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اقرار به قتل شريك براي قبض آب
مرد ميانس�الي كه ب�ه خاطر اختالف حس�اب 
و پرداخ�ت قب�ض آب و ب�رق ش�ريك كاري 
خود را با همدس�تي كارگرش به قتل رس�انده 
بود، در جلس�ه محاكمه از خ�ودش دفاع كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، ارديبهشت  سال 95، زن جواني 
مأموران پليس را از ناپديد شدن شوهر45 ساله اش 
به نام محمود باخبر كرد و گفت: »شوهرم در يك 
سوله كار مي كرد و با دوستش شريك بود. آنها به 
خاطر اختالف مالي با هم مشكل داشتند. روز قبل 
شريكش تماس گرفت و از او خواست تا به سوله برود. 
محمود بعد از تماس شريكش از خانه بيرون رفت اما 
ديگر بازنگشت و پاس��خ تماس هايم را نمي دهد. 
نگرانم اتفاق بدي افتاده باشد.« بعد از توضيحات 
زن جوان، تالش براي يافتن شوهر وي آغاز شد و 
در روند تحقيقات بود كه مأموران دريافتند محمود 
روز قبل از اعالم مفقودي براي مالقات شريكش به 
نام نويد به سوله رفته است و بعد از آن ديدار كسي از 
او اطالعي ندارد.  به اين ترتيب نويد تحت بازجويي 
قرار گرفت اما مدعي شد از شريكش اطالعي ندارد. 
همچنين در شاخه ديگري از تحقيقات مشخص شد 
آن دو نفر مدتي قبل با هم اختالف مالي داشته اند و 
روزي كه با هم قرار داشتند به خاطر پرداخت هزينه 
آب و برق با هم درگير شده اند. بنا به شواهد موجود 

نويد بار ديگر تحت بازجويي ق��رار گرفت تا اينكه 
هفت ماه بعد باالخره لب به اعتراف گشود و گفت: 
»آن روز بعد از درگيري با محمود عصباني شدم و با 
همدستي يكي از كارگرانم به نام يعقوب او را به قتل 
رسانديم و جسدش را سوزانديم. سپس اموال مقتول 

را سرقت كرديم و فرار كرديم.«
بعد از اعتراف مرد ميانسال، مأموران به محل حادثه 
رفتند و بعد از كشف بقاياي جسد و انتقال به پزشكي 
قانوني، نويد و كارگر 30 س��اله اش به نام يعقوب را 
بازداشت كردند.  با اقرارهاي دو متهم هر دو به اتهام 
مباشرت در قتل، جنايت بر ميت، سرقت مقرون به 
آزار، روانه زندان ش��دند و پرونده به شعبه يازدهم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد. در 
اولين جلسه رسيدگي به پرونده كه به رياست قاضي 
متين راسخ تشكيل شد، ابتدا اولياي دم درخواست 
قصاص كردند. سپس نويد در جايگاه قرار گرفت و با 
قبول جرمش گفت: »سالها من و مقتول با هم شريك 
بوديم و در سوله اي در ورامين كار مي كرديم. چند ماه 
قبل از حادثه به اختالف حساب خورديم و نتوانستيم 
حسابمان را روشن كنيم. اين شد كه قبض آب و برق 
آمد و از آنجائيكه محمود فكر مي كرد به او بدهكارم از 
من خواست آن را بپردازم. قبول نكردم و همين بهانه 
اختالف ديگر شد.« متهم در ادامه گفت: »چند ماه از 

