواپيماي حامل آنها در مسير بازگشت به سمت استانبول 
تركيه حوالي ش�هر كرد س�قوط كرد و همگي را به كام مرگ كشاند. 
خالصه آنچه درباره مينا باشاران 28 ساله، در شبكه هاي خبري منتشر شده 
اين است كه وي تنها دختر حسين باشاران سرمايه دار و كارآفرين تركيه 
بود كه در حوزه هاي مختلفي از جمله حمل و نقل، گردشگري، ساخت و 
ساز، هوانوردي و بانكداري به فعاليت و سرمايه گذاري به شهرت رسيده بود. 
از شركت هاي حسين باشاران، سهامدار اصلي بانك BSC بحرين است. 
»برج هاي مينا« - مجتمع هاي مسكوني لوكس��ي كه در بخش آسيايي 
استانبول ساخته شده اند - نيز متعلق به اين سرمايه دار است كه آنها را به نام 
دختر خود نامگذاري كرده بود. ساعتي بعد از وقوع حادثه نام ميناباشاران 
و هفت سرنشين ديگر به نام هاي زينب ُجشكون، عايشه اند، بورجو گون 
ُدآار اورفالي، آصلي ايزميرلي، ليانا هانانل، جاسمين باروح و سيِنم آكاي به 
عنوان قربانيان حادثه منتشر شد. روز گذشته اين سرمايه دار ترك به همراه 
عده اي از خانواده قربانيان حادثه براي تحويل گرفتن اجساد وارد ايران شد. 
ايرنا هم به نقل از شبكه خبري خبر۷ تركيه اعالم كرد كه ملكه قّوت، خلبان 
زن هواپيما در آخرين تماس با برج مراقبت، مدتي پس از پرواز درخواست 
فرود داده بود و درخواس��ت وي در دس��تگاه هاي برج مراقبت ثبت شده 

است. پس از اين ارتباط خلبان، با برج مراقبت قطع شده است و احتمال 
مي رود كه پس از درخواست فرود و كاهش ارتفاع توسط خلبان، مشكل 
فني يا برخورد با پرنده اتفاق افتاده باشد. خلبان هواپيما از اولين خلبانان 
زن خطوط هوايي تركيه بود كه پس از اتمام خدمت رسمي، به استخدام 
هولدينگ باشاران در آمده بود و خلباني هواپيماي شخصي شركت را بر 
عهده داشت. بريل گبش، كمك خلبان هواپيما هم دانش آموخته مركز 
آموزش خلباني بود و مدتي به استخدام سازمان هواپيمايي تركيه در آمده 
بود، از شغل خود اس��تعفا و به عنوان كمك خلبان در هولدينگ باشاران 

مشغول به كار ش��ده بود. وجاهت گبش، پدر اين كمك خلبان اكنون به 
عنوان خلبان ارشد در خطوط هوايي تركيه مشغول به كار است. 

ايسنا به نقل از سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرده است كه: »خلبان 
ساعت 18:۵0 به علت بروز مشكل فني درخواست كاهش ارتفاع كرده كه 
در حين كاهش ارتفاع در حدود ۳2 هزار پايي ضمن افت شديد سرعت از 
صفحه رادار محو شد.« بعد از آن بود كه خبر سقوط هواپيما در كوه  هلن در 
منطقه مشايخ كيارشهر در حدود 100 كيلومتري جنوب شهركرد منتشر 
شد. به سياق حوادث مش��ابه كه مدام در حال افزايش است كميته ويژه 
بحران سقوط در دهياري دورك اناري بخش ناغان شهرستان كيار تشكيل 
شد. بعد از آن خبر رسيد وقتي امدادگران بعد از پنج ساعت پياده روي در 
محل حاضر شدند آتش هواپيما خاموش ش��ده و نيروهاي محلي قبل از 
امدادگران خود را به آن جا رس��انده بودند. مجتبي خالدي، س��خنگوي 
اورژانس اعالم كرد كه اجس��اد كشف ش��ده اما به علت شدت سوختگي 
هويت آنها قابل شناسايي نيست. وي ادامه داد: »هواپيما به دليل احتراق 
موتور سقوط كرده است و اهالي روستا هواپيما را هنگام سقوط ديده اند.« 
رضا ظاهري، معاون امداد و نج��ات هالل احمر چهارمحال و بختياري اما 
گفت:» جسد سه نفر از 11 جانباخته حادثه قابل شناسايي نيست و بقيه 
اجساد با وجود جراحت و سوختگي قابل شناسايي است.« وي ادامه داد: 
»11 قرباني حادثه پس از 1۵ ساعت عمليات امداد و نجات كشف شدند.« 
عبدالرضا عليمحمدي، دادستان چهارمحال وبختياري هم گفت:»دو جعبه 
سياه هواپيما كشف و تحويل مقام انتظامي مستقر در محل و سپس تحويل 
مقام قضايي بخش ناغان شد تا به سازمان هواپيمايي كشور تحويل داده 

