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هوشسیاه

كالهی بر سر بیكاران
این كالهبرداران برای
اینكه طعمهها شك
نكنند ،مبالغ كمی
دریافت میكنند كه
با توجه به تعداد زیاد
متقاضیان ،مبلغ
زیادی میشود .آنها
هیچ نشانی از خود در
سایتهای تبلیغات
نمیگذارند و اغلب
از تلفنهای اعتباری
استفاده میكنند

«مـ ـ ــن ه ـ ــم ی ـ ـكـ ــی از
سیما فراهانی
ف ــر ی ــب خ ــوردگ ــان ــی
هـ ـسـ ـت ــم ك ـ ــه چ ــوب
تپش
اعـ ـتـ ـم ــاد ب ـ ـیجـ ــا بــه
دیـ ـگ ــران را خـ ــوردم.
اگــر بــه آســانــی اعـتـمــاد ن ـم ـیكــردم ،بخشی از
پ ـ ـ ـ ـ ــو ل ـ ـ ـ ـ ــم را كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــی

بــه دس ــت آوردهبـ ـ ــودم ،بــه راح ـتــی از دســت
نمیدادم».
اینهــا حرفهای یــك مرد جــوان بیكار اســت
كــه در دام كالهبــرداران افتــاده و بــه پلیــس
فتا رفتــه بــود تــا از آنهــا شــكایت كنــد .میالد
میگو یــد« :لیســانس نر ما فــزار رایا نــه دارم.
بعــد از گرفتــن مــدرك ،رفتــم دنبــال پیــدا

كــردن كار .هر جــا كــه میرفتــم ،میگفتنــد
فــرم پر كــن بــا شــما تمــاس میگیر یــم .هرجا
میرفتم ،سابقه كار میخواســتند .من تازه از
دانشــگاه فار غالتحصیل شــده بــودم و هیچ
تجربهای نداشــتم .بعــد از یكســال دوندگی
برای پیــدا كــردن كار ،باالخــره در یــك كارخانه
بــه عنــوان مســؤول كارگاه اســتخدام شــدم
به امید اینكــه بتوانم پسانــدازی جمع كنم
و بــا پــول آن ،كســب و كار تــازهای راه بیندازم
و دیگر آقاباالســر نداشــته باشــم ،امــا اوضاع
آنطــور كــه فكرمیكردم خــوب پیــش نرفت.
بســیاری از كارخانههــا از جملــه كارخا نــه مــا
شــروع بــه تعدیــل نیــرو كــرد و مــن هــم یكی
از آنهــا بــودم ».میــاد كــه بیــكار شــد ،دوبــاره
برگشــت ســرخط .مانــدن در خانــه و بیهوده
قــدم زدن ،كالف ـهاش كــرده بــود .دیگــر هیچ
امیــدی به آینــده نداشــت .دوســتانی كه فكر
میكــرد یــك روز دســتش را میگیرند ،بــه فكر
خودشــان بودند و حتــی حاضر نبودنــد به او
پول قرض دهند ،چون میدانستند میالد آه
در بســاط ندارد كه بخواهد پولشــان را پس
بدهــد« :دیگــر هیــچ امیــدی بــه آینــده ســیاه
و تاریكــم نداشــتم .بــا همــان تهمانــده پولی

كه برایــم مانده بــود ،ســعی میكــردم روزگارم
را بگذرانــم ،امــا مگر میشــد بــا ایــن گرانیها
زندگی كرد.
هــر چــه میگذشــت ،از زندگی عــادیام عقب
میافتادم .بیكاری خیلی فشــار میآورد و دق
دلیام را بــا بداخالقی كردن ســردیگران خالی
میكــردم .هشــت مــاه بعــد از بیــكار شــدنم،
یك روز در یكی از ســایتهای كاریابی متوجه
آگهی كاریابی شدم كه به مشــتریانش وعده
م ـیداد در ازای پرداخــت پــول از طــرف افــراد
بیكار ،در عرض یــك هفته میتوانــد برای آنها
كار پیدا كند».
میــاد پــول را به حســاب مدیــر ســایت واریز
كــرد و چشــمش دائــم بــه تلفــن بــود تــا زنگ
بخورد .تا زنــگ میخــورد مثل بــرق از جایش
میپر یــد .تا اینكــه خودش بــا شــماره تلفنی
كــه دا شــت ،تمــاس گر فــت ،ا مــا هیچكــس
جوابگــوی میــاد نبــود .تــا دو هفتــه كار مــرد
جــوان تماس گرفتــن با ســایت كاریابــی بود،
امــا وقتــی دیــد كســی جوابگــوی او نیســت و
هیــچ راهی برای باز پــس گرفتــن پولش ندارد
بــه پلیــس فتــا رفــت و از آن ســایت كاریابــی
شكایت كرد.

باند سایبری فریب بیكاران
شدند متهمان این پرونده از شگردهای مختلفی برای درج آگهی خود

شــهروندان توصیه میكند هرگز فریــب اینگونه آگه یهــا را نخورند و

متهمــان پرونــد ه كالهبــرداری در ســایتهای تبلیغــات محــور گفت:

مانند كاریابی و اســتخدام ،اخذ ویزا و ...اســتفاده میكردند .با بررســی

تا انجام خدمات از طرف فــرد درج كننده آگهی ،مبلغ یــا مبالغی را واریز

پس از مراجعه تعدادی از شــهروندان و طرح شكایت خود با موضوع

بیشتر موضوع مشخص شد درج این آگهیها توسط یك نفر نبوده و

نكنند.

درج آگهی در یكی از ســایتهای آگهی محور ،موضــوع بالفاصله مورد

یك باند با همكاری هم در این پرونده نقش دارند.

ایــن كالهبــرداران در پوشــش کاریابــی بــرای اینكــه طعمههــا شــك

بررسی قرار گرفت.

باتوجه بــه حساســیت پرونــده ،موضــوع در دســتور كار كارشناســان

نكننــد ،مبالــغ كمــی دریافــت میكننــد كــه بــا توجــه بــه تعــداد ز یــاد

سرهنگ حشمت سلیمانی افزود :شهروندان در اظهارات خود اعالم

پلیــس فتا قــرار گرفت كه بــا اقدامــات فنی  -مهندســی بانــد متهمان

متقاضیــان ،مبلــغ ز یــادی میشــود .آنهــا هیــچ نشــانی از خــود در

كردنــد كــه در یكــی از ســایتهای درج آگهی با یــك آگهی تحــت عنوان

شناســایی و طــی هماهنگــی بــا دســتگاه قضایــی ،در یــك عملیــات

ســایتهای تبلیغــات نمیگذارنــد و اغلــب از تلفنهــای اعتبــاری

كاریابی و استخدام مواجه شدند و سپس با فرد آگهی دهنده تماس

غافلگیرانه در یكی از شهرستانهای استان دستگیر شدند.

استفادهمیكنند.

گرفتند و بعد از انجام مقدمات استخدام به درخواست سایت مبلغی

وی افــزود :متهمان در اظهــارات خود بــه كالهبــرداری از  30نفر اعتراف

در عیــن حــال ،در خصــوص خر یــد از ســایتهای خر یــد و فــروش

به حســاب آگهیدهندگان واریز كردند ،اما متهم پس از دریافت پول

و هــدف خــود را از درج آگهی و كالهبرداری ،كســب درآمد بیــان و اعالم

دقــت كافــی را داشــته باشــند و در صــورت برخــورد بــا هرگونــه مــورد

از فرد بیكار ،دیگر جوابگوی تماس تلفنی نبود.

كردند برخی از شــهروندان به واســطه اعتماد بیمورد و بدون تحقیق

مشــكوك ،آن را از طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی اینترنتــی

پس از تحقیق و بررسی ،ماموران پلیس فتا در تحقیقات خود متوجه

بــه واریز وجــه بعنوان پیــش پرداخــت اقــدام میكردند .ســلیمانی به

 www.cyberpolice.irاطالعرسانی كنند.