مهلت پرداخت قبض گذشته بود و اگر خيلي معطل 
مي شديم ممكن بود آب و برق سوله قطع شود به 
همين خاطر روز حادثه از محمود خواستم تا با هم 
صحبت كنيم. او قبول كرد و به س��وله آمد. دوباره 
بحث ش��د و حرف ها طوالني شد. سپس حساب و 
كتاب قديم پيش آمد به همين خاطر با هم درگير 
شديم و او مدام مرا بدهكار مي كرد و مي خواست همه 
بدهي ها را گردن من بيندازد. « متهم در خصوص 
قتل گفت: »آن روز يعقوب در سوله بود. با حرف هاي 
محمود عصباني شدم و از او خواستم مقتول را سوار 
ماشين كنيم و حوالي ورامين ببريم. يعقوب قبول 
كرد. وقتي به مكان خلوتي در اطراف سوله رفتيم 
ابتدا مقتول را با يك بند خفه كردم وس��پس براي 
اينكه راز قتل مخفي بماند جس��د را س��وزانديم و 
بقاياي جسد را دفن كرديم. سپس اموال مقتول را 
كه همراه داشت سرقت كرديم تا ردي نماند.« بعد 
از توضيحات متهم ردي��ف اول، ديگر متهم نيز در 
جايگاه قرار گرفت و گف��ت: »من كارگر نويد بودم. 
او بود كه از من خواست تا مقتول را به اطراف سوله 
ببريم. وقتي به محل خلوتي رسيديم از ماشين پياده 
شديم و نويد خواست تا دست هاي مقتول را بگيرم 
و خودش با يك بند او را خفه كرد.« در پايان هيئت 

قضايي وارد شور شد. 

در درگيري يگان تكاوري بم با اشرار مسلح در شهرستان ريگان 
يك مأمور نيروي انتظامي شهيد و يك مأمور ديگر نيز مجروح شد. 
اين درگي��ري زمان��ي رخ داد ك��ه يگان ت��كاوري ۱۱4 ب��م حدود 
ساعت ۲۲:30 سه شنبه شب هنگام گشت زني در محورهاي فرعي و 
مواصالتي ريگان با يك دستگاه خودرو از قاچاقچيان و اشرار مسلح 
برخورد مي كند.  در اين درگيري مسلحانه اس��توار امين افشاري از 
نيروهاي يگان تكاوري ۱۱4 بم پليس كرمان در درگيري با اشرار به 
شهادت مي رسد و سرباز محمدحسين سلجوقي نيز مجروح مي شود.

شهادت مأمور نيروي انتظامي 
در ريگان كرمان 

 سناريو گروگانگيري ساختگي 
براي تبرئه از سرقت

برداش�ت كردن از حس�اب فردي ك�ه به قتل رس�يده 
اس�ت ممكن اس�ت از عهده هر فرد تبهكاري س�اخته 
نباش�د اما در پرونده اي ك�ه به تازگ�ي در پليس آگاهي 
تهران بزرگ رمزگش�ايي شده اس�ت مردي به نام امير 
بعد از قت�ل پيرمردي بي گن�اه كه از بس�تگان او هم بود 
از مح�ل فرار ك�رد و سه س�ال راز قتل او را پنه�ان كرد. 
اين م�رد تبه�كار در حال�ي كه فك�ر مي ك�رد آب ها از 
آس�ياب افتاده اس�ت ش�روع به برداش�ت از حس�اب 
مقتول كرد اما با هوش�ياري پليس تهران دستگير شد. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه ۲5 اسفند سال 94 بود كه زن 
جواني مأموران پليس تهران را از قتل پدر سالخورده اش با 
خبر كرد. مأموران كالنتري ۱4۲ كن لحظاتي بعد از اعالم 
خبر خودش��ان را به مح��ل حادثه كه خان��ه اي در خيابان 
طوقاني در منطقه شهران بود، رس��اندند. جسد متعلق به 
مردي 88 س��اله بود كه به طرز مرموزي به كام مرگ رفته 
بود. با تأييد خبر قاضي مرادي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران به همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل حاضر ش��د. بررس��ي هاي اوليه تيم 
جنايي نش��ان داد كه پيرمرد با اصابت جس��مي سخت به 
سرش به كام مرگ رفته است. به هم ريختگي وضعيت خانه 
هم حكايت از اين داشت كه حادثه قتل در جريان يك سرقت 
رقم خورده است. از آن جا كه آثار درگيري در قفل هاي خانه 
وجود نداشت، مي شد حدس زد كه عامل قتل بامقتول آشنا 
بوده و با رضايت او قدم به داخل خانه گذاشته است.  دختر 
مقتول كه پلي��س را از ماجرا با خبر كرده بود گفت: ش��ب 
چهارشنبه سوري پدرم را براي ش��ام به خانه دعوت كرده 
بودم. ابتداي ش��ب چندبار با تلفن همراهش تماس گرفتم 
تا آماده شود و به دنبالش بروم اما جواب نداد. نگران شدم و 
خودم را به خانه اش رساندم. وقتي وارد شدم وضع خانه به 
هم ريخته بود و از پدرم هم خبري نبود. وارد آشپزخانه كه 
شدم با جسد او مواجه شدم و پليس را با خبر كردم.  بعد از 
انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات براي بازداشت عامل 
يا عامالن حادثه به جري��ان افتاد اما تالش هاي پليس با بن 
بست مواجه شده بود تا اينكه پس از سه سال اولين سرنخ به 
دست پليس افتاد. چندي قبل به كارآگاهان خبر رسيد كه 
چك هاي بانكي مقتول كه از خانه اش سرقت شده بود يك 
به يك در بانك هاي شهر در حال نقد شدن است. بعد از به 