شود تا علت اصلي سقوط بررسي شود.«

 ضرورت همگرايي 
براي چهارشنبه سوري امن

آدم ربايي در پايتخت 
رهايي در قزوين

احمد كاهه *
چهارشنبه آخرسال هرچند رس��مي قديمي است كه قبل 
از نوروز برگزار مي شود، اما چند س��الي است كه به يكي از 
روزهاي پرحادثه ايران تبديل ش��ده است. با تغيير فرهنگ 
چهارشنبه سوري، جشن ساده و ايراني گذشته جاي خود را 
به انفجار انواع مواد محترقه و منفجره داده و بجاي برنامه ها و 
آداب و رسوم كهن، صداهاي مهيب همه جا را پر كرده است. 
در آداب و رسوم كهن در شب چهارشنبه آخر سال هيچكس 
موجب آزار ديگري نمي شد، زبان هيچ كودكي از ترس بند 
نمي آمد، جان هيچ بيم��اري به خطر نمي افت��اد، هيچ زن 
بارداري جنين خود را سقط نمي كرد، هيچ چشمي بي فروغ 
و هيچ عضوي قطع نمي ش��د و هيچ پدر و مادري داغ فرزند 

دلبندش را نمي ديد. 
ساليان گذشته مردم در شب چهارش��نبه آخر سال شادي 
مي كردند ، اما اكنون لذت شادي و هيجان اين شب، با ترس، 

دلهره، اندوه و حسرت درآميخته است. 
 واقعيت اين است كه در بسياري از كشورهاي دنيا برنامه هاي 
متنوعي براي ش��ادي و تخليه  هيجان افراد طراحي و اجرا 
مي شود، اما هيچ يك از اين برنامه ها شباهتي با اجراي مراسم 
شب چهارشنبه آخر سال در كشور ما به  شكل امروزي ندارد. 
اينكه در يك ش��ب تعداد زيادي از ك��ودكان و نوجوانان ما 
دچار آسيب هاي جدي ش��ده و راهي بيمارستان مي شوند، 
اينكه سياهي و آثار زشت نارنجك هاي دستي بر در و ديوار 
شهرهاي ما مي نشيند، اينكه برخي شادي و برخي وحشت 
كنند، نه در دين ما جايگاهي دارد و نه شايسته فرهنگ كهن 
ايراني ماس��ت و در يك جمله مي توان گفت اين موضوع با 