رئیس پلیس فتای استان فارس با اشــاره به این پرونده و دستگیری

اعضای بدن پسر جوان ،نجاتبخش بیماران شد

پدر و مادری که پیشقدم شدند

نشویم .دو ســاعت از آخرین صحبت او با مادرش گذشته بود كه متوجه

هــم بــه او بدهــد تــا اگــر پســر همكالس ـیاش دلــش خواســت ،بــه او هم

بیقراریهای همسرم شــدم .با هرجا كه فكرش را بكنید ،تماس گرفتیم

بدهد .میدانســتیم كه پســرم از تصمیــم ما بــرای اهدای اعضــای بدنش

تا شــاید بتوانیم خبری از محمدجواد بگیریم ،اما هیچكس خبر نداشت.

هم رضایــت قلبی دارد 48 .ســاعت بســتری بود .بعــد آمبوالنس مجهزی

بــا اورژانس جــادهای هــم تمــاس گرفتیم ،ولــی آنها هــم اظهــار بیاطالعی

از تهــران آمــد و پســرمان را به بیمارســتان ســینا برد تــا روند اهــدای عضو

بخشش

در این وانفســای بیــكاری ،چــه قنــدی در دل پدر و مــادر محمدجــواد آب

میكردند .آنقدر این بیاطالعی ادامه پیدا كرد تا اینكه شــك كردیم نكند

صورت گیرد ».به بیمارستان سینا كه رســیدند ،پدر باز هم تاكید كرد كه از

شــده بود كه پسرشــان باالخره توانســته بود كار پیدا كند و شاغل شود.

پســرمان را ربــوده باشــند .در همین حــال و احــوال بودیم كــه خواهرزاده

تمام اعضای قابل اســتفاده بدنش و حتی رگها هم میتوانند اســتفاده

آنقدر خوشــحال بودند كه حاضر بودند هر ســختیای را به جان بخرند تا

همســرم از طریــق اینترنــت متوجــه شــد پســرم در بیمارســتان دامغــان

كنند .درد هنوز هم در صدای پدر موج میزند .درد دوری از فرزند ،از دست

محمدجواد بتواند به كار مورد عالقهاش بپردازد ،اما این خوشحالی فقط

بستری شده است».

دادن ثمره عشــقش با همســرش ،جــای خالی پســرش هنوز هــم آزارش
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از دنیا رفت و اعضای بدن او به بیماران نیازمند بخشیده شد.

میدهد« :خیلی سخت است .باور كنید دست و دلم به كار نمیرود .این
تمام وجود فرزندم را اهدا كردم

درد آنقدر ســنگین اســت كه آرزو میكنم حتی ســر دشــمنم هــم این بال

ن هــم به خاطــر محمدجواد.
صدای آیات قــرآن در خانــه پیچیده اســت؛ آ 

پــدر و مــادر ب هســرعت از گــرگان به ســمت دامغــان حركــت كردنــد .باالی

نیایــد .من هم پــدرم و حال پدرانی كــه فرزند نیازمنــد اهدای عضــو دارند را

اهل خانــه هنوز هــم مرگ پسرشــان را بــاور ندارنــد .انگار همیــن چند روز

سرش كه رســیدند ،پزشــكان گفتند شرایط جســمی مناســبی ندارد و به

بهخوبی درك میكنم .میدانم چقدر برایشــان سخت است چشمانتظار

پیش بود كه با خوشــحالی به پدر و مادرش خبرداد در تهران و در شركتی

احتمــال زیــاد مرگ مغزی شــده اســت ،امــا براســاس حرفه پزشــكی صبر

بمانند تــا شــاید روزی عضوی برای فرزندشــان پیــدا شــود .میدانم چقدر

ن هــم با بیمه .آنقــدر از این موضوع خوشــحال بود
كار پیدا كرده اســت ،آ 

كردند تا شــاید محمدجواد بههوش بیاید ،اما بههوش نیامد و پزشكان

ســخت اســت هر روز در بیم و امید مــرگ یا زندگی فرزندشــان دســت و پا

كه حاضر شــد تمام ســختیها را بــه جان بخــرد ،امــا كاری را كه بــا كلی امید

به طور قطعی به پــدر و مــادرش اعالم كردند پسرشــان مرگ مغزی شــده

بزنند .داغ جوان بسیار دشــوار اســت .برای همین بود كه تصمیم گرفتم

و آرزو به دســت آورده بــود ،بهراحتی از دســت ندهــد .در تهران كه ســاكن

اســت« :ما پســرمان را از دســت داده بودیم .او دیگر نبود ،اما بیمارانی كه

اعضای بدن پســرم را اهدا كنم تا چند پدر و مادر داغ فرزندشان را نبینند.

شــد ،هر زمان كه میتوانســت دوباره به گرگان میآمد و به پــدر و مادرش

نیازمند اهدای عضو بودند ،میتوانستند از اعضای بدن او استفاده كنند.

آرزو میكنــم هیــچ فرزنــدی دچــار حادثــه نشــود ،امــا بــه عنــوان پــدری كه

ســر میزد .الیاس احمدی ،پدر محمدجواد میگویــد« :تــازه  41روز بود كه

خودمان به بیمارســتان پیشــنهاد دادیــم و گفتیم بهتر اســت از اعضای

داغدیده و اعضای بــدن فرزندش را بخشــیده ،از خانوادههای دارای بیمار

كار پیدا كرده بود .روز حادثه دوباره حركت كــرد كه به محل كارش برگردد.

بدن پســرمان برای نجات چند بیمار دیگر اســتفاده كنند .از طرفی پسرم

مرگ مغــزی درخواســت میكنم تا بزرگــواری كننــد و با بخشــیدن اعضای

در طول مســیر مادرش بــا او  20دقیقــه صحبت كــرد و حالش خــوب بود.

هم زمانی هم كــه زنده بود ،آدم بخشــندهای بــود .وقتی مدرســه میرفت

بدن بیمارشــان ،زندگــی چند بیمــار دیگر را نجــات دهند كه هــم خیر دنیا

به ما گفته بود شارژ گوشــی تلفنش در حال تمام شدن اســت و نگران او

و مــادرش برایــش ســیب میگذاشــت ،از او میخواســت ســیب دیگــری

نصیبشان میشود و هم خیر آخرت».

با دخالت
اطرافیان چگونه
برخورد کنیم؟
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طالق نفرینی
دع ـ ـ ـ ــوای ج ـن ـجــالــی
سیما فراهانی
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس و
مـ ــادرشـ ــوهـ ــر ،بـ ــرای
تپش
زندگی تــازه عــروس و
دام ـ ــاد دردس ـ ــر ســاز
ش ـ ــد .زن جـ ـ ــوان بــع ــد از یـ ــك در گ ـ ـیـ ــری بــا
م ــادر ش ــو ه ــرش ،او را نـفــر یــن ك ــرد و همین
مساله باعث شد پایش به داد گــاه خانواده
تهران باز شود .شوهر این زن به خاطر این
ن ـفــر یــن تـصـمـیــم گ ــرف ــت ب ـ ــرای هـمـیـشــه از
همسرش جدا شود.
او وقتــی در مقابــل قاضــی قرار گرفــت ،درباره
ماجــرای زندگ ـیاش گفــت :چهــار مــاه پیــش
بــا یاســمن ازدواج كــردم .او از همــان روز اول
بــا مــادرم مشــكل داشــت و همیشــه ســعی
میكــرد بهان ـهای بــرای دعــوا بــا او پیــدا كنــد.
هر بــار مــادرم را میدید یــم ،بعــدش بــا هــم
دعوا داشــتیم .خوشــم نمیآمد كه بــه مادرم
بــی احترا مــی كنــد .بــرای همیــن ســر ا یــن
موضوع بــا او جــر و بحث میكــردم .تــا اینكه
چنــد روز پیش باز ســر موضوعــی بیاهمیت
دوباره بــا مــادرم درگیــر شــد .دعوایشــان باال
گرفــت و در دعــوا ،یاســمن مــادرم را نفر یــن
كرد و گفت الهــی بمیری .خیلی عصبی شــدم.
وقتــی اعتــراض كــردم ایــن نفر یــن را دوبــاره
تكــرار كــرد و گفــت امیــدوارم مــادرت دیگــر
زنده نباشــد .وقتی ایــن حرفها را از یاســمن
شــنیدم بهشــدت شــوكه شــدم .حرفش تن
و بد نــم را لرزا نــد .احســاس كــردم یا ســمن
وجــدان نــدارد .كســی كــه آرزوی مــرگ مــادرم