دست آمدن اين سرنخ مأموران راهي بانك شده و مشخصات 
وصول كننده چك ها را بررس��ي كردن��د. تحقيقات پليس 
درباره همه چك هاي نقد شده يك نتيجه مشخص داشت و 
آن اينكه همه وصول كننده هاي چك ها پيك هاي موتوري 
بودند كه در قبال گرفتن مقداري پول از مردي جوان چك ها 
را نقد كرده بودند.  با مشخصاتي كه اين افراد در اختيار پليس 
گذاشتند صورت آن مرد چهره نگاري و به دختر مقتول نشان 
داده شد. او بعد از ديدن تصوير مظنون وي را شناسايي كرد 
و گفت: آن مرد امير نام دارد و از آشنايان ماست. مدتي قبل 
بود كه پدرم آپارتماني در شهر پرند از امير خريد. بعد از آن 
بود كه آنها بر سر خريد ملك با هم اختالف پيدا كردند.  بعد 
از به دست آمدن اين اطالعات كارآگاهان راهي خانه امير در 
غرب تهران شدند اما متوجه شدند كه او پس از وقوع حادثه 
قتل ديگر به خانه اش مراجعه نك��رده و خانواده اش هم از او 
خبر ندارند.  تحقيقات براي بازداشت امير در جريان بود تا 
اينكه مخفيگاهش در فاز 4 شهر پرديس شناسايي و او دو روز 
قبل بازداشت شد. امير در اولين بازجويي ها به سرقت دسته 
چك مقتول و برداشت غيرمجاز از حساب او اعتراف كرد اما 
گفت كه در جريان قتل نقش نداشته است. متهم 38ساله 
اما در تحقيقات فني ماجراي قتل را اين طور شرح داد: من 
مدتي قبل از حادثه، آپارتماني با تمام وسايل آن را به مقتول 
فروختم. مدتي كه گذشت او تماس گرفت و مدعي شد كه 
من به خانه اش دستبرد زده ام. او بارها من و خانواده ام را به 
دزدي متهم كرد و زماني كه به رفتارش اعتراض مي كردم 
فحاشي مي كرد. متهم گفت: من شب حادثه براي حرف زدن 
درباره موضوع به خانه اش رفتم. وقتي وارد شدم بدون اينكه 
اجازه حرف زدن بدهد شروع به فحاشي به من و خانواده ام 
كرد. من از رفتارش عصباني شدم و او را هل دادم كه تعادلش 
را از دس��ت داد و وقتي افتاد سرش محكم به زمين برخورد 
كرد. خودم را كه باالي سرش رساندم ديگر نفس نمي كشيد. 
ترسيدم و براي صحنه سازي دسته چك او را سرقت كرده و 
از خانه فراركردم. در حالي كه سه سال از ماجرا گذشته بود 
با جعل كردن امضاي او شروع به برداشت از حسابش كردم 
كه بازداشت شدم.  سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، 
معاون مبارزه با جرائم جنايي پلي��س آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در اداره دهم پليس آگاهي 

تهران بزرگ جريان دارد. 

