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 هفته ناجا

بازداشت 400 مفسد اقتصادي
فرمان�ده انتظام�ي ته�ران بزرگ 
اعالم كرد كه در يكس�ال گذشته 
400 نفر از افرادي كه در شكل گيري 
اقتص�ادي  كالن  پرونده ه�اي 
نقش داشتند بازداش�ت شده اند. 
سردار حس��ين رحيمي، روز گذشته 
در صبحگاه مش��ترك پليس تهران 

بزرگ توضيح داد: برخورد بي امان با مفسدان اقتصادي همچنان در 
جريان است و در حال حاضر ۳۵پرونده كالن اقتصادي با همكاري 
دادستان اجرا شده و در يكسال گذشته۴۰۰ نفر از مفسدان اقتصادي 
دستگير شده اند. سردار رحيمي گفت: رصد مستمر فضاي مجازي 
و كنترل اين فضا از ابتداي سال به طور جدي دنبال مي شود و بيش 
از ۱۳۰ درصد افزايش دس��تگيري در اين فضا داشتيم. همچنين 
اقدامات ايجابي، فرهنگ س��ازي و اقدامات ارش��ادي را در اولويت 

خود قرار داديم. 

رانندگان اتوبوس در خاك عراق
 از ايران كنترل مي شوند

فرمانده پلي�س راهور اع�الم كرد 
كه تخلف رانن�دگان اتوبوس هاي 
مس�افربري ك�ه وارد خ�اك عراق 
مي ش�وند با اس�تفاده از س�امانه 
سپهتن در ايران كنترل خواهند شد. 
س��ردار كمال هاديانفر، در حاش��يه 
رزمايش اعزام تيم هاي پليس راهور به 

مرزهاي مهران، شلمچه، چذابه و خسروي گفت: ۶ هزار و ۵۰۰  نفر از 
نيروهاي ما در سه استان و چهار مرز كشور مستقر هستند تا به زائران 
خدمات دهند. سردار هاديانفر ادامه داد: در اين مدت ما دو تصادف 
توس��ط خودروهاي عبوري در خاك عراق را داشتيم كه با بررسي 
گزارش سامانه سپهتن متوجه شديم علت تصادف سرعت غير مجاز 
بوده است. از اين رو از رانندگان مي خواهيم نسبت به سرعت خود 
توجه ويژه اي داشته باشند، زيرا خودروهاي آنها قابل كنترل است. 
اگر هر راننده در خاك عراق سرعت غير مجاز داشته باشد در زمان 
بازگشت به كشور ايران اعمال قانون خواهد شد، زيرا همه موارد در 
سيستم ثبت مي شود. حتي اگر راننده در دورترين نقطه قرار بگيرد 

در سامانه سپهتن قابل رؤيت است. 
 12 درصد قربانيان سوانح رانندگي كودكان هستند

رئيس پلي��س راهنمايي و رانندگي همچني��ن در جمع همياران 
پليس گفت: متأسفانه در ۱۲ درصد از تصادفات بچه ها و كودكان 
جان خود را از دس��ت مي دهند، بنابراين ما ت��الش داريم ارتقاي 
فرهنگ ترافيك در كشور را از سنين كودكي آغاز كنيم. وي با بيان 
اينكه كودكان و نوجوانان سهم مهمي در تشويق والدين به رعايت 
نكات و مقررات راهنمايي و رانندگي دارند از همكاري وزارت آموزش 

و پرورش قدرداني كرد. 

يگان ويژه مقابل هر تهديدي آماده است
فرمان�ده يگان ه�اي وي�ژه نيروي 
انتظامي گفت: امروز يگان ويژه يكي 
از نيروهاي واكنش سريع نيروهاي 
مس�لح محس�وب مي ش�ود كه با 
برخورداري از آمايش س�رزميني 
مناس�ب و تجهيزات پيش�رفته و 
نيروه�اي متدي�ن و انقالب�ي ب�ه 