را میكنــد ،در زندگــی مــن جایــی نــدارد .مــن
قبــول دارم مــادرم هــم مقصــر ا ســت.
نمیگو یــم مــادرم بیگنــاه ا ســت و یا ســمن
همیشــه مقصــر بــوده؛ و لــی مــادرم یــك زن
پیــر و ســالخورده اســت .او بهجــز مــن فرزنــد
دیگــری نــدارد .بــرای همیــن حسا ســیتش
زیاد اســت .بارهــا با یاســمن صحبــت كردم و
گفتــم كمــی مراعــات حــال مــادرم را كنــد ،با او
جــر و بحــث نكنــد و هرچــه میگویــد اهمیتی
ندهد .اگــر اهمیــت ندهد مادرم هــم بیخیال
میشــود .ولی او هربار بیشتر مادرم را تحریك
كــرد و ایــن موضــوع را آنقــدر بــزرگ كــرد كه در
نهایــت بــرای او از خدا مــرگ خواســت .هرچه
فكــر كــردم د یــدم دیگــر نمیتوا نــم یا ســمن
را تحمــل كنــد .بــا اینكــه عا شــقش بــودم
ولــی احســاس میكنــم از او متنفــر شــدهام.
چطــور میتوانــد مــادرم را نفر یــن كنــد و حتــی
وقتــی اعتــراض میكنــم بــاز هــم آرزوی مــرگ
برای مــادرم میكنــد .احســاس میكنــم دیگر
احترامی بین ما نیســت و میدانــم اگر زندگی
مشــتركمان ادامــه پیــدا كنــد ،بــا جدالهــای
بیشــتری مواجــه خواهیــم شــد .بــرای همین
تصمیم گرفتم از او برای همیشه جدا شوم.
در ادا مــه همســر ا یــن مــرد نیــز بــه قا ضــی

گفت :آ قــای قاضــی از وقتی بــا صــدری ازدواج
كردهام یــك روز خــوش نداشــتهام ،آن هم به
خاطر مادرش .مادرشــوهرم زندگی مــرا نابود
كــرد .هــر بــار بــا دخالتهــا و توهینها یــش
بیشــتر عذا بــم داد .جلــوی شــوهرم طــوری
رفتــار میكــرد كه انــگار مــورد ظلم واقع شــده
ولــی وقتــی او نبــود رفتــاری خصمانــه بــا مــن
داشــت .در ایــن چهــار مــاه مــرا خســته كــرد.
تحملــم را از دســت دادم .از دوروییهایــش
بیزار بــودم .همیشــه ســعی داشــت بین من
و صــدری دعــوا ب ـهراه بینــدازد .اتفاقــا موفــق
هم میشــد .مــن هــم نمیتوانســتم ســاكت
بمانم و چیــزی نگویــم .برای همین همیشــه
با هم دعوا داشــتیم .تا اینكه باالخره طاقتم
تمــام شــد و در عصبانیــت او را نفر یــن كــردم.
ولی شــوهرم این موضوع را بهانه كرد و گفت
بایــد جــدا شــویم .او بــه جــای اینكــه از مــن
حمایــت كنــد ،حاضر شــد بــه خاطر مــادرش،
زندگیمــان را نابــود كند .بــرای همین من هم
دیگر نمیخواهم در كنار او زندگی كنم.
در پایــان نیــز قاضــی ســعی كــرد ایــن زوج را از
جدایــی منصــرف كند ،ولــی وقتــی اصــرار آنها
را دید رســیدگی بــه ایــن پرونــده را به جلســه
آینده موكول كرد.

ســارا شــقاقی ،روا نشــناس در
ایــن رابطــه میگویــد :معمــوال
دخالــت اطرافیــان در زندگــی
زناشــویی و نحــوه برخــورد بــا آن،
یكی از مشــكالت اساســی و مهم
زو جهــای جــوان در ســا لهای
اول ازدواج اســت .یكــی از عوامل
مهــم در اختالفــات زناشــویی
بیــن زوجهــای جــوان نیــز ،همیــن
دخالتهــای بیجاســت .در
اینگونــه مواقــع پــدر و مــادر
و اطرافیــان تصــور میكننــد ایــن
دخالتهــا بــا نیــت خــوب صورت
میگیــرد و بــرای ســعادت و
خوشــبختی زوجها الزم اســت .اما
در بیشــتر مواقــع ایــن دخالتهــا
میتوانــد تاثیــرات منفــی بــر روابط
زن و شوهر بر جای گذارد .ممكن
اســت حتــی بــه طــاق زوجهــا هم
منجــر شــود .معمــوال والدیــن
میخواهنــد نتیجــه یــك عمــر
تــاش و تجربــه خــود را در مــورد
نحــوه زندگی ،چگونگی معاشــرت
و ارتبــاط بــا همســر و چگونگــی
صرفــه جویــی در هزینههــا بــه
فرزنــد خــود منتقــل كننــد .آنهــا
حق خــود میدانند در سرنوشــت
فرزندشــان ســهمی داشــته
باشند.
در ایــن میــان ،زو جهــا بایــد بلــد
باشــند این دخالتها را مدیریت
كننــد .زوجهایــی كــه مهارتهــای
حــل مســاله یــا قــدرت تصمیــم
گیــری ندارنــد ،شــرایط را بــرای
دخالــت اطرافیــان در زندگــی
زناشــویی فراهــم میكننــد .بهتــر
اســت زن و شــوهرها خودشــان
مشكالتشــان را مدیریــت و در
زندگیشــان مســتقلتر عمــل
كننــد تــا والدیــن و اطرافیــان ایــن
را بداننــد فقــط در مواقــع ضــروری
میتوانند به آنها كمك كنند.

خانواده

زوجهایی كه
مهارتهای حل مساله
یا قدرت تصمیم گیری
ندارند ،شرایط را برای
دخالت اطرافیان
در زندگی زناشویی
فراهم میكنند .بهتر
است زن و شوهرها
خودشان مشكالتشان
را مدیریت و در
زندگیشان مستقلتر
عمل كنند
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مرور

بعضی موضوعات چنــان قدرتی دارند كه دیگــر در یك قالب جا نمیشــوند .آنقدر بزرگ
لیال حسین زاده
تپش

هســتند و تبعات دارند كه در مدت چند ســاعت قادرنــد افراد زیادی را درگیــر خودكنن و
درست مثل یك ویروس واگیردار همه جا منتشر میشوند.
همه از هر ســن و ســالی ،با هــر حرفــه و تخصصی در مــورد آن موضــوع صحبــت میكنند.
گاهــی كار بــه فحاشــی میكشــد ،گاهــی از در نصیحــت وارد میشــوند ،دل میســوزانند،

محكوم یا تبرئــه میكنند تا باالخره روی آن موضوع اثر بگذارند.
یكــی از پرحاشــیهترین موضوعــات در ایــن ســالها ،برخــی پروندههــای قتــل اســت كــه در آنهــا مــردم و بعضــی
چهرهها واكنش زیادی از خود نشان دادهاند.
گاهی در زمان قتل هم درد خانواده مقتول میشــوند و وقتی كار به قصاص میكشــد ،به ســمت قاتل میروند و
برای نجات او تالش میكنند.