 اجير كردن پيك  براي نقد كردن  
چك هاي سرقتي مقتول

فروش�نده بوفه س�ينما ك�ه ب�راي تبرئه از س�رقت دخ�ل بوفه ب�ا طرح 
س�ناريو س�اختگي به دادس�را جناي�ي ته�ران رفت�ه ب�ود در بازجويي 
دس�تش رو و ب�ه اته�ام س�رقت 50 ميلي�ون تومان�ي بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، روز دوش��نبه ۱9 آذر ماه پسر جواني به اداره پليس رفت 
و از صاحب كارش كه مرد بوفه داري در يكي از سينماهاي تهران است به اتهام 
گروگانگيري 6 ساعته ش��كايت كرد.  وي در توضيح ماجرا گفت: من فروشنده 
بوفه يكي از سينماهاي تهران هستم. ش��ب قبل صاحب بوفه كه مرد جواني به 
نام اردشير است مرا داخل بوفه زنداني كرد و مدعي بود كه من اموالش را سرقت 
كرده ام و تا زماني كه اموالش را بر نگردانم مرا گروگان نگه مي دارد. به او گفتم كه 
اشتباه مي كند اما فايده اي نداشت كه مجبور شدم  از او التماس كنم اما باز هم 
او مرا رها نكرد تا اينكه پس از 6 ساعت حبس وقتي مردم براي تماشاي فيلم به 
سينما آمدند ش��روع به داد و فرياد كردم كه او از ترس مرا رها كرد. االن به اداره 
پليس آمدم تا از او به اتهام گروگانگيری شكايت كنم.  پس از طرح اين شكايت 
مأموران مرد بوفه دار را به دستور بازپرس ش��عبه چهارم دادسراي امور جنايي 
تهران براي تحقيق احضار كردند. وي صبح ديروز براي بازجويي به دادسراي امور 
جنايي آمد و در حالي كه شاكي هم حضور داشت در توضيح ماجرا گفت: شاكي 
حدود دوماه است كه در بوفه من كار مي كند. در اين مدت به رفتار او مشكوك 
شده بودم و به همين سبب دوربين هاي مداربسته بوفه را بررسي كردم اما متوجه 
ش��دم او زاويه دوربين ها را تغيير داده به طوريكه دخل بوفه مش��خص نيست. 
از سوي ديگر من ش��كالت هاي خاصي را در بوفه ام مي فروختم كه مغازه هاي 
ديگري نداش��تند تا اينكه متوجه ش��دم چند مغازه ديگر هم در اطراف سينما 
همان شكالت هاي مرا مي فروشند كه بيشتر به فروش��نده ام مشكوك شدم و 
براي اطمينان بيشتر دوربين مخفي را در بوفه جاسازي كردم و پس از بررسي 
فيلم آن شكم به يقين تبديل شد و فهميدم در اين مدت او 40 ميليون تومان از 
دخلم سرقت كرده و حدود ۱0 ميليون تومان هم شكالت و ديگر مواد خوراكي 
به مغازه هاي ديگر فروخته است. آن شب به بوفه رفتم و با او درباره سرقت اموالم 
حرف زدم و او را تهديد به شكايت كردم كه فروشنده ام سرقت از بوفه را قبول كرد 
و قرار شد به زودي پول هاي سرقتي را به من پرداخت كند و از من خواست شكايت 
نكنم. وي در پايان فيلم دوربين هاي مخفي را براي بررس��ي در اختيار بازپرس 
پرونده قرار داد. بنابراين پس از بررسي فيلم هاي دوربين، قاضي پرونده فروشنده 
جوان را بازداشت كرد و براي تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران پليس قرار داد. 