صورت 24 س�اعته در مقابل ه�ر گونه تهديد ايستاده اس�ت. 
سردار حسن كرمي در مراسم صبحگاه مشترك يگان هاي ويژه 
نيروي انتظامي به نمونه هايي از مقابله هوش��مندانه يگان ويژه 
اشاره كرد و افزود: كنترل ناآرامي در دي ماه ۹۶، اعتراض بازاريان 
در مردادماه ۹۷، حادث��ه دراويش در خيابان پاس��داران و دهها 
تجمع صنفي از جمله اقداماتي بود كه يگان ويژه با هوشمندي 
و كمترين هزينه ها توانس��ت مهار كند. وي ديگر اقدامات يگان 
ويژه را مردم ياري اين يگان در ح��وادث طبيعي از جمله زلزله 
كرمانشاه، سيل در استان هاي خوزس��تان، گلستان و لرستان و 
آتش سوزي در مراتع و جنگل ها و نيز تأمين نظم و امنيت زائران 
در اربعين و خدمات رساني در اين مسير از جمله خدمات مردم 

ياري اين يگان عنوان كرد.

دعوا بر سر 
جسد پيدا شده 

پي�دا ش�دن جس�د م�رد ج�وان مي�ان زباله ه�اي 
ب�ا  منطق�ه  اي�ن  دادس�راي  اخت�الف  كهري�زك 
دادس�راي ام�ور جناي�ي ته�ران را ب�ه همراه داش�ت. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، چن��دي قب��ل مأم��وران پلي��س 
كالنتري ۱۷۰ كهريزك از كشف جسد مرد ناشناسي در محل 
تفكيك زباله هاي شهري با خبر و راهي محل شدند. يكي از 
كارگران كه جسد را كشف كرده بود به مأموران گفت: داخل 
س��الن در حال تفكيك زباله ها بوديم كه با جسم مشكوكي 
داخل پالستيك مشكي رنگي مواجه شديم. پس از باز كردند 
در پالستيك مشكي با جسد مرد ناشناسي روبه رو شديم كه با 

ضربات متعدد چاقو به پشتش به قتل رسيده بود. 
بررسي هاي مأموران نشان داد زباله هاي تفكيك شده توسط 
۴۲ كاميون حمل زباله از منطق��ه ۱۲ تهران به مركز تفكيك 
زباله ها در كهريزك منتقل شده است. بنابراين پس از انتقال 
جسد به پزش��كي قانوني، پرونده را براي بررسي و شناسايي 
مقتول به دادسراي امور جنايي تهران فرستادند. پس از اين 
بازپرس جنايي به تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
دستور داد تا براي شناسايي هويت مقتول تحقيقات خود را 
آغاز كنند. مأموران در نخس��تين گام پرونده افراد گمشده را 
بررسي كردند، اما دريافتند جس��د كشف شده با مشخصات 
هيچ كدام از افرادي كه گمشده اند مطابقت ندارد. بدين ترتيب 
پرونده جسد ناشناس دوباره براي بررسي به دادسراي محل 
كشف جسد فرستاده شد. پس از اين دادسراي محل كشف 
جسد هم اعالم كرد از آنجايي كه جسد از تهران به كهريزك 
منتقل شده است، اين دادسرا صالحيت رسيدگي پرونده را 
ندارد. در چنين شرايطي پرونده به دادگاه اظهار نظر استان 
فرستاده شد تا مشخص شود كدام دادسرا صالحيت رسيدگي 

پرونده را دارد. 

دستبرد خانم ليسانسه به آرايشگاه هاي زنانه
زن جوان�ي ك�ه متهم اس�ت ب�ا دس�تبرد به 
آرايشگاه هاي زنانه 200 ميليون تومان سرقت 
كرده است، سرانجام به دام مأموران پليس افتاد. 
به گزارش جوان، چندي قبل شكايت هاي مشابهي 
درباره سرقت از مشتريان آرايشگاه هاي معروف زنانه 
شرق تهران به مأموران كالنتري ۱۲۶ تهرانپارس 
گزارش شد. بررسي شكايت هاي مطرح شده حكايت 
از اين داشت كه همه مش��تريان اين آرايشگاه ها 
به يك شيوه هدف سرقت قرار گرفته اند، بنابراين 
مأموران احتمال دادند كه همه سرقت ها از طرف 
يك نفر در حال رقم خوردن است. يكي از شاكيان 
در توضيح ماجرا گفت: امروز وقت آرايشگاه داشتم 
و بعد از انجام كارهايم در آرايشگاه پول را حساب 
كردم و راهي خانه ام ش��دم. س��اعتي بعد اما چند 
پيامك برايم ارسال شد كه نشان مي داد ۴۰ ميليون 
تومان از حسابم برداشت شده است. من كه تعجب 
كرده بودم خيلي زود به سراغ كيفم رفتم اما متوجه 
شدم كه كارت عابربانكم از داخل كيفم سرقت شده 
است. احتمال مي دهم كه كارت من داخل آرايشگاه 