پرونده ریحانه جباری

پس از ابالغ حكم ،مادر
ریحانه از همه كمك
خواست تا فرزندش
زنده بماند .ماجرا در
سطح گستردهای
رسانهای شد .افراد
زیادی از جمله
محمدرضا شجریان
اصغر فرهادی ،بهاره
رهنما ،خانواده ناصر
حجازی و بسیاری
دیگر ،تقاضای عفو
از خانواده مقتول
كردند ،اما تالشها به
نتیجه نرسید و ریحانه
سحرگاه سوم آبان 93
به دار مجازات
آویخته شد

ریحانــه ،یك طراح دكوراســیون داخلی  19ســاله بود و
در تیر  86به جرم قتل یك پزشــك عمومی ،بازداشت
و محاكمــه شــد .از زمــان بازداشــت تــا آخریــن روز
محاكمه و بعــد از صدور حكم اعدامش مدعی شــد،
ســربندی را كشــت چــون میخواســت بــه او تجــاوز
كنــد .ســربندی و ریحانــه در یــك بستنیفروشــی بــا
هــم آشــنا شــدند .پزشــك عمومــی میانســال بعــد از
اینكــه متوجه شــد ریحانــه یك طــراح داخلی اســت،
از او خواســت مطبــش را دكــور کار كنــد .قــرار شــد
هــر دو دربــاره ایــن موضــوع صحبــت كننــد .بعــد از
صحبتهای اولیه ،ریحانه ســوار خودروی ســربندی
شد تا به خانه او بروند.
آنطور كــه ریحانــه مدعی بود ،پــس از ورود بــه خانه،
رفتــار و حــركات ســربندی دیگــر عــادی نبــود .ریحانه
هــم بــا ضربــه چاقــو ،پزشــك  47ســاله را از پــا درآورد.
ریحانــه پــس از مــدت كوتاهــی بازداشــت و پــس از

انجــام تحقیقــات الزم ،بــه قصــاص محكــوم شــد.
تحقیقــات پلیســی و قضایــی و بررســی صحنــه جــرم
بــا اظهــارات ریحانــه همخوانــی نداشــت و ادعــای او
درباره نیت مقتول رد شــد .پســر مقتول بــه خانواده
ریحانــه گفته بــود اگر واقعیــت را بگویــد ،رضایتش را
اعــام میكنــد .مــادر ریحانه امــا مدعی بــود دخترش
واقعیــت را میگویــد و عــدهای پســر مقتــول را تحت
فشار گذاشتهاند تا رضایت ندهد.
پــس از ابــاغ حكــم ،مــادر ریحانــه از همــه كمــك
خواســت تــا فرزنــدش زنــده بمانــد .ماجــرا در ســطح
گســترد های رســانهای شــد .افــراد زیــادی از جملــه
محمدرضــا شــجریان ،اصغــر فرهــادی ،بهــاره رهنما،
خانــواده ناصــر حجــازی و بســیاری دیگــر ،تقاضــای
عفــو از خانــواده مقتــول كردنــد ،امــا تال شهــا بــه
نتیجــه نرســید و ریحانــه ســحرگاه ســوم آبــان  93بــه
دار مجازات آویخته شد.

شهادت روحانی همدانی و توییت یك چهره مشهور
هفتم اردیبهشــت امســال خبر شــهادت حجتاالســام
مصطفــی همدانــی ،روحانــی  46ســاله همدانــی ،همــه را
به ـتزده كــرد .عجیبتــر اینكــه بهــروز حاجیلــو ،قاتــل
روحانــی شــهید یكــی از اوبــاش معــروف همــدان بــود ،بــا
خونســردی عجیبی در الیو اینســتاگرامش خبــر قتل این
روحانــی را با اســلحه گرم منتشــر كــرد .ســاعاتی بعــد ،خبر
این جنایت مثــل یك بمب در كشــور تركید .پــس از قتل،
پلیس همه جــا را تحت نظر گرفــت و در نهایت ســاعت 4
صبح فردای روز ارتكاب قتل ،بهروز حاجیلو ،قاتل روحانی
همدانی را به هالكت رساند.
امــا زمینه ایــن قتــل چطــور فراهــم شــد؟ برخــی در فضای
مجــازی مدعــی شــدند ،ماجــرا بــه یــك فتــوای ســاختگی
برمیگــردد كــه در آن فــردی به ظاهــر روحانــی از دختــران مجــرد ایرانی خواســته بــود به نــكاح موقت اعضای حشــد
الشــعبی درآیند! در این میان ،مهناز افشــار ،هنرپیشــه ســینما با بازنشــر توییت ایــن روحانی ،این شــایعه را قوت
بخشید.
گرچه پس از مشــخص شــدن واقعیــت ،افشــار مجبور بــه حــذف توییــت و عذرخواهی شــد ،امــا بســیاری از مردم
معتقد بودند تكرار این رفتارها مشكلســاز اســت و از مســؤوالن خواســتند با افشــار برخورد قضایــی كنند .آنچه
بیش از هــر چیزی در توییتهــای كاربــران خودنمایی میكــرد ،اعتقاد آنها بــه نفرتپراكنی توییت افشــار بــود كه با
ایجاد حس بدبینــی و ترویج خشــونت ،زمینه شــهادت روحانی همدانــی را فراهم كــرد .البته افشــار در پرونده دنیا
ویســی ،دانشآموز هفت ساله ســنندجی كه بر اثر ریزش دیوار فرسوده مدرس ـهای از دنیا رفت هم براساس فقط
شــنیدههایش توییت كــرد و از تجاوز به او خبــر داد .گرچــه بعدهــا آن را تكذیب كرد ،اما باعث شــد خانــواده دنیا تا
مدتها با تبعات توییت او دست و پنجه نرمكنند.

گزارش تپش از پیامدهای وساطت

خون

ماجرای قتل غزاله و

هنوز هم هیچكس نمیداند شــش ســال پیش بیــن آرمان و غزاله چــه اتف
افتاد و جسدش چه شد .برای همین ،شش ســال است مادر غزاله خون
یشــا
میكند .دو نوجوان شــش ســال پیــش در ســفری كه بــا خانوادهها 
آنتالیای تركیه داشتند ،با هم آشنا شدند .آرمان اصرار به ازدواج با غزاله داش
اما دختر نوجوان هیچ عالقهای به زندگی با آرمان نداشت .آخرین روزی كه غ
از خانه رفت ،آخرین تصویری اســت كه از او برای پدر و مادرش بــه یادگار م
اســت .غزاله به خانه آرمان رفت و با هم بحــث كردند و آرمان  18ســاله ،غزا
ساله را به قتل رساند و براساس اعترافات اولیهاش جسدش را در یك چم
جاسازی كرد و آن را به سطل زباله انداخت.
قضات برای آرمان حكم قصــاص صادر كردند .دو شــب قبل از اجرای حكــم
احسان علیخانی ،پرویز پرستویی ،نیوشا ضیغمی ،بهاره رهنما ،رامبد جوا
غزاله خواستند به جوانی آرمان رحم كنند و از قصاص او بگذرند.
مردم بسیاری در ابتدا با پستهای آنها همدردی كردند ،اما پس از انتشار ب
آنها تاختند كه چرا به خانواده غزاله توجهی ندارند .شب اجرای حكم ،عدهای
از قصاص بگذرد .صبح روز اجرای حكم ،خانواد ه آرمان كه میدیدند فاصله
غزاله به آنها  20روز فرصت داد تا تصمیم نهایی را در مورد آرمان بگیرد .او هم

در پروندههــای قتــل و نقــص عضــو مــا بــا م
قصــاص رو بــه رو هســتیم كــه اجــرای آن بــر
اولیای دم است.
خداوند در قرآن در حالی حق قصاص را بــرای
شده كه بارها به عفو و بخشش اشــاره كرده
محمد غمخوار
خداوند در آیه 178از سوره بقره عفو وگذشت
روزنامه نگار
قدرت بر انتقام و مجازات را میســتاید و بر ك
قدرت و توان از حق خویش میگذرند و با بزرگواری چشم بر مجازات
میفرســتد و آن را به عنوان امری معروف و هنجاری پســندیده و نی

محدوده فعالیتهای اجتماعی سلبریتیها

ت سلبریتی ها برای بخشش قاتالن

ن بازی!

