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بازسازی هنرمندانه تاریخ توسط هنرمند زابلی

ققنوس هنر در شهری که سوخته است

گزارش «ایران» از انتظارات و مطالبات مردم از نمایندگان مجلس آینده

فضای مجازی

کنید سر  200- 100تومان چانه میزنند.
همینهــا ادعــا دارنــد کــه دولــت برای
مــا کاری نمیکنــد .خــب ما بایــد اول از
خودمــان شــروع کنیــم ،بــه هــم رحــم
داشــته باشــیم .من نمیگویــم مجلس
آینــده وضــع مــا را عــوض میکنــد ،اما
همیــن کــه در انتخابات حضــور پررنگ
داشــته باشــیم ،الاقل کشــورمان قویتر
میشــود ،خارجیهــا میفهمنــد کــه
مردم در هر شــرایطی پشــت کشورشان
هستند و کمتر به ما فشار میآورند».
او البته به نمایندگی از قشــر تاکســی
دار دربــاره انتظاراتــش از نماینــدگان
هــم میگوید« :بــه جای اینکــه مدام بر

ëëمجلس به وعدههایش عمل کند
روحاهلل افشــاری ،بازنشســته یکی از
ادارات دولتــی اســت .ماهانه حــدوداً 2
میلیون و  500هــزار تومان درآمد دارد،
درحالیکــه فرزنــد آخــرش دانشــجوی
دانشــگاه آزاد است و دو فرزند دیگرش
هــم همچنــان بدنبــال شــغل! او
گالیههای زیادی از وضعیت معیشــتی
بازنشســتهها دارد .معتقــد اســت کــه
مجلــس آینــده بایــد دســت از شــعار و
وعده بردارد و به هرچه قول داده عمل
کنــد .تقــیزاده میگوید« :ایــن مجلس
تالش زیادی کرد تا بحث همسانسازی
حقــوق بازنشســتگان را اجرایــی کنــد،

دارو و درمان میگوید« :در این شــرایط
گرانــی مهمترین اولویت بایــد افزایش
حقوقها باشــد .هرچقدر هم که میزان
حقوقهــا بــاال بــرود ،مــا بازهــم از پس
هزینههــای زندگــی برنمیآییــم ،یــک
بازنشســته فقــط بــا همســرش زندگــی
نمیکنــد ،بچــه دارد و متأســفانه
اغلبشــان بیکارنــد و خــرج زندگــی
برعهــده پدر خانواده اســت .ما به اجبار
باید مسافرکشــی کنیم ،درحالیکه توان
جســمی و روحــی باالیــی نداریــم و این
فشــار مضاعفــی را بــه مــا وارد میکند.
نماینــدگان مجلــس امــا چقــدر بــا این
وضعیت آشنا هستند؟»

نمایندگان به معیشت معلمان توجه جدی داشته باشند

یکی از معلمان با تأکید بر اینکه حضور
در انتخابــات مجلــس از تکالیــف و
بـــرش وظایف ملی هر ایرانی اســت ،میگوید
کــه در انتخابــات شــرکت میکنــد امــا
میخواهــد کــه نماینــدگان پــای قول و
قرارهایشان بایســتند .او که دل خوشی هم از مجلس دهم
نــدارد ،اظهار میکند :در دوره قبل به افــرادی رأی دادم که
درباره حل مشــکالت معلمان وعدههایی داده بودند .آنها
قول داده بودند تا وضعیت معیشتی معلمان را بهتر کنند
امــا هیچ اتفــاق مثبتــی در این زمینــه نیفتاده اســت .برای
انتخابــات مجلــس یازدهم هــم دوبــاره برخــی از نامزدها
وعدههایی به معلمان میدهند در حالی که میدانم شاید
این وعدهها اجرایی نشــود اما بــه این افراد رأی میدهیم تا
بلکه بتوانند در حوزه معلمان فعالیتهایی انجام دهند.
او تأکید میکند :فکر میکنم هر یک رأی بسیار تأثیرگذار
اســت بویژه برای ما که خواهان اصالحات در برخی از امور
هســتیم .بــه لیســتی رأی میدهــم کــه میدانیــم بهدنبال
تغییــرات اســت و میخواهــد در رأس امــور باشــد .فرقــی
ســر حاشــیهها و مچگیــری از همدیگــر،
دعــوا راه بیندازنــد و ســرو صــدا کننــد،
باید به مشــکالت مــردم توجه کنند .اگر
کاری از دســت کســی بر نمیآید ،چرا با
اینهمــه بریــز و بپــاش تــاش میکند تا
وارد مجلس شوند؟ کسی که درد مردم
را نفهمــد ،کاری هــم برایشــان انجــام
نمیدهد .اما انتخاب ما باعث میشود
هــر کســی وارد مجلس نشــود .باورکنید
برخــی از ایــن نامزدهــا ،باعــث خنــده
مردم می شــوند ،شأن مجلس جای هر
کسی نیست».

نمیکنــد که انتخابات مجلس باشــد یا ریاســت جمهوری.
ایــن انتخابات برای مــن به معنای انتخاب آینــده خودم و
فرزندانــم اســت .ما خودمان باید سرنوشــت خودمان را به
دســت بگیریم ،میدانم مشــکالتی هم وجــود دارد .مردم
درگیر مســائل اقتصادی هســتند و برخیها هم گفتهاند که
نمیخواهند در انتخابات شــرکت کنند البته هر کس دالیل
خــاص خــودش را دارد اما ایــن را هم باید بپذیریــم با رأی
خودمان میتوانیم تغییرات اساسی به وجود آوریم .ما رأی
میدهیــم و از همــان رأی هم دفاع میکنیــم ،انتظاراتمان
را بلنــد میگویم تــا نماینده بداند اگــر رأی گرفته باید برای
مــردم کار کنــد  .در این میان اما دانشآموزانی هم هســتند
که رأی اولیند؛ آنها حرفهــای امیدوارکنندهای برای مردم
دارنــد .یکی از ایــن دانشآموزان میگویــد :دلم میخواهد
بدانم که رأی دادن چیســت .خیلی خوشحالم که میتوانم
نمایندگان مورد نظرم را انتخاب کنم .معلمهای ما درباره
رأی دادن و اینکه میتوانیم در سرنوشــت کشــورمان نقش
داشته باشیم خیلی حرف میزنند ،جمعه هم با دوستانم
میروم تا رأی دهم.