سرقت شده باشد. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس با 
بررسي دوربين هاي مداربسته آرايشگاه هايي كه 
ماجراي س��رقت ها در آن رق��م خورده بود متوجه 
شدند كه در همگي س��رقت ها زني جوان حضور 
دارد. همچنين مشخص شد كه اين زن در فرصتي 
مناس��ب كيف يا كارت عابربانك زنان را س��رقت 
مي كند، بنابراين به عنوان مظن��ون اصلي تحت 
تعقيب قرار گرفت.  مأم��وران پليس همچنين در 

بررسي حس��اب هايي كه از آن برداشت شده بود، 
متوجه شدند كه محل برداشت از كارت هاي شاكيان 
مغازه هاي طالفروشي است. آنها همچنين با بررسي 
تصاوير دوربين هاي مداربسته اين مغازه ها خريدار 
طال را كه زني جوان بود، شناسايي كردند. تحقيقات 
همچنين نشان داد كه خريدار طال همان زني است 

كه در جريان سرقت ها نقش داشته است. 
بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه مأموران 
موفق شدند مخفيگاه زن جوان را حوالي كالنتري 
شناس��ايي و دو روز قبل او را بازداشت كنند. زن 
ج��وان در اولين بازجويي ها ب��ه جرمش اعتراف 
كرد و گفت: من داراي مدرك كارشناسي هستم 
و از مدتي قبل بود كه تصميم گرفتم به اين شيوه 
از زنان س��رقت كنم و تاكنون موفق به ۲۰ فقره 

سرقت شده ام. 
متهم۲۷ ساله توضيح داد: من ابتدا آرايشگاه هاي 
معروف و شلوغ را براي سرقت انتخاب مي كردم و 
به بهانه آرايش كردن وارد مي شدم و كنار ميز كار 
كه مشتريان پولشان را حساب مي كردند منتظر 
سوژه اي مناسب مي ماندم. وقتي مشتريان پول 
را حس��اب مي كردند رمز عابربانكش��ان را حفظ 
مي كردم و س��پس در فرصتي مناس��ب كيف يا 
كارت عابربانك شان را س��رقت مي كردم و براي 

برداشت پول راهي طالفروشي ها مي شدم. 
سرهنگ مجيد عسگري نيا، رئيس كالنتري ۱۲۶ 
تهرانپارس گف��ت: ارزش مالي پرون��ده در حال 
حاضر ۲۰۰ميليون تومان است و تحقيقات براي 

كشف جرائم بيشتر متهم در جريان است.

مرگ مشكوك  پرستار جوان 
بررسي مي شود 

تحقيقات درباره  پرونده پرستار جواني كه 
در خانه اش به طرز مرموزي فوت كرده است 
از س�وي مأم�وران پلي�س ادام�ه دارد. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، س��اعت ۱۷:۳۰ روز 
دوش��نبه ۱۵ مهرماه مأموران كالنتري ۱۳۴ 
ش��هرك غرب از مرگ مش��كوك زن جواني 
در خان��ه اش با خب��ر و راهي محل ش��دند. 
بررس��ي هاي مأم��وران نش��ان داد زن فوت 
شده پرس��تار بي هوش��ي اتاق عمل يكي از 
بيمارستان هاي تهران است كه ساعتي قبل 
به طرز مرموزي در خانه اش فوت كرده است. 
ش��وهر زن فوت ش��ده گفت: امروز همسرم 

شيفت استراحتش بود.
 دقايقي قبل از محل كار كه به خانه برگشتم 
كه با جس��د همس��رم داخل ات��اق روبه رو 
ش��دم كه در اطرافش مقداري دارو گذاشته 
شده بود. پس از اين با اورژانس تماس گرفتم 
و درخواست كمك كردم كه عوامل اورژانس 
به خانه ام آمدند و پس از معاينه اعالم كردند 

همسرم فوت كرده است. 
در حالي ك��ه معاينات اولي��ه حكايت از اين 
داش��ت دو س��اعت از فوت پرس��تار جوان 
گذشته اس��ت،  بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران دس��تور داد جس��د براي 
مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي 
قانوني فرستاده ش��ود. تحقيقات درباره اين 

حادثه ادامه دارد. 