از دیرباز ،بخش عمده فعالیت سلبریتیها در حوزه فرهنگ بود؛ چرا كه در این زمینه كاركرده
بودند .تخصص ،تجربه و بعضا تحصیالت آكادمیك هم داشــتند .ضمن اینكــه ورود آنها به
این حوزه راهگشا بود و حتی میتوانستند هنجاری را تعریف یا از آن انتقاد كنند ،اما ورود آنها
به مباحث حقوق جزا ،جرمشناســی و بهخصــوص بحثهایی از حقوق كیفری كــه در آن ما با
یك مبانی فقهی بسیار قوی مواجه هستیم ،باید با چاشنی احتیاط همراه باشد .بهطور مثال
دكتر میرحامد خانی
در بحث یك حادثه تروریســتی مانند شهادت سردار ســلیمانی ،موضعگیری اشخاص دارای
حقوقدان
پایگاه اجتماعی در شــكل گیــری رویكرد جامعــه میتواند موثر باشــد ،اما در حوزه مســائل و
مباحث خصوصی مانند قصاص ،قانونگذار بهدلیل رعایت مصالــح افراد ،حتی حق قصاص را از زن و شــوهر بهدلیل
دخالت ندادن مسائل احساسی و اینكه اولیای دم یكدیگر محسوب نمیشوند ،سلب كرده است.
گرچه در قرآن توصیه به گذشــت شــده اســت ،اما قصاص یك حق قانونی اســت و دخالــت برخی افراد بجــز اولیای
دم و تحریك اولیای دم باعث ایجاد برخی تنشها و برخوردها میشــود .این مســاله چند دلیل دارد .اوال ســلبریتی
از شــرایط وقوع قتل ،انگیزههای قاتل از انجام قتل ،شــرایط حاكم بر قتل ،وضعیت اولیای دم و بسیاری از مسائل
مربوط بــه پرونــده قتل اطــاع دقیقی نــدارد ،حال بــدون در نظــر گرفتن ایــن شــرایط و انجام نــدادن هیــچ تحقیق و
تفحصی اصــرار به گذش ـت میكنــد ،منطقی نیســت .البته گذشــت خوب بوده و امر پســندیدهای اســت ،امــا نه به
هر قیمتی و بدون انجام هیچ تحقیقی .این موضوع به قدری حســاس اســت كه اگر خانواده مقتــول هم در اثر این
اصرارهــا اعالم گذشــت كند ،ممكن اســت باعث بیدار شــدن حــس انتقامجویــی در آنان شــود .هرچــه چهرههای
تاثیرگذار جامعه در چنین مواردی باید بســیار محتاطانه رفتار كنند ،اما در بحث صدمــات و جرایم غیرعمدی كه در
آن انگیزه ســازمان یافته قبلی وجود ندارد ،مانند گلریــزان گرفتن برای زندانیان مالی ،فردی كــه بیمهنامهاش تمام
شده اســت ،بیمارانی كه درگیر بیماران صعبالعالج هســتند و موارد این چنینی ،میتوانند فعال باشند كه بسیار
هم پسندیده است.

فاقی
ن گریه
ان به
شت،
غزاله
مانده
اله 19
مدان

م ،ناگهان غوغایی در فضای مجازی بهپا شــد .چهرههای مشــهوری مانند
ان و بسیاری دیگر با انتشار پست یا استوری در چند روز متوالی از خانواده

بیش از حد استوریها و پستها در حمایت از آرمان ،بسیاری از كاربران به
ی از این چهرههای مشهور به خانه مادر غزاله رفتند و با او صحبت كردند تا
های با چوبه دار ندارد ،به پای مادر غزاله افتادند تا پسرشان را ببخشد .مادر
مچنین از سبلریتیها خواست در این مدت مزاحمش نشوند.

در بحث دخالــت چهرههــا در پروندههای قتــل ،آنچه بیــش از هر چیز به چشــم میآید،
موضــوع انســجام و همبســتگی اســت .بــه هرحــال فــردی در دوران نوجوانی ،بــه دلیل
نادانــی ،درگیرشــدن بــا احساســات جوانــی و اینكــه درك درســتی از شــرایط نداشــته،
مرتكب قتل شده است .حال با وســاطت چهرههای مشــهور و صد البته رضایت قلبی
خانواده مقتول ،هم گذشــت اتفاق میافتد و هم فرد خاطی متنبه میشود.
دكتر امانا...
بنابرایــن معتقــدم ،حضــور چهر ههــای مشــهور در پروند ههــای ایــن چنینــی مبــارك
قراییمقدم
اســت؛ چرا كه با توجه به جایــگاه اجتماعی آنان انتظــار داریم از معروفیت و اعتبارشــان
جامعهشناس
در جهــت انجــام اقدامــات مفیــد اســتفاده كننــد كــه یكــی از ایــن كارهــا ،همیــن بحــث
پروندههــای قتل اســت .به هرحــال اعدام یــك جوان هرچنــد خطاكار ،باعث خدشــهدار شــدن چهره كشــور در
جهان میشــود كه از نظر حیثیت بینالمللی هم خوب نیســت .به همین دلیل ،معتقدم پادرمیانی چهرههای
معروف خوب است كه در حل و رفع این مسائل از شــهرت و اعتبار خود استفاده كنند.
بحــث دومی كــه بــه آن اشــاره كردیــد و درســت هــم اســت ،این اســت كه بــا وســاطت ایــن افــراد ،آیــا حقی از
خانواده مقتــول تضییع میشــود؟ قانــون به اولیــای دم مقتــول اجازه داده تــا قاتــل را قصاص یــا از خطای او
گذشــت كند .با ایــن حــال اگر قــرار باشــد چهرههــا در هر موضــوع ایــن چنینــی دخالــت كنند ،ممكن اســت
اقدامات هنجارشــكنانه در جامعه شــیوع پیــدا كند ،زیــرا متخلفان امیدوارنــد بعد از ارتكاب جرم ،اشــخاص
معــروف پادرمیانی كنند و رضایــت بگیرند كــه رواج آن به مصلحت امنیــت مردم و جامعه نیســت .بنابراین،
گرچــه به طــور قطــع حق بــا پــدر و مــادر مقتــول اســت و آنهــا میتواننــد در مــورد قصاص یــا گذشــت تصمیم
بگیرنــد ،امــا در مجمــوع ،حضــور چهرههــا و تــاش آنهــا برای كســب رضایــت و ایجــاد یــك وجهه مطلــوب در
جامعه موثر است.

جلب رضایت به دور از هیاهو

ی اولیای دم قائل
ه است .طوری كه
ت بهویژه در حال
كسانی كه در حال
ت میبندند ،درود
یكو مورد تشویق

ویژهنامه حـ ـ ـ ــوادث روزنامـ ـ ـ ــه جام جم
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پروندهویژه

تبعات اجتماعی وساطت سلبریتی ها

و لشكر سلبریتیها

مجازاتــی بــا عنوان
عهــده قربانــی یــا
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قرار میدهد.
نكته دیگری كه درخصوص بخشش باید به آن اشاره كرد ،رضایت قلبی صاحب حق
اســت و نباید تحتتاثیر تهدید یا اكراه باشــد .در چند ســال گذشــته موجهایی برای
جلــب رضایت اولیــای دم در پروندههــای قتل به راه افتــاده كه تبعات خوبی داشــته
اســت ،موجهایــی كــه تنها هدفشــان نجــات یــك قاتــل پشــیمان از مجــازات مرگ و
بازگشــت او به زندگی اســت .حال گاهی این حركتها با احســاس همراه میشــود و
این رفتار احساسی باعث بسته شدن چشــم در برابر واقعیتها میشود .در اینجا
رنجی كــه اولیــای دم در غم از دســت دادن عزیزشــان دیدهانــد ،فراموش میشــود و
گاهی جــای قاتل و مقتول عوض میشــود .طــوری كه بــا اجرای حکم قصــاص ،عامل

جنایت در نقش قربانی طاهر می شــود و افــكار عمومی اولیای دم را به ســمت اجبار
به گذشت از حقشــان میبرند .گاهی نیز این چهرههای موج ســاز فضای مجازی پا را
فراتر از قانون و واقعیت میگذارند و قاتل را مستحق مرگ میدانند.
تجربه پروندههایی مانند سینا (معروف به قاتل نیزن) و ریحانه جباری ،نشان داده
این نوع رفتارها و موجســازیها نهتنها هیچ كمكی به قاتل نمیكند ،بلكه اولیای دم
را مصر به اجرای حكم میكند.
نگاهی به ســالهایی نه چندان دور نشــان میدهد ،همیشــه روشهــای كدخدایی
بیشتر از فضاســازیهای مجازی پاســخگو بوده و اولیای دم در فضای آرام و به دور از
هیاهو ،با پادرمیانی بزرگان رضایت خود را اعالم كردهاند.