ارقامــی را هم اختصــاص دادند ،اما در
بودجــه رقمی محقق نشــد و دولت هم
به دلیل مشــکالت مالی زیر بــار اجرای
ایــن طــرح نرفت .مــا از مجلــس آینده
انتظــار داریــم که اگر قرار اســت طرحی
هــم اجرا شــود ،تا پایــان پیــش بروند و
اینطور نباشــد که فقط امیدواری بدهند
و دستمان را در پوست گردو بگذارند!»
افزایــش حقــوق و توجــه ویــژه بــه
درمــان بازنشســتگان دو درخواســت
اصلــی بازنشســتگان از مجلس اســت.
او بــا اشــاره بــه هزینههــای کمــر شــکن

ëëمطالبات مردم از مجلس آینده
مــردی  45ســاله و کارمنــد دولــت
دربــاره مطالبات خــود از مجلس آینده
میگویــد :مجلــس آینــده بایــد بهتــر
از دورههــای قبلــی عمــل کنــد زیــرا در
ســالجاری مشــکالت اقتصادی بیشــتر
شــده بــا باال رفتــن تورم و قیمــت طال و
ارز همــه هزینهها هم باالتــر رفته و نیاز
اســت که مــردان سیاســت بهتــر از قبل
بــرای حــل مشــکالت معیشــتی مــردم
تالش کنند.
پیرمــردی حــدوداً  70ســاله کــه

سخنگوی وزارت بهداشت :دو بیمار قمی بر اثر کرونا فوت کردند

کیانــوش جهانپــور ،ســخنگوی وزارت
بهداشــت اعــام کــرد بــه دنبــال پیــک
بیماری های حاد تنفسی ظرف روزهای
اخیــر در قم  2مورد در آزمایشــات اولیه
از نظــر کروناویــروس مثبــت گــزارش
شدند اما متأسفانه هر دو بیمار با توجه
به کهولت ســن و نقص سیســتم ایمنی
در بخــش مراقبت هــای ویــژه فــوت
کردند.
قاســم جان بابایــی معــاون درمــان
وزارت بهداشــت گفــت :کرونــا کمتــر
از تصــور مــردم نگران کننــده اســت و
مرگ ومیــر در اطفــال بــر اثــر کرونــا در
چین گزارش نشده است.
همچنیــن رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی قم نیز با تأیید فــوت دو نفر در
قــم بر اثــر بیمــاری کرونــا ،بــر ضرورت
توجه مردم نســبت به رعایت بهداشت
فردی تأکید کرد.
بهگــزارش روابــط عمومی دانشــگاه
علــوم پزشــکی قــم ،دکتــر محمدرضــا
قدیــر در خصــوص شــیوع بیمــاری
کرونــا اظهــار کــرد :ما شــاهد یــک پیک
بیماریهای تنفسی ظرف سه چهار روز

اخیــر بودیــم و در بررســیهای صــورت
گرفتــه دو مــورد منجــر بــه فــوت شــد و
آزمایشــات اولیه مشــخص شــد که این
دو نفــر از نظر کرونا مثبت هســتند ولی
هنــوز نتیجــه تســتهای ژنتیــک اعالم
نشده است.
وی بیــان کــرد :قــرار بــر ایــن بــود با
مــردم صــادق باشــیم و همیــن کــه
بــرای خودمان نتایــج آزمایشــات اولیه
مشــخص شــد مســأله را بــه مــردم
اطــاع دادیــم؛ بیمارســتان (کامــکار)
بهعنــوان مرکــز بیمــاران ویروســی در
نظــر گرفتــه شــده و یــک بیمارســتان
(نکویــی  -فرقانــی) نیــز قــرار اســت که
پشــتیبان باشــد .رئیــس دانشــگاه علوم
پزشــکی قم با اشاره به اینکه مردم باید
آرامش داشته باشــند اظهار کرد :مردم
دســتهای خــود را مرتــب شستوشــو
کــرده و از حضــور در اجتماعــات پرهیز
کنند و نسبت به رعایت نکات بهداشتی
اهتمــام داشــته باشــند تــا بتوانیــم این
بیماری را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه مردم نگران تأمین
ماسک نباشند یادآور شد :مردم بدانند

ربیعی :مردم اخبار ویروس کرونا را فقط از وزارت بهداشت دنبال کنند

ســخنگوی دولــت گفــت :مــردم
اخبــار مربــوط بــه ویروسکرونــا را
بـــرش فقــط از وزارت بهداشــت ،درمان و
آمــوزش پزشــکی دنبال کــرده و به
توصیههای آن وزارتخانه بهصورت
جــدی عمــل کننــد« .علــی ربیعــی» دیــروز در رشــته
توئیتــی با اشــاره به خبر شناســایی یک مــورد مبتال به
ویروس کرونا در یکی از شــهرها نوشــت :همانگونه که
پیش از این گفته شــد تصمیم بر آن است که حتی اگر
یک مورد ابتال به کرونا شناســایی شــد ،بدون معطلی
وقتــی کــه در معــرض بیماری نیســتند
نیــازی به ماســک ندارنــد چرا کــه خود
ماسک میتواند عامل عفونت باشد.
قدیــر بــا بیــان اینکــه دپوی ماســک
بــه انــدازه الزم وجــود دارد یادآور شــد:
وضعیــت از ســوی وزیــر بهداشــت و
معاونان این وزارتخانه در حال بررســی
اســت و امیدواریــم بتوانیــم در اســرع
وقت این بیماری را در قم کنترل کنیم.

گروهحوادث /واژگونی خودرو نیروی انتظامی در شهرستان رودبار کرمان باعث
شهادت  2مأمور پلیس شد .محمود قانعی ،فرماندار شهرستان رودبار جنوب
در تشــریح این ماجرا به باشــگاه خبرنگاران گفت :شــامگاه سهشــنبه یک تیم
پلیس در حال برگشــت از مأموریت در ســطح شهرســتان بود که دچار سانحه
شد .البته علت حادثه هنوز اعالم نشده است.
رئیس شورای تأمین رودبار جنوب افزود :دراین سانحه ،امین رحیمی و حجت
صداقت از مأموران خدوم نیروی انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و
مأمور دیگر بهنام علیرضا امیری در بیمارستان رودبار جنوب تحت درمان قرار
گرفت و علی حاتمی نیز به بیمارستان کهنوج اعزام شده است.

مرگ زن تنها در خانه سوخته

گروه حوادث /همزمان با کشــف جســد زنی ســالخورده در خانهای قدیمی که
آتش گرفته بود تحقیقات برای یافتن علت این حادثه آغاز شد.
سیدجالل ملکی ســخنگوی سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری
تهــران دربــاره جزئیات این حادثه گفت :ســاعت  23و  ٨دقیقه سهشــنبه یک
مورد آتشسوزی و مشاهده دود در خانهای قدیمی به سامانه  12۵آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد که بالفاصله ایستگاه شماره
دو به محل آتشســوزی واقع در خیابان ظهیراالســالم ،خیابان مصباح اعزام
شــد .وی ادامه داد :طبق گفته همســایهها مشــخص شد خانم مسن و تنهایی
چندین ســال اســت کــه در این خانــه زندگــی میکنــد .بنابراین آتشنشــانان
بالفاصلــه عملیــات را آغــاز کردند و وارد این ســاختمان دوطبقه قدیمیســاز
شــدند .در طبقه اول این ســاختمان که به شلوغی یک انبار بود ،آتش شعلهور
شــده بود و دود زیادی در محل وجود داشــت .آتشنشانان در ادامه عملیات،
جســد زن ســالخورده را پیدا کرده و به عوامل اورژانس تحویل دادند .از آنجا که
آثار ســوختگی روی بدن این زن وجود نداشــت این احتمال مطرح شــد که بر
اثر استنشــاق دود جان خود را از دســت داده باشــد با این حال تحقیقات برای
شناسایی علت مرگ و همچنین آتشسوزی آغاز شده است.