ضرورت توجه به آموزش
 پيشگيري  از اعتياد

گ��رايش ب��ه مص����رف م��واد مخ����در در دوران نوجواني و جواني 
بيش از س�نين ديگ�ر اس�ت؛ بنابراين، موضوع پيشگيري از سوءمصرف 
مواد مخدر در اي���ن گروه هاي س���ني، توج���ه زي���ادي از برنامه ريزان و 
متخصص�ان را ب�ه خ�ود معط�وف ك�رده و ضروري است مباحث پيشگيري 

از اعتياد از سن نوجواني آموزش داده شوند. 
آمارهاي منتشر شده از س��ازمان هاي بين المللي، به خ�صوص س�ازمان 
بهداش�ت جه�اني، كميته جهاني كنترل مواد مخدر و سازمان يونسكو 
حاكي از افزايش فزاين�ده م�صرف مواد مخدر در س��طح جهان اس��ت و 
تنها تفاوت موجود بين كشورها در الگوي مصرف آنها اس�ت. بديهي است 
كه گسترش اين روند، تيشه بر ريش��ه بنيادهاي فرهنگي، اجتم�اعي و 
اقت�صادي يك جامعه م�ي زن�د و در نهاي�ت آن را ب�ه انحط�اط مي كشاند. 
ام�روزه اي�ن م�شكل چن�ان خودنمايي مي كند كه هيچ كشوري نمي تواند 
خود را كامالً از آن مصون بداند و همه من�ابع مورد بررسي بدون استثناء ابعاد 
مسئله را فاجعه آميز نشان مي دهند. بنابراين با توجه به اين كه فعاليت هاي 
فرهنگي و رسانه اي بلندمدت بوده و دير به نتيجه مي رسد و اينكه اعتياد 
مختص جامعه ايران نيست، اميد است در سال هاي آتي اقدامات صورت 
گرفته از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر اثربخشي الزم را داشته باشد و به 
نتيجه مطلوب برسد كه البته اقدامات انجام شده تاكنون خوب بوده است، 
اما كافي نيست. همچنين با توجه به اينكه دشمن درصدد ترويج فرهنگ 
مصرف مواد مخدر در كشورهاي جهان سوم است، تا چند سال پ�يش، عل�ت 
اعتياد را »نب�ود اراده« مطرح مي كردند و تم�امي اق�دامات ي�ا رويكردها، 
صرفاً تنبيهي بود، اما زماني كه به اعتياد به  عنوان ي�ك بيماري مغزي مزمن 
عودكننده نگريسته شد كه مي تواند بر روي رفتار انسان ها تأثير بگذارد، 
افق هاي جديدي روي محققان، سياست گذاران و برنامه ريزان عرصه اعتياد 
گشوده شد. عالوه بر فرهنگ سازي از طريق رسانه هاي جمعي، ضروري 
است فعاليت هاي پيشگيري از طريق محل كار و مكان هاي تجمع توسط 
چهار محور »آگاه سازي مديران، مسئوالن و كارفرمايان«، »ايجاد امكانات 
مشاوره و درمان«، »وضع و اجراي قوانين مربوط به سوءمصرف، حمل يا 

فروش مواد مخدر« و »آموزش و تقويت بهداشت عمومي« اجرايي شود. 
* استاد دانشگاه

فرزانه چاووش باشي*

نجات گروگان 8 ساله
 از دام آدم ربايان

پسر بچه 8 ساله اي كه از سوي اعضاي باند آدم ربا در شهرستان 
ميناب به گروگان گرفته شده بود، با تالش مأموران پليس نجات 
پيدا كرد و در س�المت كامل ب�ه خانواده اش تحويل داده ش�د. 
به گزارش جوان، چند روز قبل مردي به مأموران پليس شهرستان 
ميناب خبر داد كه پسربچه هشت س��اله اش گم شده است. او گفت: 
ساعتي قبل پسرم براي خريد نان خانه را ترك كرد، اما ديگر برنگشت. 
هر كجا كه سراغ داشتيم به دنبالش گشتيم، اما وقتي از پيدا كردن بچه 
نااميد شديم تصميم گرفتيم تا پليس را از ماجرا با خبر كنيم كه حاال 