قصاص یك حق
قانونی است و دخالت
برخی افراد بجز اولیای
دم و تحریك اولیای
دم باعث ایجاد برخی
تنشها و برخوردها
میشود .این مساله
چند دلیل دارد .اوال
سلبریتی از شرایط
وقوع قتل ،انگیزههای
قاتل از انجام قتل،
شرایط حاكم بر قتل،
وضعیت اولیای دم
و بسیاری از مسائل
مربوط به پرونده قتل
اطالع دقیقی ندارد،
حال بدون در نظر
گرفتن این شرایط
و انجام ندادن هیچ
تحقیق و تفحصی
اصرار به گذشت
میكند ،منطقی
نیست
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خاطره

از تهدید شهناز خیلی
عصبانی شده بودم و
از طرفی پولی نداشتم
كه به او پرداخت كنم.
تصمیم گرفتم او را به
قتل برسانم .به همین
دلیل با روسریاش
او را خفه كردم .اول
تصمیم گرفتم ماجرا را
خودكشی جلوه دهم
و طنابی را دور گردنش
بستم .اما محلی را
پیدا نكردم كه بتوانم
خودكشی جلوه دهم

كشف جسد بعد از  6ماه
قتل زن میانسال توسط یک كارگر ساختمانی

خاطرهای از یكی از قضات دادگاه كیفری خراسان رضوی است
ســالها قبــل بــود كــه مــرد میانســال ناپدیــد
شــدن همســرش را گــزارش كــرد .شــهناز
بــرای خر یــد از خانــه خــار ج شــده و از آنجــا كــه
 24ســاعت بعــد از آن هــم بــه خانــه برنگشــته
بود ،شــوهرش تصمیــم میگیرد ایــن موضوع
را بــه مــا خبــر دهــد .مــرد میانســال كــه بهــروز
نــام داشــت ،گفــت :مدتــی اســت خانه مــان در
حــال تعمیــر اســت و میخواهیــم طبق ـهای بــه
ســاختمانمان اضافــه كنیــم .به همیــن دلیل
چند روزی است كارگرهای ســاختمانی به خانه
مان رفت و آمــد دارنــد .از آنجا كه من روزها ســر
كار م ـیروم و وقت ندارم ،اگر كارگرها وســیلهای
نیــاز داشــته باشــند یــا مصالــح ســاختمانی
بخواهند به همســرم میگویند .دو شــب قبل
كه بــه خانــه آمــدم شــهناز گفت كــه بــرای خرید
آهن با یكی از كارگرها به نام مهدی قرار گذاشته
یشــناختم .یكی از كارگرهای
اســت .مهدی را م 
ســاختمان بــود ،چــون مــن فرصتــی بــرای ایــن
كار نداشــتم همســرم از او كمك خواســته بود.
دیــروز همســرم بــرای خرید آهــن از خانــه خارج
شــد و دیگر از او خبری ندارم .مهــدی اما حدود
ساعت  2بعد از ظهر به خانه مان آمد و زمانی كه
سراغ همسرم را از او گرفتم گفت كه همدیگر را
ندیده اند و از همســرم بــی خبر اســت .از دیروز

تا به حال هر چــه با تلفن همراه شــهناز تماس
میگیرم جواب نمیدهد.

فرضیهجنایت

با شكایت بهروز ،دستور تحقیقات برای یافتن
همسرش را صادر كردم .در بررسیهای صورت
گرفتــه هیــچ رد و ســرنخی از زن میانســال بــه
دســت نیامــد و از آنجــا كــه شــهناز زن معقولی
بود ،احتمال قتل او مطرح شد.
مهــدی نخســتین مظنــون پرونــده بــود و از او
تحقیقات صورت گرفــت و مرد جــوان گفت كه
شهناز با او به خرید آهن نرفته است.

بدهی 10میلیونی

از ســوی دیگــر در بررس ـیهای صــورت
گرفتــه مشــخص شــد شــهناز مدتــی قبــل
مبلــغ ده میلیون تومــان به مهدی قــرض داده
و شــوهرش نیــز از ایــن ماجــرا بیخبــر بــود .بــه
ایــن ترتیــب انگیــزه دســت داشــتن مهــدی در
قتل شهناز پر رنگ تر شــد .اما از آنجا كه جسد
شــهناز پیــدا نشــده بــود ،قتــل همچنــان در
هالهای از ابهام بود.

مدارك زن ناپدیدشده

در ادامــه تحقیقــات ،مــا مــدارك هویتــی
شــهناز را نــزد مهــدی پیــدا كردیــم .مــرد جــوان
زمانــی كــه در برابــر مــدارك مــا قــرار گرفــت پس
از شــش مــاه بــه قتــل اعتــراف كــرد :مدتــی
قبــل بــه خاطــر بدهــیای كــه داشــتم از شــهناز
درخواست پول كردم .شــهناز زن مهربانی بود.
از آنجــا كــه مــن تقریبــا همســن و ســال یكــی از
بچههایــش بــودم قبول كرد كــه در ازای ســفته
و گرفتن كارت شناســاییام به مــن ده میلیون
تومانبدهد.
دو روز قبــل از حادثــه ،شــهناز بــا مــن تمــاس
گرفت و گفــت بایــد آهــن بخــرد و پولــی را كه به
من قــرض داده بــود ،میخواهــد .اما مــن تمام
پولهــا را خــر ج كــرده بــودم .بایــد او را راضــی
میكردم تــا به مــن فرصت دهــد ،با شــهناز قرار
گذاشــتم .روز حادثــه بــه محــل قرارمــان آمــد و
ســوار خودرویــم شــد .امــا مــن بــه جــای آنكــه
بــه طــرف بــازار آهن بــروم بــه طــرف ســاختمان
در حــال تعمیــری رفتــم كــه كار بنایــی آن را
به عهده گرفته بودم.

قتل به خاطر بدهی

مــرد جــوان گفــت :شــهناز كــه نمیدانســت
مــن بــه كجــا مــیروم بــدون هیــچ اعتراضــی بــا