برخورد قاطع پلیس
با کالهبرداران فروش داروی کرونا

گــروه حوادث  /افــرادی که در فضای مجــازی اقدام به شــایعه پراکنی یا تبلیغ
فروش داروی مقابله با کرونا کنند ،توسط پلیس شناسایی و دستگیر میشوند.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی
پلیــس فتا با بیــان این مطلب گفت :با توجه به اینکه هم ســازمان بهداشــت
جهانی و هم وزارت بهداشت کشوربراین نکته تأکید داشته که داروی مشخصی
بــرای کرونا ویروس جدید وجود ندارد ،اما برخی با سوءاســتفاده از احساســات
مردم اقدام به کالهبرداری و شایعه پراکنی میکنند از سوی پلیس فتا شناسایی
و با آنها برخورد خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :آخرین اخبار درباره ویروس کرونا باید فقط توسط
وزارت بهداشت اعالم شود و شهروندان به اخبار غیرموثق توجه نکنند.

درادارهآگاهیفاششد

گروه حوادث /آشــپز خالفکار که خود را وکیل
دادگســتری جا زده بود به اتهام سرقت پول و
طالهای یک زن دستگیر شد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»،
چنــدی قبل زن میانســالی پیش پلیس رفت
و از ســرقت پول و طالهایش خبر داد و گفت:
مدتــی اســت که بــا همســرم اختــالف دارم و
کارمان به دادگاه خانواده کشــیده شده است.
میخواســتم مهریــهام را به اجرا بگــذارم اما
چــون با راههــای قانونــی این کار آشــنا نبودم
دنبال یک وکیل میگشــتم .روز گذشته که به
مجتمــع قضایی رفتم در آنجــا مرد جوانی را
دیــدم که برگههایی با نشــان قــوه قضائیه در

دست داشت .فکر کردم وکیل است.
او ادامه داد :به ســراغش رفتم و مشــکلم
را برایــش تعریف کردم .او شــماره شــعبهای
که در آنجا پرونده داشتم را پرسید و بعد هم
بــه داخــل شــعبه رفت و پــس از چنــد دقیقه
برگشت .او گفت وکالت مرا به عهده میگیرد
و بــرای این کار  300هزار تومان بهعنوان حق
الوکالــه به او پرداخت کردم .قرار شــد فردا به
دفتر وکالتش در خیابان پاسداران بروم.
فتانــه گفت :فــردای آن روز بــا من تماس
گرفــت و محل قرار را تغییــر داد .وکیل جوان
بهنام ســروش ،مرا به میهمانسرایی دعوت و
در آنجا بــا آبمیوه از من پذیرایی کرد اما بعد

 8سال زندان به جرم قتل پدر و خواهر
گروه حوادث /پســر جوانــی که در جریــان یک اختالف
خانوادگــی خواهــر و پــدرش را بــه قتل رســانده بــود با
رضایت خانوادهاش به  ٨سال زندان محکوم شد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،رســیدگی به
ایــن پرونــده از  16فروردیــن  94بــا کشــف جســد دختر
30ســالهای بهنــام میتــرا و پــدر  73ســالهاش بهنــام
قاســم در خانهشــان در خیابــان فلســطین تهــران آغاز
شد .مازیار پسر  26ســاله مقتول پساز حضور مأموران
مدعی شــد :شــب گذشــته چند ســاعتی به خانه یکی از
دوســتانم رفته بودم و وقتی برگشتم با صحنه هولناکی
مواجه شدم .خواهرم از میله لوستر حلق آویز شده بود
و جنــازه پــدرم هم کــه خون زیــادی از او رفته بــود را در
آشپزخانه دیدم .همان موقع با قیچی طناب دور گردن
میترا را پاره کردم اما زنده نبود.
پــس از اظهــارات ایــن پســر جــوان مأمــوران
تحقیقاتشان را ادامه دادند و با بررسیهای تخصصی
ضربههــای چاقــو بــه این نتیجــه رســیدند که میتــرا به
خاطــر جثــه ضعیفــش قــادر بــه کشــتن پــدرش نبوده
اســت .بنابرایــن فرضیــه خودکشــی پــس از قتــل رنگ
باخــت .پــساز آن مأمــوران تحقیقــات میدانــی را از
همســایهها آغاز کردند و اظهارات آنها نشان میداد که
شــب جنایت مازیار با پدر و خواهرش دعوا کرده و ســر
و صدای زیاد از خانه شــنیده شــده اســت .با این سرنخ
مازیــار بهعنــوان مظنون بــه قتل عمد خواهــر و پدرش
بازداشت شد و در همان ابتدا به جرم خود اعتراف کرد.
متهــم پس از اعتراف مدتی بعد در شــعبه دوم دادگاه
کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای این جلســه کیفرخواست خوانده شد و در
ادامــه عموی مازیــار بهعنوان یکــی از اولیــای دم برای
برادرزادهاش درخواست قصاص کرد.
پــس از آن مازیــار در دفــاع از خــودش گفت :چند
ســال قبــل مــادرم را بــه خاطــر بیمــاری ســرطان از

دســت دادم و در این ســالها با پدر و خواهرم زندگی
میکردیم .روز حادثه میترا در حال تماشای تلویزیون
بــود که برای عوض کردن شــبکه بــه او اعتراض کردم
من میخواستم فوتبال تماشا کنم اما او به خواستهام
توجهی نکرد و همین موضوع باعث درگیری من و او
شــد و خواهرم با چاقوی آشپزخانه به من حمله کرد.
مــن چاقو را از دســتش گرفتم که دســتم زخمی شــد.
وقتــی خواهــرم به اتاقــش رفته بود به آنجــا رفتم و با
یــک کش چندمتری گردنش را فشــار دادم تا بیهوش
شــد .خیلی ترســیده بودم همان موقع پــدرم به خانه
آمــد .از تــرس بــا همــان چاقو چنــد ضربه به شــکم و
ســینه پــدرم زدم وبعد هم طناب رخــت را دور گردن
خواهرم پیچیدم تا او هم فوت کرد .چون میخواستم
صحنهســازی کنم قســمتی از طناب رخت را بریدم و
آن را به میله لوســتر بســتم که همه فکر کنند خواهرم
خودکشــی کرده اســت .چند دقیقه بعد هم به همراه
دوستانم به سینما رفتم.
پــس از دفاعیــات مازیــار قضــات او را بــه قصــاص
محکــوم کردنــد کــه این حکــم برای بررســی بــه دیوان
عالی کشور رفت اما در زمانی که پرونده تحت رسیدگی
قرار داشــت متهم توانست رضایت اولیای دم را جلب
کند .بدین ترتیب با نجات پســر جــوان از اعدام پرونده
او صبح روز گذشته برای دفاع از جنبه عمومی جرم به
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
متهم در این دادگاه و در دفاع از خودش عنوان کرد:
مــن پشــیمانم و باور کنید نقشــهای برای قتــل خواهر و
پدرم نداشتم و حاال هم عذاب وجدان رهایم نمیکند.
عمــو و عمه هایم بهعنــوان اولیای دم وقتی پشــیمانی
مــن را دیدنــد و فهمیدنــد بــدون قصد قبلی دســت به
قتل زدهام ،بدون قید و شرط من را بخشیدند.
در پایــان قضات متهم را به  ٨ســال زندان محکوم
کردند.