برادر ناخلف در جلسه بازجويي بخشيده شد
مصرف مش�روبات الكل�ي در بروز ان�واع جرائم 
مخصوصًا جرائم خشن، نزاع هاي خونين و گاهي 
هم قتل نقش بس�زايي دارد. معم�والً افرادي كه 
مش�روبات الكلي مصرف مي كنند زندگي آرامي 
ندارند و هميشه زندگي خانوادگي و اجتماعي آنها 
متالطم است و دس�تخوش تغييراتي پيش بينی 
نش�ده اي مي ش�ود به طوريكه اين افراد كه پس 
از مصرف مش�روبات الكلي از حالت عادي خارج 
مي شوند و قدرت عاقله آنها از كار مي افتد دست 
به كارهاي خطرناكي مي زنند كه عواقب تلخي را 
به دنبال دارد، مثل پرونده قتل برادركشي كه متهم 
مدعي است مقتول پس از مصرف مشروبات الكلي 
با او درگير شده و ناخواسته اين اتفاق رخ داده است. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم كه مرد جواني به نام ارسالن 
است ساعت ۲0 شامگاه پنج شنبه ۱5 آذرماه در نزاعي 
خونين در ابتداي كوچه باقري، خيابان شهرزاد حوالي 
شوش شرقي برادر 44 س��اله اش به نام قدير را به قتل 
رساند و از محل گريخت. مأموران كالنتري ۱59 بي سيم 
كه با تماس تلفني شهروندي در جريان اين درگيري 
قرار گرفته بودند در محل حادثه دريافتند لحظاتي قبل 
درگيري بين مرد جواني به نام قدير با برادرش و چند 
نفر از بستگانش رخ داده است كه در جريان آن قدير با 
اصابت چاقوي برادرش به نام ارسالن به شدت زخمي 
و به بيمارستان بهارلو منتقل شده است. وقتي مأموران 

در بيمارستان حاضر و متوجه شدند قدير بر اثر شدت 
خونريزي روي تخت بيمارس��تان فوت كرده اس��ت.  
بدين ترتيب مأموران ارسالن، برادر مقتول را به عنوان 
مظنون به قتل تحت تعقيب قرار دادند كه مشخص شد 
وي پس از حادثه به مكان نامعلومي گريخته اس��ت. 
در حالي كه تحقيقات براي دس��تگيري قاتل فراري 
ادامه داشت، شامگاه سه شنبه ۲0 آذر ماه ارسالن پس 
از پنج روز ف��رار خودش را به مأم��وران پليس معرفي 
كرد.  صبح ديروز متهم براي بازجويي به دادسراي امور 
جنايي تهران منتقل شد.  وي در بازجويي ها با اظهار 
پشيماني به قتل برادرش اعتراف كرد و گفت: برادرم 
يك سال قبل با همسرش كه از بستگان نزديك ما است 
ازدواج كرد. آنها زندگي خوبي داشتند، اما برادرم گاهي 
مشروبات الكلي مصرف مي كرد و از حالت طبيعي خارج 
مي شد كه همين موضوع باعث اختالف آنها شده بود. 
برادرم هر وقت مشروب مي خورد عصباني و پرخاشگر 
مي شد و با همسرش مشاجره و گاهي هم درگير مي شد 
و به همين دليل همس��رش از خانه قه��ر مي كرد. ما 
چند باري با او مشاجره كرده بوديم تا اينكه روز حادثه 
برادرم به داخل كوچه آمد و شروع به داد و فرياد كرد 
كه با ميانجيگري هاي همسايه ها و اقوام پايان يافت و 
به خانه اش رفت. ساعتي بعد او دوباره در حالي كه چاقوي 
بزرگي همراه داشت براي درگيري به داخل كوچه آمد و 
من هم از ترس چاقويي از آشپزخانه برداشتم تا اگر با هم 