عزت و سربلندي ملت ما در تضاد است. 
 اينك��ه مس��ئوالن در مقابل اس��تفاده از ترقه ها و وس��ايل 
آتش بازي به اصط��الح بي خطر و مج��از، از خود ماليمت و 
نرمي نشان مي دهند، دليلي بر مجاز بودن اين وسايل و اين 
رفتارها در معناي حقيقي نيست، واقعيت اين است كه اين 
رفتارها و استفاده شايع از اين وسايل، »بد«ي هستند كه در 
مقابل »بدتر« ترجيح داده ش��ده اند. دلي��ل عقلي اين ادعا، 
آسيب هايي است كه به روح و روان شهروندان وارد مي شود، 
صداهاي مهيبي كه در كوچه ها و مناطق مس��كوني توليد 
مي شود، شايد زخمي بر بدن كسي ايجاد نكند. شايد تخليه  
چشمي را به دنبال نداشته باشد، اما آيا سوهاني هم بر اعصاب 
سالمندان ما نيست؟ آيا موجب وحشت مادري كه در انتظار 
تولد نوزاد خود است، هم نمي ش��ود؟ آيا ترس را بر كودكي 
خردسال مستولي نمي كند؟ اصاًل آيا مي توان ضمانت داد كه 

مرگ هيچ بيمار قلبي را در پي نداشته باشد؟ 
 پليس هرگز شادي و تخليه هيجان را در نسل جوان جامعه 
نكوهش نمي كند، اما زماني كه پاي آزار رساندن به ديگران 
و تخريب اموال عمومي و بر ه��م زدن نظم و امنيت به ميان 
مي آيد، مسئله فرق مي كند و انتظار آحاد مردم نيز از پليس 
چيزي جز برخورد قاطعانه نيس��ت؛ چراك��ه پليس مجري 
قانون است و در قانون مجازات اسالمي نيز براي افراد مخل 
نظم و امنيت مجازات در نظر گرفته شده است. قانوني كه هر 
فرد عاقلي اجراي آن را براي برقراري امنيت الزم دانسته و 
استثنايي براي آن قائل نيست. در ماده 618 قانون مجازات 
اس��المي آمده اس��ت: »هر كس با هياهو، جنجال، حركات 
غير متعارف يا با تع��رض به افراد، موجب اخ��الل در نظم و 
آرامش عمومي ش��ود يا مردم را از كس��ب و كار باز دارد، به 
حبس از س��ه ماه تا يك س��ال و تا ۷4 ضربه شالق محكوم 

خواهد شد.« 
* مديركل آموزش همگاني معاونت اجتماعي ناجا

دو مرد آدم ربا كه مس�افري را از داخل يكي از هتل هاي 
تهران ربوده و به شهرس�تان قزوين منتقل كرده بودند 
بازداشت ش�دند و گروگان در س�المت كامل آزاد شد. 
 روز پانزدهم اس��فند، مأم��وران پليس ته��ران در جريان 
گروگان گيري در هتل بزرگ تهران و ربودن يكي از مسافران 
قرار گرفتن��د. با حضور مأم��وران و تحقي��ق از عوامل هتل 
مش��خص ش��د دو نفر با مراجعه به هتل با يكي از مسافران 
ديدار كرده و پس از آن مرد مسافر در هتل ديده نشده است. 
در ادامه مأموران متوجه شدند دو مرد جوان، مسافر هتل را 
به گروگان گرفته و در تماس با خانواده اش درخواست پول 
كردند. تيم هاي پليس آگاهي ب��ا انجام تحقيقات تخصصي 
توانستند رد گروگانگيران را در استان قزوين شناسايي و براي 
رهايي گروگان به آنجا مراجعه كنند. سرانجام روز يك شنبه با 
شناسايي محل دقيق نگهداري گروگان، مأموران پليس وارد 
عمل شده و گروگان را از دام آدم ربايان نجات دادند و يك نفر 

از اعضاي باند را در همان محل دستگير كردند. 
با توجه به اينكه احتمال فرار همدس��ت يا همدس��تان مرد 
گروگان گير وجود داشت، تحقيقات از متهم دستگير شده 

آغاز شد. 
مرد جوان در بازجويي ها مدعي شد به علت اختالف حساب 
گروگان را به همراه همدستش از داخل هتل تهران ربوده و 
به مخفيگاه شان در قزوين منتقل كردند. با اعترافات متهم 
بازداشت ش��ده، س��اعتي بعد طراح اصلي گروگانگيري در 
ميدان آزادي تهران شناسايي و دستگير شد. تحقيقات بيشتر 

در اين باره جريان دارد. 