از آن دیگر چیزی متوجه نشــدم .زمانی که به
هــوش آمدم خــودم را در بیمارســتان دیدم.
یکــی از خدمتکاران مرا بیهوش در اتاق پیدا
کــرده بــود .وکیل جوان گوشــی تلفــن همراه،
طالهــا و پولهایــی کــه بــرای حــق الوکالــه با
خودم برده بــودم و حدود  100میلیون تومان
ارزش داشت را از من سرقت کرده بود.
 ëمتهم سابقه دار
با شــکایت زن میانسال به دستور بازپرس
شــعبه پنجــم دادســرای امــور جنایــی تهران
تحقیقات برای دســتگیری وکیــل قالبی آغاز
شــد .در نخســتین گام ،کارآگاهان اداره پنجم
پلیــس آگاهــی پایتخــت بــا ایــن احتمــال که

قصاص و حبس
برای سه زن و مرد جنایتکار

گروه حــوادث /حکم قصاص و زندان
بــرای ســه زن و مــرد جنایتــکار کــه در
اقدامــی هولناک مــردی را در یک باغ
متروکه به قتل رســانده بودند از سوی
قضــات دادگاه کیفــری اســتان البــرز
صادر شد.
به گزارش «ایــران» ،این حادثه در
شــهریور ســال  96رخ داد .زن جوانــی
بهنام سمانه سراسیمه به کالنتری 12
واوان مراجعه و عنوان کرد :همســرم
نادر پس از خروج از خانه برنگشــته و
هیچ اطالعی هم از او ندارم.
پس از اظهارات این زن ،رســیدگی
بــه ایــن پرونــده آغــاز شــد و مأموران
در نخســتین گام آخریــن تماسهای
تلفنــی نــادر را مــورد بررســی قــرار
دادند که مشــخص شــد او آخرین بار
بــا مردی بهنــام مســعود در محدوده

محمدشهر کرج قرار مالقات گذاشته
بــود .با این ســرنخ ،مســعود ردیابی و
بازداشت شد .او در بازجوییها عنوان
کرد :مدتی اســت که با ســمانه همسر
مقتــول ارتباط دوســتی برقــرار کرده و
به هم عالقهمند شــده بودیم .سمانه
در صحبتهایــش بارها گفتــه بود که
نــادر او را آزار میدهــد .پــس از مدتی
نــادر متوجــه ارتبــاط مــا شــد و از من
خواســت تا با هم مالقات کنیم وقتی
موضوع را به ســمانه گفتم او پیشنهاد
داد نادر را به باغی که متعلق به یکی
از دوستان ســمانه بود بکشانم سپس
بــا همدســتی پســرعمهام فریــد او را
بــا چاقــو کشــتیم و جســدش را داخل
چاهی در باغ متروکه انداختیم.
بــا اعتــراف مســعود تیمــی از
مأمــوران آگاهــی بــه بــاغ مــورد نظــر

مجازات مرگ برای شوهر صیغه ای

گروه حوادث /مرد جنایتکار که پس از
ازدواج با همسر سابق دوستش نقشه
قتــل مرد جوان را اجــرا کرده بود پس
از محاکمه در شــعبه یکم استان البرز
بــا حکــم قضات بــه قصــاص نفس و
زن جــوان بــه اتهام معاونــت در قتل
به  15ســال حبس محکوم شــدند .به
گزارش «ایران» ،حدود یک سال قبل
جســد راننــده جوانــی در خودرویــش
واقــع در یکــی از خیابانهــای کــرج
توســط مأموران گشت کالنتری کشف
شد .با انتقال جسد به پزشکی قانونی
مشــخص شــد که ایــن مرد جــوان در
اثر خــوردن قــرص برنج جــان باخته
اســت .بــا شناســایی هویــت جســد به
نــام فریــد  42ســاله تیــم ویــژهای از

کارآگاهــان جنایــی ،تحقیقــات بــرای
کشــف راز مرگ او را آغــاز کردند و در
نخســتین مرحلــه خانــواده و همســر
ســابقش تحت بازجویی قــرار گرفتند
امــا بــه ســرنخ مهمــی بــرای افشــای
ایــن راز نرســیدند تــا اینکــه بــا کنترل
تماسهای همســر ســابق مقتــول به
وی ظنیــن شــدند و دریافتنــد کــه وی
بــه تازگــی بــا یکی از دوســتان همســر
ســابقش ازدواج کرده است .بنابراین
بــار دیگر بــه تحقیــق از وی پرداختند
و ایــن بــار ســرانجام زن جــوان لب به
اعتــراف گشــود و راز جنایتــی را برمــال
کــرد .او گفــت :همســر صیغــهای من
بهنام ســامان این جنایــت را مرتکب
شده است.

از آنجــا کــه ســامان فــراری بــود
ردیابیهــا بــرای دســتگیری وی آغــاز
شــد و سرانجام این مرد 32ساله پس
از مدتی بازداشــت شــد و بــه قتلی که
مرتکب شده بود اعتراف کرد.
پــس از صــدور کیفرخواســت
متهمان پرونده به شــعبه یکم دادگاه
کیفــری اســتان البرز رفــت .در ابتدای
جلســه دادگاه اولیــای دم خواســتار
قصاص متهمان شدند سپس سامان
 متهم ردیف اول -پای میز محاکمهایســتاد او در اظهاراتش درباره انگیزه
قتل گفــت :من با فرید دوســت بودم
پــس ازجدایــی او از همســرش المیرا
مــن او را بــه عقــد موقــت خــودم
درآوردم امــا از آنجا کــه المیرا از فرید

دستگیری سارقی با کاپشن های رنگی
گروه حوادث  /یکی از اعضای باند سارقان
گوشــی تلفــن همــراه در تعقیــب و گریــز
پلیســی در حالی توســط مأموران کالنتری
تجریش دســتگیر شــد که  5کاپشــن به تن
داشت.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران»،
روز  2٨بهمــن ســالجاری زن جوانــی در
تمــاس با مرکــز فوریتهای پلیســی  110از
ســرقت تلفــن همراهــش توســط  2جوان
موتورســیکلت ســوار خبــر داد .بالفاصلــه