مــن همــراه شــد .تــا اینكــه مقابــل خانــه در
حــال تعمیــر نگــه داشــتم و بــه بهانــه اینكــه
میخواهــم از داخــل ســاختمان وســیلهای
بــردارم او را بــه داخــل ســاختمان بــردم .در
لهــا را خــرج
آنجــا بــود كــه بــه شــهناز گفتــم پو 
كــردهام و نمیتوانــم بدهــی ات را بدهــم .امــا او
میگفــت بــرای خریــد وســایل ســاختمان بــه
آن نیــاز دارد و اگــر پــول را ندهــم مجبــور اســت
سفته هایم را به اجرا بگذارد.
مهدی گفــت :از تهدید شــهناز خیلــی عصبانی
شــده بــودم و از طرفــی پولــی نداشــتم كه بــه او
پرداخــت كنــم .تصمیــم گرفتــم او را بــه قتــل
برسانم.
بــه همیــن دلیــل بــا روســریاش او را خفــه
كــردم .اول تصمیــم گرفتــم ماجــرا را خودكشــی
جلــوه دهــم و طنابــی را دور گردنــش بســتم.
امــا محلــی را پیدا نكــردم كــه بتوانم خودكشــی
جلــوه دهــم .در نهایــت كــف خانــه را كنــدم و
جســد را همانجا دفن كــردم .بعد هــم به خانه
شــهناز برگشــتم و شــروع بــه كار كــردم .مــن
زن میانسال را تنها به دلیل اینكه پولهایش
را میخواست به قتل رساندم.
بــا اعتراف مــرد جــوان بــه جنایــت ،همــراه گروه
ویژهای از ماموران بررســی صحنه جرم ،پزشكی
قانونــی و تشــخیص هویــت و كارآ گاهــان
جنایــی راهی خانهای شــدیم كــه جســد در آنجا
دفــن شــده بــود .در حفــاری از محــل مــورد نظر
مشــخص شــد متهــم بــرای از بیــن بــردن بوی
تعفن مقــدار زیادی بتون در محــل دفن ریخته
است.
در نهایــت پــس از حدود شــش مــاه جنــازه زن
میانســال پیدا و متهم پس از بازســازی صحنه
قتل با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
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���� �� ،د���ش �����.
���� را �� ��� �ــ�د ،ر��� اداره ��ر�ــ� ���� ��م از ��ــ�ر ��ده او
را ��ا زد و ��ا�ــ� �� آ��� ����� �� .رد ��ــ��� �وی ����� ��ده
ا��ره ��د و ��� :ا�� ���� ���� ا�ــ� �� .ا����ل ���د ��د�وی
���� ��و ��� �� ۴۰۵ــ�� ��ده �� ��ــ�����ی آن ��ف و ��ــ����
ا��.
��ــ� �ــ� ���ــ�� �����ــ� ����ــ� و ��رآ��ه را�ــ� داد�ــ���� �ــ�.
و��� �� د��� داد���ن ر��� �� ،زن �������� �و���و �� �� ���ان
��ــ� در ���ــ�� �ــ�د�� .ــ� از ������ــ� وارد �ــ� ������� .در
���ه داد�ــ��ن ��ج ��زد��� �� .ن ���� ���ب �ــ� ��رآ��ه ���:
ا�ــ� ������� ���ــ�د ��ــ�و و ا����ــ�ت دا��� �����ــ� از ���� ا�ــ��ن
در��ا�ــ� ���و ��ــ���� �� .ــ� را�ــ� در �ــ�� ������ و ز�ــ�ن را
����� و �� �� د�ــ� �وی د�ــ� ��ا�ــ��ا������� ���� �� �� .
���س��ی او �����.
 ��ــ� ��ز ا�ــ� �ــ� ���ــ� ����ــ� و ��ــ� و��ــ� را �ــ�ای ����ــ������� ��ا�ــ�� .ا�ــ��ز و��ــ� �� ��ــ� زن �ــ�ان �و���و �ــ�م��� ،م
و��دم ���ــ� را ���ل ��د�� ��� .ا���ن را ��ای ������� ����
��ا�ــ��ا�� ،ا�ــ� او ���ــ� ����ای�ــ� از آن ا�ــ� �ــ� �� ��ــ�رش را
����د�ــ� �� ��� .ا�� �ــ�� �ــ�ح ��دا��� ،د�ــ��ر د��ــ� از ����
��ــ�و ����ــ� .و�ــ� ��ا��ــ� �ــ� د�ــ� �وی د�ــ� ���ا�ــ��ا�� و �ــ�
�� ��� ���ای از و��د �� �����د.

��ف��ی �ــ���د ��� داد�ــ��ن را آرام ��د» .ز�� �� ��� در ا��
را د��ی؟«
 ��� ��� +د���� ��� �� د���م آ�� و اد�� ����� د���ش ������ ��ه
و ����� را �ــ�اب ���د�� ����� ��� .د���ش �ــ���� ������
���ــ��� .ا�ــ�� ����� ���ــ� �� �� ا���� ����� و ����ع را ��ر�ــ�
���.
��� �� ر��� د���ش ��ــ� ،زن ��ان را �� دا�ــ� ا��ق د��ت ���.
زن �� ���ــ�ب و ���ــ�ب �ــ�د� ،و �� داد�ــ��ن ��ــ� :د��ــ�م ���ا
��؟
����د از او ��ا�� �وی ����� ������.
»ا��ــ��ده آرام��م �� .ا��ازه ���� ���ون �وی ����� �������� .
������ د���م ���ا ��ه ا��«.
����از د�����ندا���؟
��� ��� �� .در ���� ����� دارم.
����ا��آنرا�����.
زن از دا�� ���� ���ــ� ����� را ��ــ�ون آ�رد و ��� د���� ���
���� از د��� ��ان را �� �وی ���� ����� �� ��ش ��ده ��د،
���ن داد .
�ــ���د ��� را �� د�ــ� ،ا���ر آوار �وی �ــ�ش ��اب �ــ�ه ا�ــ�.
����� ������ د��� ا�� زن ��د.
د�����ن �� ز���� از ���� ���ج ��؟
��ــ� �ــ��� ��ــ� ��ــ� ����ــ� را�ــ� ��ــ� ��رش �ــ� ا�ــ�
����را�� ����� �� آ��� �����.
در ��ودا�ی ��ر �����؟
����� .ر؟
��� ��ر �����؟
�������.
�ــ���د ���ــ� �ــ�د و ادا�ــ� داد���� :ــ���� د����ــ�ن ا�ــ��ز �� ���
ر���ه ...
���ــ� ���م ��ــ�ه �ــ�د �ــ� زن �����ــ�ل ��ــ� ز��� �ــ���� .
د���� ��� �� ���ر ا��اد��ان ،زن ������ل �� ����ر���ن �����
��.
��رآ��ه در ���� ا��ق ��م ��زد و ��و��ه را در ذ��� ���ر ����د.
����ــ�ن ���ــ�ای در ذ��ــ� ���ــ� زد�� ���» .ــ� �ــ���� ���� از
���� ��ــ�ا �ــ�دم .ا�ــ�زه ����� ���ــ�ای ��ری �ــ� �و�ــ�ی �����ی
��� در د��� ��� ����� د���«.
ادا��دارد

۷
و��ه���� �ـ ـ ـ ــ�ادث �وز���ـ ـ ـ ــ� ��م ��
���ر�ـ ـ ـ ــ��� � • ۹۸ ���� ۲ـ ـ ـ ــ��ره ۸۶۳

دا���ن�����

�� رد ����� �وی
����� ��ده ا��ره
��د و ��� :ا�� ����
���� ا�� �� .ا����ل
���د ��د�وی ���� ��و
�� ����� �� ۴۰۵ده ��
�������ی آن ��ف و
������ ا��

پرسش قضایی

بــا تــوجــه بــه پرسشهای
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مکث

درخ ـصــوص مــوضــوعــات
حـ ـ ـق ـ ــوق ـ ــی از جــمــل ــه
مــب ــاش ــر ارت ـ ـكـ ــاب جـ ــرم،

عكس هفته

ویژهنامـ ـ ـ ــه حـ ـ ـ ــوادث روزنامـ ـ ـ ــه جام جم

ارسالی خوانندگان تپش

تن ــام س ــام ــان ــه ث ـنــا،
ثـ ـبـ ـ 
تقسیم ام ـ ــوال ،شـكــایــت مــدیــر ســاخـتـمــان و نفقه
مریم جنت آبادی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی به
س ــواالت شما پــاســخ دادهان ـ ــد .مخاطبان میتوانند
پرسشهای حقوقی خود را با ارسال پیامك به شماره
 300011224مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح کـ ـ ـنـ ـ ـن ـ ــد و پ ـ ـ ــاس ـ ـ ــخ را
در همینصفحهبخوانند.