درخواست كمك داريم. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت مأموران پليس در اولين گام با بررسي 
دوربين هاي مداربسته ساختمان هاي اطراف نانوايي متوجه شدند كه 
سه مرد جوان طفل را سوار بر يك خودرو كرده و از محل دور شده اند. 
بعد از به دست آمدن سرنخ، ش��اكي با ديدن تصاوير متهمان، آنها را 
شناسايي كرد. در حالي كه تحقيقات براي بازداشت متهمان در جريان 
بود شاكي به مأموران پليس خبر داد كه آدم ربايان با او تماس گرفته اند. 
او گفت آنها در جريان تماس خود در قبال رهايي طفل درخواست پول 
كرده اند.  در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان متوجه شدند كه 
آدم ربايان قصد دارند با عبور از مرز ايران وارد خاك افغانستان شوند. آنها 
سرانجام موفق شدند مخفيگاه متهمان را شناسايي و يكي از آدم ربايان 
را بازداشت كنند.  مرد جوان ابتدا گفت كه از ماجرا خبر ندارد اما وقتي 
با تصاوير خود در دوربين هاي مداربسته مواجه شد به جرمش اعتراف 
كرد. او گفت: سناريوي آدم ربايي را با همدستي دو نفر از دوستانش 
طراحي و اجرا كرده است. او گفت: ما مي دانستيم كه پدر طفل مردي 
پولدار است بنابراين براي اخاذي از وي تصميم گرفتيم تا پسرش را 

ربوده و به اين شيوه از او اخاذي كنيم. 
آدم ربايان زماني كه از بازداشت همدست خود با خبر شدند طفل را به 
واسطه يكي از دوستانشان به پايگاه بسيج سندريك سپرده و متواري 
شدند كه پسربچه در سالمت كامل به خانواده اش تحويل داده شد. 
سرهنگ محمد رستمي، فرمانده انتظامي شهرستان ميناب گفت: 

تحقيقات براي بازداشت دو متهم فراري در جريان است.

مرگ مقني در چاه 20 متري
20 مت�ري چ�اه در  كار در عم�ق  م�رد مقن�ي هن�گام 
باخ�ت.  ج�ان  ش�وش  خياب�ان  گاراژ ه�اي  از  يك�ي 
رضا هاشمي شال، معاون منطقه ۷ آتش نشاني گفت: ساعت ۱۳:۳۵ 
روز گذشته آتش نشانان ايستگاه ۱۳ از وقوع حادثه در خيابان شوش 
شرقي، خيابان درخشنده با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نش��ان داد گوش��ه اي از يك گاراژ 8۰۰ متري كه محل جمع آوري 
ضايعات پالستيكي است، چاه كن ميانس��ال براي حفاري وارد چاه 
۲۰ متر شده  بود كه به گفته شاهدان به علت نامشخص بيهوش شد. 
آتش نشانان پس از ايمن كردن محل وارد چاه شدند و پيكر بي جان 
مرد ميانسال را از چاه خارج كردند كه امدادگران اورژانس پس از معاينه 

مرگ وي را تأييد كردند.