پــساز این شــکایت مشــخصات ســارقان
بــه واحدهای گشــت کالنتری مخابره شــد
تــا اینکه یکــی از واحدهای گشــت کالنتری
 2ســارق موتورســوار را در نزدیکی چهارراه
پــارک وی مشــاهده کردنــد کــه بــا دســتور
ایســت مأموران آن دو اقدام به فرار کردند
اما پس از  10دقیقه تعقیب و گریز پلیسی،
سارقان با خودروی پرایدی برخورد کردند
و متوقف شدند.
ســرهنگ شــاپور بهرامــی ،رئیــس

فرزند داشــت او گهگاه بــرای مالقات
با فرزندشــان به خانه المیرا میرفت
و مــن از این موضــوع ناراحت بودم و
همین ماجرا باعث تنش بین ما شده
بــود بــرای همیــن بــا المیــرا تصمیم
گرفتیــم او را بــه قتــل برســانیم مــن
اتهــام قتــل را قبــول دارم امــا االن به

کالنتری  101تجریش گفت :یکی از سارقان
پــس از تصــادف فرار کرد امــا راننده موتور
در محاصــره مأمــوران قرار گرفــت و برای
فرار با نشــان دادن قمه به مأموران آنها را
تهدید کرد که مأموران با اســتفاده از فنون
دفاع شخصی او را دستگیر کردند.
در بررســیها مشــخص شــد کــه  3روز
قبــل نیز این ســارقان در میدان تجریش با
استفاده از شــلوغی خیابان توانسته بودند
از دســت مأمــوران فرار کنند و در بازرســی

شــدت پشــیمانم .المیرا متهم ردیف
دوم کــه بــه اتهــام معاونــت در قتــل
پشــت میــز محاکمه ایســتاده بــود به
دفاع از خود پرداخت.
 ëقاضی از زن پرســید؛ چگونه از وقوع
قتل شوهر سابقخود مطلع شدی؟
 -صبح زود بود که سامان هراسان

از ایــن ســارق یــک کوله پشــتی و  4گوشــی
ســرقتی و  7کاپشــن بهدســت آمد .ضمن
اینکــه فــرد دســتگیر شــده  5کاپشــن روی
هم پوشــیده بود تا پس از سرقتها بتواند
با تغییر رنگ کاپشــنها از دســت مأموران
بگریزد.متهــم  20ســاله پساز دســتگیری
مدعــی شــد :مــا یک بانــد  7نفره هســتیم
که یکی از آنها مســئول فروش گوشــیهای
ســرقتی بــه مالخرهــا اســت و  6نفــر دیگر
هــم در قالــب  3تیــم جداگانــه ســوار بر 3

رفتند و جســد نــادر را روز  16شــهریور
در داخــل چاه  10متری کشــف کردند
و جســد بــه دســتور بازپــرس کشــیک
قتــل بــه پزشــکی قانونی منتقل شــد.
در ادامــه فریــد و ســمانه نیز دســتگیر
شدند.
پــس از محاکمــه هر ســه متهم در
شــعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز
بــه ریاســت قاضی قیومــی و با حضور
قاضــی فیــروزهای رنجبــر -مستشــار
دادگاه – بــا حکــم قضــات دو متهــم
مــرد بــه اتهــام مشــارکت در قتــل به
قصاص نفس و زن جوان نیز به اتهام
معاونت در قتل شــوهرش به 15سال
حبس محکوم شدند ،عالوه براین زن
ومــرد جوان به اتهام رابطه نامشــروع
با یکدیگر به  99ضربه شــالق محکوم
شدند.

به خانه آمد و خبر کشــته شــدن فرید
را داد .در همیــن هنگام قاضی ســؤال
کرد؛ قبالً هنگام تحقیقات اولیه اعالم
کــردی کــه از قتل همســرت بیاطالع
هســتی ولــی حــاال مدعــی هســتی که
ســامان این خبر را به تــو داد پس چرا
به پلیس اطالع ندادی و این موضوع
را مخفی کردی؟ المیرا پاسخ داد این
متهــم مرا تهدید کرد کــه اگر ماجرا را
به مأموران پلیس بگویم مرا میکشد.
قضــات دادگاه پس از شــور باتوجه به
محتویات پرونــده متهم ردیف اول را
بــه اتهام قتل عمد بــه قصاص نفس
و المیــرا متهم ردیــف دوم را به اتهام
معاونــت در قتــل بــه 15ســال حبس
محکوم کردند.

موتور در خیابانهای شــمال تهران پرســه
میزنیــم و پــس از زاغ زنــی و شناســایی
گوشــیهای گرانقیمــت آیفــون اقــدام بــه
زورگیــری و گوشــی قاپــی میکنیــم و هــر
گوشــی ســرقتی را هم به قیمت  7میلیون
تومان میفروشیم.
متهم پس از تشکیل پرونده ،برای سیر
مراحــل قانونــی در اختیار مرجــع قضایی
قــرار گرفــت و تحقیقــات برای دســتگیری
سایر اعضای این باند ادامه دارد.

راز سرقت وکیل قالبی
در اداره آگاهی فاش شد

حفظ منافع ملی با حضور حداکثری مردم

به وعده هایتان عمل کنید

گــروه اجتماعــی  /ایــن روزهــا شــور و
شــوق خاصی در شــهرها و روســتاهای
کشــور برای حضور در یازدهمین دوره
انتخابات مجلس شــورای اســامی به
چشــم میخــورد .بهطــوری کــه همــه
گروههــای ســنی جامعه از پیــر و جوان
گرفتــه تــا رأی اولیهــا باوجــود برخی
از مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی
بــاز هم همدیگــر را دعوت به شــرکت
در انتخابــات میکننــد و معتقدنــد بــا
مشــارکت همگانی باید در سرنوشــت
و آینده کشــور ســهیم باشــند .خیلی از
مــردم از نماینــدگان مجلــس آینــده
انتظــار دارنــد بــه جــای وعده و شــعار
بــه حل مشــکالت اقتصادی و مســائل
مهــم کشــور بپردازنــد .گروهی بــر این
باورنــد کــه مجلــس بایــد با فســادها و
رانتهــا برخــورد جدی داشــته باشــد
و دســتهای دیگــر از مــردم تأکید دارند
که اولویتهای کشــور بایــد مورد توجه
همه نمایندگان باشــد و آنهــا نباید در
ایــن خصوص وارد بازیهــای حزبی و
سیاســی شــوند .همچنین از نــگاه آنها
مجلــس باید محل تفاهــم وتعامل با
قــوای دیگــر باشــد و از تنش و اشــکال
تراشــی در برنامههــای دولت بپرهیزد
و از دو قطبــی شــدن جامعــه فاصلــه
بگیــرد .مــردم میگوینــد نماینــدگان
مجلــس بایــد ارزش رأی مــردم را
بداننــد و پاســخگوی مطالبــات بحــق
آنان باشند.
البتــه برخــی دیگــر هــم بهبــود
معیشــت و ارتقــای خدمــات رفاهــی -
اجتماعــی را از مهمتریــن مطالباتــی
میداننــد کــه مجلســیها میتواننــد با
برداشــتن موانــع موجود در این مســیر،
دولت را در تحقق بخشیدن این مطالبه
عمومی کمک کنند.
ëëرفع تبعیض در جامعه
کامــران محمــدی یــک وکیــل
دادگســتری درباره اینکه انتظار شــما از
مجلس آینــده چیســت؟ میگوید :رفع
تبعیضهــا و بیعدالتی اولین انتظاری
اســت کــه مــا از نمایندههــای مجلــس
شورای اســامی داریم .به اعتقاد بنده،
نمایندههــا نبایــد در امــور قــوه مجریــه
دخالــت کننــد .از طرفی انتظــار میرود
بــا قانونگــذاری برعملکرد ســایر قوهها
نظــارت کننــد و دیگــر اینکــه بــا حــذف
قوانیــن اضافــی و دســت و پا گیر مســیر
بوروکراســیهای اداری را تســهیل و
شفاف کنند.
ایــن وکیــل دادگســتری در ادامــه
از مــردم میخواهــد بــرای تضمیــن
آینده خــود و فرزندانشــان در انتخابات
مجلس شورای اسالمی شرکت کنند.
حمیــد عمرانــی وکیل دادگســتری و
مدرس دانشــگاه هــم میگویــد :انتظار
مــا از نمایندههــای راه یافته به مجلس
شــورای اســامی ایــن اســت کــه مثــل
برخی نمایندههای دورههای قبل عمل
نکننــد ،صادقانــه رفتــار کننــد و صرفــاً
دنبال منافع شــخصی نباشــند .دلشان
واقعاً به حال مردم بسوزد.
عمرانــی در ادامــه میافزایــد :یــک
نماینــده مجلــس با رأی ملــت به خانه
ملــت راه مییابــد .بنابرایــن حداقــل
توقعی که داریم این است که نمایندهها
بــا مــردم صــادق و رو راســت باشــند و