مباشر ارتكاب جرم
اگر مباشــر ارتكاب جرم طفل و معاون او شــخص

گاز گرفتگی قاتل راننده125 /

بالغ باشد ،اجرای حكم با چه مرجعی است؟

هشدار هفته
به واریز پول از منابع ناشناس شك كنید

با اجرای كامل طرح
استفاده از رمز یكبار
مصرف در كشور
شاهد كاهش اینگونه
جرایم خواهیم بود،
به هموطنان توصیه
كرد :با توجه به مهلت
تعیین شده توسط
بانكها ،هر چه سریعتر
نسبت به فعالسازی
رمز دوم یكبار مصرف
اقدام كنند

معــاون اجتماعــی پلیــس فتــای ناجــا از هموطنــان
خواســت در مواجهــه بــا واریــز پــول از ســوی افــراد و
منابــع ناشــناس ،حســاب خــود را مســدود كــرده و
بالفاصله موضــوع را به مراجــع قضایی و بانــك مربوط
گزارش كنند.
ســرهنگ رامیــن پاشــایی در اینبــاره اظهــار
كــرد :در تعــدادی از پروند ههــای تشــكیل شــده در
پلیــس فتــا و بــا اســتناد بــه مســتندات موجــود،
مشــخص شــد افراد كالهبــردار از طریق فیشــینگ با
دسترســی به اطالعات حســابهای بانكی هموطنان
و حســابهای مالی ســایر افــراد بهمنظور پولشــویی
و طوالنــی كــردن فرآینــد پیجویــی جرایــم ،وجوهــات
ســرقتی را به حســابهای افراد انتقــال میدهند و در
زمانهــای متعدد نســبت بــه برداشــت غیرمجــاز آن

اقدام میكنند.
وی در ادامــه بــه هموطنــان هشــدار داد :ضمــن
فعا لســازی ارســال پیامــك واریــز و برداشــت
حســا بهای مالــی خــود ،بــه محــض اطــاع از واریــز
هرگونــه مبالــغ مشــكوك بــه حســاب خــود بالفاصله
بــا تغییــر رمــز دوم كار تهــای بانكــی موضــوع را
بهصورت رســمی به مراجع قضایی و بانكهای عامل
اطالع دهند.
معاون اجتماعی پلیس فتــای ناجا ضمن بیان اینكه
با اجــرای كامل طر ح اســتفاده از رمز یكبــار مصرف در
كشــور شــاهد كاهــش اینگونه جرایــم خواهیــم بود،
بــه هموطنــان توصیه كــرد :با توجــه به مهلــت تعیین
شــده توســط بانكهــا ،هــر چــه ســریعتر نســبت بــه
فعالسازی رمز دوم یكبار مصرف اقدام كنند.

نظرات

پاسخ معما

مهــدی ازســنقر :ازروزتولدتپــش تاكنــون كامال
وفــادار بــه شــما بــودهام ویــك شــمارهاش را هم از
دســت ندادهام ولی این درســت اســت بعد از یك
هفتــه انتظــار به جــای ادامــه داســتان جنایــی یك
صفحه كامل آگهی چاپ كنید؟!
صفرعلــی بــكان ،از شهرســتان ســاوجبالغ :بــا
سالم و خســته نباشــید خدمت دس ـتاندركاران
تپــش خواســتم بپرســم چــرا دو هفتــه مســابقه
پلیســی چــاپ نمیشــود؟ بنــده آنقــدر بــه تپــش
عال قــه دارم وهمیشــه خدا خــدا میكنــم هیــچ
چهارشنبهای تعطیل نباشد.
میثــم محمــدی از تهــران :بــه نظــرم حــاال كــه
نمیتوانید از چاپ آگهیهــا جلوگیری كنید ،تعداد
صفحــات تپــش را بــه  12صفحــه افزایــش دهیــد.
حیــف اســت بــه جــای چــاپ مطالــب جــذاب ،در
صفحات آگهی چاپ میكنید.
تپــش :میــزان آگهیهــا در اختیــار تحریر یــه تپــش
نیســت و هــر هفتــه دا ســتان جنا یــی و معمــای
پلیســی آماده چاپ میشــود كه به خاطــر آگهیها
مجبور به حذف آنها هستیم.

ســرگرد میــری پــس از بررســی صحنــه مــرگ
زن جــوان در گفتوگــو با بازپــرس اعالم كــرد این
زن بر اثــر گازگرفتگی جــان باخته اســت و قتلی در
كار نیست.
 -1در خانــه از داخــل قفــل بــود و اگــر زن جــوان
بــه قتــل رســیده بــود ،در از بیــرون قفــل
میشــد و ایــن نشــان م ـیداد كســی وارد خانــه
نشده است.
 -2زنجیر در دســت زن جوان حكایــت از تقالی او
برای نجــات از حس خفگی داشــت و كبــودی دور
گردن هم به خاطر همین بود.
 -3اگر بــر اثر خفگی فوت شــده بــود و گازگرفتگی
صحنهســازی بــود ،در ریههایــش گاز نبــود و این
نشــان مــیداد علت مــرگ استنشــاق گاز ســمی
بوده است.
در مســابقه ایــن هفتــه معمــای پلیســی
 637نفر شركت كردند كه  104نفر به پاسخ صحیح
اشــاره كــرده بودنــد .از میان افــرادی كه به پاســخ
صحیح اشــاره كــرده بودند ،مــراد آصفــی و ریحانه
محمدی از تهران به قید قرعه برنده شدند.

با توجه به ماده  228قانون آیین دادرسی كیفری ،فقط
به جرایم اطفــال در دادگاه اطفال رســیدگی م یشــود
و اجرای حكم نیز با همین دادگاه اســت ،بنابراین به
اتهــام معاونت یا شــركای جــرم جز در مــوارد مقــرر در
تبصــره مــاده  220همــان قانــون ،نم یتــوان در دادگاه
اطفال رسیدگی كرد و در هر حال اجرای حكم در مورد
غیراطفال با دادسراست.

ثبتنامسامانهثنا
پــدرم ســیمكارت تلفــن همــراه نــدارد ،چطــور
میتوانــد در ســامانه ثنــا ثبتنــام كنــد و از پیگیــری
پروندهمطلعشود؟

نكــه كــد تاییــد هنــگام ثبتنام ثنــا به
با توجــه بــه ای 
شماره همراه ارســال م یشــود؛ بنابراین درج شماره
نصــورت امكان ثبت
همراه الزامی اســت و در غیر ای 
ثنانیست.

تقسیم اموال
آیــا اجــرای حكــم تقســیم امــوال مشــاع ،نیازمند
درخواستصدور اجراییهاست؟

بــا مالحظــه مقــررات قانــون مدنــی و قانــون
امــور حســبی در بــاب تقســیم امــوال مشــاع ،حكــم
تقســیم ،اعالمــی اســت و چنانچــه اصــل مالكیــت
مورد نزاع نباشــد اجرای مفاد دادنامه نیازی به صدور
اجراییهندارد.

شكایت مدیر ساختمان
آیــا مدیــر ســاختمان بــرای شــكایت از هــر یــك از
ساكنانبایدمدركاثباتسمت،ارائه كند؟

یك صورتجلسه مجمع عمومی ساكنان تنظیم كنید
و امضای اكثریت مالكان را ذیل آن اخذ كنید .سپس
با مراجعه بــه دفاتر خدمــات قضایی اقدام به ارســال
اظهارنامه كرده ،سپس براساس ماده  ۱۰مكرر قانون
تملك آپارتمانها از اختیارات خویش استفاده كنید.

نفقه
در صورتــی كــه زوجــه بدرفتــاری كنــد و زوج نفقــه
زوجــه را به دلیــل بدرفتاری وی نپــردازد ،آیا رفتــار زوجه
میتوانداز مصادیقعدمتمكینباشد؟

در مــاده  642قانــون مجــازات اســامی پرداخــت
نفقــه فــر ع بــر تمكیــن مدنظــر اســت و از ایــن رو
بدرفتــاری زوجــه نمیتوانــد از مصادیــق عــدم
تمكیــن باشــد ،امــا اگــر زوج بدرفتــاری كنــد ،زوجــه
میتوانــد از دادگاه تقاضــای صــدور گواهــی
عدم امكان سازش كند.