 مرد گمشده اي كه خانواده اش برايش مراسم 
ع�زاداري گرفته بودن�د، وقت�ي در مراس�م 
چهلم�ش حاضر ش�د هم�ه را ش�وكه كرد. 
به گزارش جوان، چند روز قبل اعضاي خانواده اي 
در يكي از محالت شرقي تهران مشغول برگزاري 
مراسم چهلم فرزند ۴۵ ساله ش��ان به نام ابراهيم 
بودند كه ناگهان وي را در ميان مراس��م عزاداري 
مشاهده كردند. يك لحظه سكوت سنگينی مراسم 
عزاداري را فرا گرفت و به طوريكه اعضاي خانواده 
با ديدن اين صحنه دقايقي از هوش رفتند. از سوي 
ديگر ترس و دلهره در چه��ره يكايك مهمان ها 
نمايان بود به طوريكه انگار روح ديده بودند. هيچ 
كسي را توانايي گفتن حرفي نبود و فقط همه مات 
و مبهوت به ابراهيم خيره شده بودند و با خود فكر 
مي كردند كه چطور مرده اي پس از ۴۰روز زنده از 
گور بيرون آمده است. اما دقايقي بعد همه متوجه 
شدند اين روح ابراهيم نيست بلكه جسم زنده اش 
است كه در مراس��م چهلمين روز فوتش حاضر 

شده است. 
به گفته يكي از اعضاي خانواده ابراهيم، ماجرا از 
اين قرار بود كه ابراهيم اواخر تيرماه امسال به طرز 
مرموزي گمشده بود تا اينكه حدود ۴۰ روز قبل به 
اشتباه جسد مرد ديگري را از پزشكي قانوني به 
جاي جسد ابراهيم تحويل مي گيرند و در بهشت 

زهرا دفن مي كنند. 
  براي برادرم سنگ قبر سفارش دادم 

برادر ابراهيم درباره اين حادثه عجيب گفت: برادرم 
ابراهيم شغل آزاد داشت و همراه همسر و فرزندش 
در خانه اي حوالي يكي از خيابان هاي شرقي تهران 
زندگي مي كرد. روز س��ه شنبه ۱8 تيرماه امسال 
همسر برادرم با من تماس گرفت و گفت ابراهيم به 
خانه برنگشته است و تلفن همراهش هم خاموش 
است . ما ابتدا به خانه دوستان و بستگان سر زديم 

اما هيچ كسي از او خبري نداشت. در حالي كه به 
شدت نگران بوديم به بيمارستان ها و مراكز درماني 
رفتيم، اما آنجا هم ردي از برادرم پيدا نكرديم كه 
در نهايت به اداره پليس رفتيم و از آنها براي پيدا 
كردن برادرم درخواست كمك كرديم. پرونده ما 
به دستور قاضي واحدي، بازپرس شعبه يازدهم 
دادس��راي امور جنايي تهران براي رسيدگي در 
اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. پس 
از اين مأموران تحقيقات خ��ود را آغاز كردند و از 
بستگان و دوستانش تحقيق كردند، اما هيچ ردي 
از او نيافتند. وي ادامه داد: مدتي گذشت تا اينكه 
حدود ۴۰ روز قبل مأموران به ما خبر دادند جسد 
مردي شبيه برادرم پس از كشف به پزشكي قانوني 
منتقل شده است و از ما خواستند براي شناسايي 
به پزشكي قانوني برويم. وقتي به پزشكي قانوني 
رفتيم آنها عكس جسدي را به ما نشان دادند كه 
شباهت زيادي به ابراهيم داشت. حتي نشانه هايي 
كه ابراهي��م در صورت و بدنش داش��ت با عكس 
گرفته شده يكي بود به طوريكه ما اعالم كرديم 
جسد متعلق به ابراهيم است و در ادامه پزشكي 
قانوني محل دفن برادرمان را به ما نشان داد. پس از 
اين با چاپ اعالميه اي به بستگان و دوستان فوت 
ابراهيم را اعالم كرديم و براي او مراسم ختم و هفتم 
گرفتيم و حتي براي قبرش سنگ قبرهم سفارش 
داديم. همه ما در عزاي ابراهيم سياه پوش شديم و 
شب و روز مان گريه ش��ده بود و در دوري ابراهيم 

مي سوختيم تا اينكه چهلم ابراهيم فرا رسيد . 
   وقتي برادر مرده ام را زنده ديدم از هوش 

رفتم 
براي مراسم چهلم اعالميه چاپ كرديم و بنرهاي 
تسليت كه بستگان آورده بودند به در و ديوار خانه 
چسبانديم. آن روز مداح در حال مديحه سرايي بود 
و من هم در فراغ برادرم اشك مي ريختم كه ناگهان 

در ميان مجلس چشمم به ابراهيم افتاد. ابتدا فكر 
كردم خواب مي بينم اما چند سيلي كه به صورتم 
زدم متوجه ش��دم، بيدارم. بعد احتمال دادم كه 
خياالتي شده ام، اما ديدم كه همه سكوت كرده اند 
و به ابراهيم خيره شده اند. شوكه شده بوديم كه 
مادرم فريادي زد و از ه��وش رفت و من و فرزند و 
همسر ابراهيم هم لحظاتي بعد از هوش رفتيم. 
وقتي به هوش آمديم تازه متوجه شديم كه ابراهيم 
در اين مدت كه ما فكر مي كرديم فوت كرده است 
در كارگاهي حوالي پاكدشت كار مي كرده است. 