رازسرقتوکیلقالبی

یک ماه مهلت
برای قاتل مادر و پسر

گــروه حوادث /مــرد جوان کــه به اتهــام قتل مادر و پســر
اخبار
جوانش در یک قدمی چوبه دار قرار داشت ،با مهلت یک
ماهه اولیای دم به زندگی برگشت.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،بامداد  27اســفند ســال  ،94جســد زنی 49
ساله که مدیر یک شرکت خدماتی بود ،در محل کارش کشف شد .با اعالم این
موضوع به تیم جنایی تحقیقات آغاز و بررسیها نشان میداد زن جوان با چاقو
زخمی و دستمالی نیز دور گردن او پیچیده شده است .بررسیها نشان میداد
که زن میانســال دو روز قبل به قتل رســیده اســت .تیم جنایی در بررســیهای
تخصصی اطمینان پیدا کرد که قتل از طرف فردی آشنا رخ داده است.
در شــاخه دیگری از تحقیقات ،شوهر ســابق مقتول بهنام مریم به تیم جنایی
گفت :نمیدانم چه کسی مریم را کشته است اما مدتی قبل هم پسرمان میالد
درحالی که  350میلیون تومان پول همراه داشــت ،با مردی بهنام بهروز راهی
شهرســتان بوکان شــد و دیگر به خانه بازنگشــت ما هم برای یافتن او از پلیس
درخواســت کمک کرده بودیم اما نه تنها خبری از او نشــد بلکه حاال مریم هم
کشتهشدهاست.کارآگاهاندرتحقیقاتبیشتردریافتندبهروزازکارگرانشرکت
خدماتی مریم است بنابراین به سراغ بهروز  37ساله رفتند اما وی متواری شده
بود تا اینکه بعد از چند ماه او را دستگیر کردند و در تحقیق و بازجویی ،کارآگاهان
دریافتند وی قاتل مریم است .بهروز در بازجوییها گفت :من هفت سال قبل
در این شرکت مشغول کار شدم .کم کم خودم را به مریم نزدیک و اطمینان او
را جلب کردم .از آنجا که پسر مریم معتاد بود ،سال قبل بهصورت غیرقانونی از
کشور خارج شد .آن شب به دعوت مریم به شرکت رفتم .اما وقتی به او پیشنهاد
ارتباط نامشــروع دادم عصبانی شد و میخواست مرا بیرون کند که با چاقو دو
ضربه به او زدم و بعد دســتمالی به دور گردنش پیچیدم که کشــته شد .بعد از
قتل هم مقداری پول از شرکت سرقت کردم و به شهرستان گریختم.
در ادامه بررسیها کارآگاهان جنایی با این فرضیه که ممکن است وی از ناپدید
شدن میالد خبر داشته باشد تحقیقات از او را ادامه دادند چرا که بهروز آخرین
فردی بود که میالد را زنده دیده بود و از طرفی هیچ رد و نشــانی از پســر جوان
در دسترس نبود.
بهــروز زمانی که در مقابل مدارک پلیســی قرار گرفت به ناچــار به قتل دوم نیز
اعتراف کرد و گفت :بهمن سال قبل بود که میالد با چند نفر از کارگران خدماتی
داخل شــرکت درگیر شــد .یکــی از آن کارگران علیه میالد شــکایت کرد و حکم
جلبش را گرفت .میالد هم از ترس فرار کرد و به پیشــنهاد من راهی بوکان شد.
او گفت میخواهد بهصورت غیرقانونی از کشور خارج شود و من داشتم شرایط
آن را بررسی میکردم .او ادامه داد :یک شب میالد داشت داخل حیاط خانه ما
سیگار میکشید .من هم در راه پله با تلفن همراهم حرف میزدم .البته میالد
متوجه حضور من نبود .همان لحظه دختر  15ســالهام داشــت کیسه زباله را به
کوچــه میبــرد که میالد به او نگاه کرد .رفتار او ســبب شــد که تصمیم به انتقام
بگیرم .صبح روز بعد او را به بهانه شــکار به دشــتهای حوالی شهرستان سقز
بردم .در محل خلوتی ناگهان اســلحه کشــیدم و او را با شــلیک گلوله به سرش
به قتل رساندم .جسد را رها کردم و از محل دور شدم .اسلحه را داخل رودخانه
انداختــم و راهی خانه شــدم .چند روز بعد هم به تهران آمــدم و به مادر میالد
گفتمکهپسرشرابهصورتقاچاقراهیعراقکردم.بااعترافمتهمبهجنایت
دوم و تکمیل تحقیقات ،او مدتی بعد پای میز محاکمه رفت و به دوبار قصاص
محکوم شــد .با تأیید حکم قرار بود چهارشــنبه گذشته مرد جوان پای چوبه دار
برود .اما با تالش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران یک روز قبل
از اجرای حکم موفق شد از خانواده اولیای دم یک ماه مهلت بگیرد.