درگير شديم از خودم دفاع كنم اما باز هم با ميانجيگري 
اين درگيري هم تمام شد تا اينكه ساعت 8 شب دوباره 
زن برادرم با من تماس گرفت و گفت قدير داخل كوچه 
در حال داد و فرياد است. وقتي به محل آمدم، ديدم او 
جلوي زن و بچه ام داخل كوچه داد و فرياد مي كند كه 
با هم درگير شديم و من با چاقو ضربه اي به پهلويش 
زدم. وقتي خونين نقش بر زمين شد خيلي ترسيدم و از 
همسايه ها درخواست كمك كردم اما كسي به فريادم 
نرسيد تا اينكه در نهايت مردي خودرواش را نگه داشت 
و با خودروي او برادرم را به بيمارستان رساندم و بعد از 
ترس فرار كردم. شب با يكي از بستگانم تماس گرفتم كه 
گفت برادرم فوت كرده است. در حالي كه خيلي ناراحت 
و پشيمان بودم چند روزي در پارك ها گذراندم اما عذاب 
وجدان رهايم نكرد و تصميم گرفتم خودم را به پليس 
معرفي كنم. وي در پايان گفت: من قصد قتل برادرم را 
نداشتم و فقط مي خواستم او را بترسانم و االن هم به 
شدت پشيمانم.  پس از بازجويي متهم، مادر مقتول كه 
در دادسرا حضور داشت با بخشيدن پسر خطاكارش 
گفت: ارسالن برادرش را دوست داشت و اين درگيري 
هم ناخواسته رخ داده بود و االن هم خودش اقرار كرد كه 
قصد قتل برادرش را نداشته است به همين خاطر من 
هم از خون پسرم مي گذرم و ارسالن را مي بخشم.  متهم 
براي ادامه تحقيقات به دستور بازپرس جنايي در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

 جانشين فرمانده انتظامي پايتخت با اشاره به دستگيري يكي از 
سوداگران مرگ در جنوب تهران گفت: در بازرسي از خودروي 
كاميون اين قاچاقچي 851 كيلوگرم انواع مواد مخدر كشف شد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حميد هداوند گفت: در بررسي هاي 
انجام ش��ده از س��وي مأموران مبارزه با مواد مخدر پايتخت، در 
خص��وص فعاليت هاي يك قاچاقچ��ي حرفه اي م��واد افيوني، 
مشخص شد كه اين متهم با همدستي چند نفر ديگر كه در يكي 
از استان هاي جنوبي كشور هستند، قصد دارند يك محموله مواد 
مخدر را به تهران منتقل كنند.  وي ادامه داد: در بررس��ي هاي 
تكميلي پليس مش��خص شد كه متهم به وس��يله يك دستگاه 
كاميون حامل تانكر در پوشش حمل قير، اقدام به جاسازي مواد 
مخدر كرده و به سمت تهران در حركت است كه با هماهنگي  هاي 
انجام شده مسير تردد خودرو تحت كنترل درآمد و در نهايت پس 
از 48 ساعت مراقبت هاي ويژه، اين خودرو در بزرگراه آزادگان، 
تندگويان شناسايي و متوقف شد.  س��ردار هداوند با بيان اينكه 
متهم دستگير و خودرو براي بازرسي به پايگاه دهم پليس مبارزه با 
مواد مخدر تهران بزرگ، منتقل شد تصريح كرد: در بازرسي هاي 
انجام شده از بخش هاي مختلف كاميون 695 كيلوگرم ترياك 
و ۱56 كيلو و 740 گرم حشيش كش��ف شد.  به گفته جانشين 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ تحقيقات و بررسي هاي پليس براي 

شناسايي همدستان متهم همچنان ادامه دارد. 