ابراهيم هم درباره ماجراي گمشدنش گفت: مدتي 

بود كه بيكار شده بودم و به دنبال كار بودم. هر روز 
از طريق آگهي هاي روزنامه براي كار به شركت ها و 
كارگاه مراجعه مي كردم اما فايده اي نداشت و شب 
دست خالي به خانه بر مي گشتم. پيش خانواده ام 
هميشه خجالت زده بودم به طوريكه براي خرج 
زندگي مجبور ب��ودم از ديگران پول قرض بگيرم 
تا اينكه روزي تصميم گرفتم تا كار پيدا نكنم به 
خانه ام بر نگردم. آن روز تلفن همراهم را خاموش 
كردم و براي پيدا كردن كاري به پاكدشت رفتم . 
چند روزي دنبال كار بودم و در نهايت در كارگاه 
توليدي اطراف پاكدشت شروع به كار كردم. من 
شب ها همانجا مي خوابيدم و با خودم قرار گذاشتم 
پس از اينكه مقداري پول پس انداز كردم به خانه 
برگردم. روزهاي سختي را دور از خانواده گذراندم، 
اما تحمل مي كردم تا اينكه دلم ب��راي فرزندم و 
ديگر اعضاي خانواده ام به شدت تنگ شد و تصميم 

گرفتم به خانه برگردم. 
   اهالي محل مرا روح مي ديدند 

وقتي به محل آمدم بچه هاي محل باديدن من فرار 
مي كردند و اهالي محل هم به من خيره مي شدند 
و در گوش��ي پچ پچ مي كردند. به رفتارهاي آنها 
توجهي نكردم اما وقتي وارد كوچه مان ش��دم با 
صحنه عجيبي روبه رو ش��دم. كوچه سياه پوش 
شده بود و عكس من روي بنرهاي ترحيم زيادي 
چاپ ش��ده بود. در حالي كه به ش��دت ش��وكه 
شده بودم وارد خانه مان شدم كه ديدم خانواده ام 
و همه بستگانم سياه پوش هس��تند و براي من 
عزاداري مي كنند. به سراغ برادرم رفتم تا او را در 

آغوش بگيرم كه از هوش رفت. 
وي در پايان گفت: من تصميم اشتباهي گرفتم 
و در اين مدت خانواده ام در فراغ من خيلي عذاب 
كش��يدند. بدين ترتيب پرونده مرد گمش��ده به 

دستور قاضي واحدي براي هميشه بسته شد.

درخواست قصاص براي عروس خطاكار
زنی افغان كه با پاش�يدن اس�يد شوهرش 
را به قتل رس�انده بود با درخواست دوباره 
قصاص از سوی مادرش�وهرش مواجه شد. 
به گزارش جوان، آذر سال ۹۶، مأموران پليس 
تهران از مرگ مش��كوك مرد جواني در يكي 
از بيمارستان هاي ش��هر باخبر و راهي محل 
شدند. جس��د متعلق به ياسر ۳۵ ساله بود كه 
در جريان درگيري با همسرش با اسيد هدف 
قرار گرفته و پس از انتقال به بيمارستان بر اثر 
شدت جراحات فوت كرده بود.  با انتقال جسد 
به پزشكي قانوني همسر آن مرد به نام كريمه 