واژگونی مرگبار خودرو پلیس

مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مردم
را در اولویت برنامهریزیهایشــان قرار
دهند .به تعبیر دیگر باید دنبال راه حل
بــرای حــل مشــکالت اقتصادی اقشــار
ضعیف جامعه باشــند .در همین راستا
باید با برنامهریزی یک ســری اهداف را
دنبال کنند که برای افراد کم توان مالی
و مناطق کم برخوردار مثمر ثمر باشد.
او در ادامه به این نکته اشاره میکند
کــه نمایندههــا کــه بهعنــوان منتخبیــن
ملــت وارد قــوه مقننــه میشــوند گاهی
برای انتخابات شــعاری رفتــار میکنند
امــا در عمــل پشــت پــا بــه آرمانهــا
میزننــد .بــرای همیــن هم اعتمــاد به
حرفها و قولهــای نامزدهای مجلس
شورای اســامی در ســطح پایین است.
در هــر حــال مهمتریــن انتظــاری که از
یک نماینده مجلس دارم این اســت که
هر آنچه را که برایشــان دیکته میشــود
مورد تأیید و مبنای تصمیمگیریشــان
قرار ندهند.
معصومــه احمــدی پرســتار یــک
بیمارســتان دولتــی اســت .او انتظارش
را از نمایندههــای مجلــس اینگونــه
بیــان میکنــد :مجلس بهعنــوان قوهای
کــه میتوانــد در مســائل کالن جامعــه
سیاســتگذاری و قانونگذاری کند باید به
مقوله ســامتی که جزو یکی از نیازهای
اصلــی مــردم اســت ،توجــه خاصــی
داشــته باشــد .یکی از دغدغههای همه
دولتها ســامت اســت .همانطور که
دولت تدبیر هم با طرح تحول در حوزه
ســامت روی کار آمد .طبیعتاً مردم در
ایــن حــوزه انتظــار دارنــد کســانی که به
مجلس میروند به مشــکالت ســامت
مــردم توجه کنند البته مفهوم ســامت
بــه معنای ســاختن تخت بیمارســتانی
نیســت بلکــه بایــد بــا بسترســازی برای
رفاه اجتماعی سالمت جسمی و روحی
مردم تأمین شود.
او در ادامــه میگویــد :قانونگــذار
باید با تأمین زیر ســاختهای مناســب
دیدگاههای پیشــگیرانه و سالمت محور
را در اولویــت برنامهریزیهــا قرار دهد.
ایــن برنامههــا اگرچــه دیر اثر اســت اما
کشــور بــه قوانینی که بتواند ســامتی به
مفهــوم عام را در پی داشــته باشــد نیاز
دارد.
 ëëنماینده ها باید وضعیت معیشــتی ما
را درک کنند
علی اکبر صولتی ،راننده تاکســی 61
ســاله اســت .بــا اعتقــاد میگویــد که در
انتخابات شــرکت میکند« :در این -40
 50ســال در همــه دورهها شــرکت کرده
ام ،با وجود اینکه از وضعیت اقتصادی
هــم راضــی نیســتم .اآلن مــا بدتریــن
شرایط را بین اقشار جامعه داریم .بعد
از افزایــش نرخ بنزین هــم وضعیت ما
بــه مراتــب بدتر شــد .ســهمیه دوهفته
بیشــتر دوام نــدارد ،اینهم از نــرخ کرایه
خانــه و اقــام خوراکــی .اما اگر شــرکت
نکنــم مگــر اتفاقــی دیگــری میافتــد؟
مشــکالت حــل میشــود؟ مــردم فکــر
میکننــد مــا تحلیلگریــم ،مــدام غــر
میزنیــم یــا بیانصــاف و بیوجدانیم،
امــا همین افــرادی که از مــا میخواهند
در انتخابات شرکت نکنیم ،کجا حال ما
را درک کرده اند؟ حتی حاضر نیســتند،
هــزار تومــان کرایــه بیشــتر بدهنــد .باور

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m
تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

متهــم از ســارقان ســابقه دار اســت به ســراغ
آلبوم متهمان سابقه دار اداره آگاهی رفتند.
فتانــه با دیــدن تصاویر متهمان ،ســروش
را بهعنــوان وکیــل قالبــی شناســایی کــرد .بــا
شناســایی هویت متهم ،مرد جوان بازداشت
شــد و در تحقیقات اولیه به جرم خود اعتراف
کرد.
او گفت :دو ســال به اتهام مالخری گوشی
تلفــن همــراه به زنــدان افتادم .زمانــی که در
زندان بودم ،همســرم با داشتن دو بچه از من
جدا شــد .دختر  12ســالهام با همســر ســابقم
و پســر  16ســالهام بــا خــودم زندگــی میکند.
 4ماهــی هم میشــود بهعنوان آشــپز در یک
اداره مشــغول بهکار هســتم .اما از آنجایی که
بهخاطــر جرمــی که مرتکب شــده بــودم باید
رد مــال میدادم و نیاز به پول داشــتم به فکر
ســرقت افتــادم .با جعل چند برگــه ،خودم را
وکیل معرفی کردم و طالها و پولهایی که زن
میانسال داشت را سرقت کردم.
بــا اعتراف متهم جوان به دســتور بازپرس
ایرد موسی ،سروش برای تحقیقات بیشتر در
اختیــار کارآگاهــان اداره پنجم پلیــس آگاهی
قــرار داده شــد و بررســیها در ایــن خصوص
ادامه دارد.

بهصــورت شــفاف بــه مــردم اعــام شــود.ســخنگوی
دولــت با بیــان اینکــه «وزیر بهداشــت برپایــه گزارش
کارشناســان آن وزارتخانه از تشــخیص مثبت برای دو
مورد مشــکوک ابتال به ویروس کرونــا در قم خبر داده
اســت» ،تأکید کرد :ضروری اســت مردم خبرها را تنها
از طریق وزارت بهداشــت دنبال کرده و به توصیههای
آن وزارت بهصــورت جدی عمل کنند .ربیعی تصریح
کــرد :اطمینان میدهیم دولت همه توان خود را برای
اطالعرســانی بموقع ،آگاهســازی و مراقبت از تک تک
شهروندان به کارمیگیرد.

ëëچون دوستت دارم ،دست نمیدهم
تدروس ادهانوم قیبریسوس ،رئیس
ســازمان جهانــی بهداشــت گفت«:دنیا
بایــد بیــدار شــود و ایــن ویــروس را یک
دشــمن عمومــی شــماره یــک قلمــداد
کنــد» .بههمین دلیــل به ذهنــم خطور
کــرد که هــر کدام از مــا میتوانیــم کاری
کنیــم که بــا این ویــروس مقابلــه کنیم.
بارهــا هــم شــنیده بــودم کــه میگفتنــد

رعایــت بهداشــت فــردی مهمتریــن
راه بــرای مقابلــه اســت .این را یاســمن
حجــازی ،کارآفریــن میگویــد و ادامــه
میدهــد :بههمیــن دلیــل ایــن ســؤال
برایــم پیش آمــد که چطور میشــود در
اماکــن عمومی مثل باشــگاهها ،اســتخر
س کرونا که همه
و ...از شیوع بیشتر ویرو 
دربــارهاش صحبت میکننــد جلوگیری
کنیم .بههمین سبب ابتدا برای افرادی