مأموران پليس آگاهي سيستان و بلوچستان در دو عمليات 
جداگان�ه دو گ�روگان را از دام آدم رباي�ان نج�ات دادند. 
اواخر مردادماه امسال بود كه مأموران پليس زاهدان با تماس 
تلفني شهروندي از ربودن پسر بچه اي در آپارتمان مسكوني شان 

در بلوار جمهوري شهر زاهدان با خبر و راهي محل شدند. 
بررس��ي هاي ميداني نشان داد س��ه نفر سرنشين يك دستگاه 
خودروی زانتياي سفيد رنگ پسر بچه ۱۲ ساله اي به نام حسن 

را ربوده و به مكان نامعلومي گريخته اند. 
در حالي كه تحقيقات براي دس��تگيري آدم رباي��ان و آزادي 
گروگان ادامه داشت مأموران دريافتند آدم ربايان براي آزادي 
پس��ر بچه مبلغ 40 ميليون تومان درخواس��ت كرده اند. بدين 
ترتيب تيم زبده اي از كارآگاهان مب��ارزه با جرائم جنايي براي 

دستگيري متهمان وارد عمل شدند.  
رئيس پلي��س آگاهي فرماندهي انتظامي اس��تان سيس��تان 
و بلوچس��تان با اعالم دس��تگيري متهمان گف��ت: پس از اين 
كارآگاهان با كمترين سرنخ هاي موجود تحقيقات گسترده اي 
را آغ��از و با تالش بي وفق��ه مخفيگاه آدم رباي��ان را در خيابان 
امام خميني )ره( شناسايي و در اقدامي ضربتي آنان را دستگير 
كردند.  سرهنگ ابراهيم مالشاهي گفت: در بازجويي هاي فني 
پليس مشخص شد پسربچه ربوده شده توسط پدر سركرده باند 
در روستاي قلعه بيد از توابع شهر زاهدان نگهداري مي شود كه 
بالفاصله تيمي از كارآگاهان به محل اعزام و پسر بچه ربوده شده 
را ساعت سه بامداد روز سه شنبه به صورت صحيح و سالم آزاد 

كردند و به آغوش خانواده بازگرداندند.  
وي با اش��اره به اينكه علل و انگيزه آدم رباي��ان در اين پرونده 
اختالفات مالي در پي معامالت مواد مخدر اعالم شده تصريح 
كرد: در عملياتي ديگر نيز روز سه ش��نبه مأموران پليس مرد 
جوان��ي را از چنگال دو گروگانگير رها كردند.  وي در تش��ريح 
جزئيات اين پرونده آدم ربايي گفت: در اين پرونده سرنشينان 
دو دستگاه پژو 405 مردي 38 ساله را در شهر كرمان گروگان 
گرفته بودند ك��ه با كار اطالعاتي پليس مح��ل نگهداري او در 
خيابان مدني شهر زاهدان شناسايي ش��دند و افسران مجرب 
پليس آگاهي در يك عمليات منس��جم با محاصره مخفيگاه، 
آدم ربايان را دستگير و فرد ربوده ش��ده را صحيح و سالم آزاد 
كردند. بررسي ها نشان داد اين آدم ربايي هم به خاطر معامالت 
مواد مخدر صورت گرفته بود كه آدم ربايان از خانواده گروگان 

مبلغ 300 ميليون تومان درخواست كرده بودند. 

 كشف 850 كيلوگرم 
مواد مخدر از كاميون 

سوداگر مرگ

 رهايي2 گروگان 
در سيستان و بلوچستان

 يكي از آسيب هاي جدي كه در تعارض با اهداف سياست بهره يابي از توان 
و ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد جهت حضور و مشاركت فعاالنه آنان در 
عرصه مبارزه جدي و فراگير با معضل اعتياد قرار دارد، عملكرد سليقه اي و 
جانب دارانه، بخشي نگري و نبود روحيه مشاركت جويي و تمركزگرايي وافر 
بخش هاي اجرايي دستگاه هاي دولتي در برخورد و ارتباط با سازمان هاي 
مردم نهاد حوزه اعتياد و موادمخدر است. اين ش��يوه و رويكرد برخورد و 
ارتباط با سازمان هاي مردم نهاد مي تواند هزينه حضور اجتماعي را براي 
مشاركت و توس��عه آن به ش��دت افزايش دهد و موجب كاهش انگيزش 