۳۰ ساله بازداشت شد.
 او در بازجويي ها با اقرار به جرمش در توضيح 
به مأموران گفت: »من و ش��وهرم هر دو اهل 
افغانس��تان بوديم. از همان روزه��اي اول با 
هم اخت��الف داش��تيم و بارها با ه��م درگير 
شده بوديم. ياسر مرد بداخالقي بود و خرجي 
نمي داد. مدتي گذش��ت و صاحب يك فرزند 
پسر شديم اما رفتار شوهرم تغييري نكرد و به 
فكر خرج زندگي من و پسرم نبود. اين گذشت 
تا اينكه آخرين بار شوهرم مرا به شدت كتك 
زد. همين رفتار برايم عقده شد به همين خاطر 

به فكر انتقام افتادم.«
زن جوان ادام��ه داد: »باره��ا در درگيري ها 
شوهرم را به اسيدپاش��ي تهديد كرده بودم. 
به همي��ن خاطر نيمه هاي ش��ب ب��ه انباري 
رفتم و يك ظرف ۴ ليتري اس��يد را برداشتم 

و باالي سر شوهرم ايستادم. او را بيدار كردم 
و دوباره تهديدش ك��ردم اما او با ديدن ظرف 
اسيد شوكه ش��د و ناگهان از جايش بلند شد 
كه ناخواسته مايع اسيد از داخل ظرف روي 
بدنش ريخ��ت. بالفاصله ب��ا اورژانس تماس 
گرفتم اما بي فايده بود و شوهرم در بيمارستان 

فوت كرد.«
با اقراره��اي متهم، پرونده كامل و به ش��عبه 
پنج��م دادگاه كيفري ي��ك اس��تان تهران 
فرستاده ش��د. در اولين جلس��ه رسيدگي به 
پرونده، اولياي دم درخواست قصاص كردند. 
س��پس متهم با اق��رار به جرمش ب��ه خاطر 
فرزندش درخواس��ت گذش��ت كرد. در آخر 
هيئت قضايي وي را ب��ه قصاص محكوم كرد 
و اين حكم به ديوان عالي كش��ور فرس��تاده 
شد، اما از آن جا كه گزارش پزشكي قانوني به 
اولياي دم ابالغ نشده بود پرونده به همان شعبه 

ارجاع داده شد. 
به اين ترتيب متهم صبح ديروز در همان شعبه 
به رياس��ت قاضي بابايي حاضر ش��د. ابتداي 
جلسه گزارش پزشكي قانوني مبني بر اينكه 
علت فوت بر اثر پاش��يدن اس��يد بوده است 
به اولياي دم ابالغ ش��د. در ادامه مادر مقتول 
در جايگاه ايس��تاد و گفت: حاضر نيس��تم از 
خون پسرم بگذرم و براي عروسم درخواست 

قصاص دارم. 
در ادام��ه متهم در حاليكه به ش��دت اش��ك 

مي ريخت، گف��ت: »باور كنيد قصد كش��تن 
شوهرم را نداشتم. او خيلي مرا اذيت مي كرد به 
همين دليل تصميم داشتم او را بترسانم كه اين 
حادثه رقم خورد. بارها به او گفته بودم، خودم 
و پسرم را با اسيد مي س��وزانم، اما او اهميتي 
نمي داد و انگار مرگ ما برايش مهم نبود و به 
ما عالقه اي نداشت. همين رفتارهاي او باعث 
شد امروز اينجا باش��م. پشيمانم و درخواست 

گذشت دارم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

   حاشيه دادگاه  
در جلسه روز گذشته، مادر مقتول در حالي 
درخواس��ت قصاص كرد كه پس��ر ۱۰  ساله 
متهم روي صندلي نشسته بود. همان پسري 
كه متهم بارها به خاطر او درخواست گذشت 
كرده بود. وقت��ي رياس��ت دادگاه از كودك 
خواست مادربزرگش را راضي كند تا مادرش 
را ببخشد، كودك معترض شد و گفت: »زني 
كه پدرم را كشته است چطور مي تواند براي 
من مادر باش��د. اگر اين مادر اس��ت او هم 

پدر بود!«
در ادامه رياست دادگاه رو به مادر مقتول گفت: 
»كودك ضميري پاك دارد ك��ه از حرف ها و 
رفتارهاي ما ش��كل مي گيرد. آنه��ا را طوري 
تربيت نكنيم كه مقابل افرادي كه به گردنش 
حق دارند، قرار بگيرند. چون بعدها بايد تاوان 

اين بدآموزي ها را بدهيم.«