فعاليت هاي داوطلبانه و مشاركت جويانه شود. 
افزايش اعتياد به مصرف مواد مخدر صنعتي و ش��يميايي بسيار حساس و 
دغدغه انگيز است، فعاليت هاي انسان دوستانه و خيرخواهانه سازمان هاي 
مردم نهاد بايد از هرگونه اقدامات سلبي و نگاه هاي فردي و بخشي نگري و 
اعمال ساليق شخصي و تمركزگرايي به دور باشد. در اين صورت اقدامات 
آنها در انجام اقدامات پيشگيرانه، آموزش و اطالع رساني براي دوري از مواد 
مخدر نقش آفرين خواهد بود بنابراين الزم است ستاد مبارزه با مواد مخدر 
به عنوان دست اندركار س��تادي و اجرايي در بحث اجتماعي شدن مقابله 
با اعتياد، به طور منطق��ي و هدفمند از ظرفيت س��ازمان هاي مردم نهاد 
در راستاي دسترسي به اهداف سياس��ت هاي كاهش تقاضا براي مصرف 

مواد مخدر استفاده كند.   
اعتماد كردن به مردم و س��عي در مش��اركت دادن آنها در مقوله كاهش 
آسيب اعتياد، نتايج درخش��اني به همراه دارد. بهتر است با فراهم كردن 
زمينه فعاليت گروه هاي مرتبط و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي جامعه، اين 
برنامه ها را گسترش داد؛ چراكه به رغم شروع خوب، هنوز تا پوشش مناسب 
و ارتقاي كيفي برنامه مقابله با مصرف مواد مخدر صنعتي و شيميايي فاصله 

زيادي داريم.   
 رهيافت اصلي مبارزه با مواد مخدر بايد اجتماعي و فرهنگي باشد، مسئله 
مواد مخدر متأثر از ساختارهاي اجتماعي � فرهنگي است و راه حل آن نيز 
به اصالح و تغيير اين ساختارها مربوط مي ش��ود.   مادامي كه بيكاري در 
جامعه، فقر و محروميت و سرخوردگي و نوميدي نسبت به آينده و شكاف 
عميق طبقاتي و ناهنجاري هاي اخالقي و غيره وجود دارند، امكان كنترل 

اعتياد و كاهش ضريب نفوذ آن در جامعه امري محال است. 
همچنين تا زماني كه نهادهاي آموزشي ما مهارت هاي الزم براي زندگي 
سالم اجتماعي را به فرزندان تعليم نمي دهند و والدين نيز به علت درگير 
بودن با بار سنگين تأمين معاش و مخارج قادر به انتقال چنين مهارت هايي 
به فرزندان خود نيس��تند، بعيد نيس��ت كه با ناهنجاري هاي رفتاري در 
نسل هاي جديد مواجه باشيم. بنابراين در كنار باورمندي به سازمان هاي 
مردم نهاد، همچنين آسيب شناسي دو نهاد خانواده و مدرسه بايد در دستور 

كار قرار گيرد زيرا اين دو نهاد ارتباط تنگاتنگي با اعتياد دارند. 
 آسيب شناسي خانواده و مدرس��ه به عنوان دو ركن اساسي كاهش تقاضا 
اهميت زيادي دارد. كاهش تقاضا ب��ه طور ضروري بايد معطوف به اصالح 
روابط ساختاري دولت، خانواده، مراكز آموزشي و محيط  اجتماعي از يك سو 

و فرد از سوي ديگر باشد.   

 ضرورت استفاده از مشاركت مردمي 
براي پيشگيري از اعتياد

زينب اعتمادي

    گزارش