راننــده اســنپ اســت ،از گرانــی بنزیــن
شــکایت دارد و بــا امیــدواری بیــان
میکنــد :مشــکالت اقتصــادی مــردم
زیــاد اســت ،امــا نماینــدگان میتواننــد
دلســوزانه عمــل کننــد و بــا دل و جــان
بــه مــردم خدمــت کننــد ،تــا کمکــم با
کمک مردم مشــکالت از میان برداشته
شــوند .البتــه مشــکالت دیگــری هم به
غیر از مشــکالت اقتصــادی وجود دارد،
بهعنوان مثال رفاه شــهروندان هم باید
مدنظر نمایندگان باشد.
زنــی  37ســاله کــه در یــک شــرکت
خصوصی مشــغول به کار است ،درباره
خواســته خــود میگویــد :متأســفانه در
دورههــای قبلــی برخــی از نمایندگان با
صداقت رفتار نکردند و ســبب ناامیدی
خیلــی از مــردم شــدند تــا جایــی کــه
تعدادی از مردم تمایلی به شــرکت در
انتخابات ندارند .اما من به شــخصه باز
هــم در انتخابات شــرکت میکنم چون
معتقــدم اگــر نســبت بــه انتخــاب فرد
اصلــح بیتفاوت باشــیم ممکن اســت
افرادی ناالیق وارد مجلس شوند .توقع
من این اســت که مجلــس را خانوادگی
نکنند و واقعاً دلسوز مردم باشند.
زن جوان دیگری در حدود  30ســاله
کــه سرپرســت خانــوار اســت ،میگوید:
توقــع مــن از مجلــس آینده این اســت
کــه فکــری بــه حــال زنــان سرپرســت
خانــواده کننــد چــون ایــن قشــر از زنان
مجبــور هســتند کار کنند و بــا وجود آمار
بــاالی بیــکاری ممکــن اســت برخــی از
ایــن خانوادهها دچار مشــکالت شــدید
اقتصــادی شــوند .اگــر در جامعهای زن
سرپرســت خانواده نیازمند نباشــد ،آن
جامعه سالمتر خواهد ماند.
مــرد  42ســالهای کــه فروشــنده
اســت ،بــا بیــان اینکــه همیشــه در همه
انتخابات شــرکت داشــته میگوید :من
دقیقــاً نمیدانم که وظیفــه نمایندگان
چیســت ،امــا بهعنــوان یــک شــهروند
حــق انتخــاب دارم تــا فــرد اصلــح را
در مجلــس ،نماینــده خــود بدانــم .اما
نماینــدگان بایــد طــوری عمــل کنند که
انضباط شهری بیشتری حاکم شود.
خانــم جــوان  28ســالهای بــا بیــان
اینکــه مجلــس آینــده بایــد فعالتــر و
پویاتر باشــد ،معتقد اســت :نمایندگان
نبایــد وارد بازیهــای حزبــی و سیاســی
شــوند ،بلکــه تنهــا دغدغــه ذهنــی آنها
باید حل مشکالت مردم باشد.
پسر جوان  23سالهای که دانشجوی
کارشناسی ارشد است ،درباره مطالبات
خــود میگویــد :شــرایط اقتصــادی در
پویایــی جامعــه نقــش باالیــی دارد.
بهعنــوان یــک جــوان آن قــدر کــه بــه
اقتصــاد فکــر میکنــم بــه فکــر فرهنگ
و مســائل دیگــر نیســتم .کســی کــه از
نظــر مالــی تأمیــن باشــد بــه فرهنــگ
و پیشــرفتهای علمــی بیشــتر توجــه
میکنــد .حتی مقولــه ازدواج هم تحت
تأثیر مســتقیم شــرایط اقتصادی است.
 80درصــد ذهــن افــراد جامعــه مــا را
مشــکالت اقتصــادی پر کــرده در حالی
کــه در کشــورهای دیگــر ماننــد ژاپن که
بیشتر افراد جامعه وضعیت اقتصادی
متوســط رو بــه باالیــی دارنــد ،دغدغــه
شــهروندان ،پیشــرفت در حوزههایــی
مانند آموزش و پرورش است.

کــه بــا آنهــا در تماس بــودم یک نشــان
طراحی کردم تا با اســتفاده از آن بتوانم
محیط سالمتری را ایجاد کنم .در ادامه
با توجه به اســتقبالی که توســط اعضا از
این نشان شد ،فکر کردم که ابعاد ماجرا
را گســترش دهم و به چشــم بهداشــت
فــردی بــه آن نــگاه کنــم .در نتیجــه دو
نشــان بــا هــم بــه افــراد داده شــد یکــی
بــرای خودشــان و دیگــری بــرای یکی از
اطرافیانشــان .برای اینکه مردم بدانند
که با رعایت بهداشــت فردی میتوانند
با این ویروس جهانی مبارزه کنند.
امروز هدف ما این اســت که بگوییم
همــه میتواننــد بــا هشــتگ #دوســتت
دارم که دســت نمیدهم ،به گســترش
ایــن کمپیــن کمک کننــد تا خودشــان و
خانــواده و اطرافیانشــان از ابتال به این
بیماری در امــان بمانند .باید با جدیت
هرچــه بیشــتر اقدامــات الزم را بــرای
پیشگیری از این بیماری انجام شود.
شــاید باورتان نشود اما ستون اصلی
کنتــرل بیمــاری ویروس کرونــا آموزش
اســت .بــا آمــوزش میتــوان پیشــگیری
کرد.

در تاریــخ ایــران یکــی از نقاط شــاخص انقالب ســال 57
تغییــر ماهیت ســلطنت بــه جمهوری اســامی اســت .با
وجــود همه ایراداتی کــه ممکن اســت در زوایای مختلف
وجود داشــته باشــد ،دقیقاً این تاریخ نقطه عطفی اســت
غالمرضاجمشیدیها که بر پایه نقش و مشــارکت مردم شــکل گرفته اســت .به
جامعه شناس
معنای دیگر انقالب شــکوهمند اسالمی با انتخاب مردم
به پیروزی رســید و در بقیه موارد هم مانند انتخابات مجلس شــورای اسالمی،
مردم هســتند که مهمترین نقش را ایفا میکننــد .در حوزههای مختلف مانند
دفاع مقدس و  22بهمن همواره شاهد حضور پرشور مردم هستیم .انتخابات
هم یکی از حوزههایی اســت که میتوان حضور پرشــور و پررنگ مردم را در آن
روز کامالً احســاس کرد .از طرفی بقای جمهوریت به نقش مردم وابسته است
و به قولی میتوان گفت فرصتی است که خود مردم برای خود ایجاد کردهاند و
نظام سیاسی کشور هم برای آن اهمیت باالیی قائل است .لذا الزم است که این
فضا را حفظ کرد ،زیرا این نقطه شــاخص در تاریخ جمهوری اســامی ایران که
همانا تبدیل ســلطنت به جمهوری اســت ،نقشی برازنده برای کشور جمهوری
اســامی ایران است که همواره باید ادامه داشته باشد .بههر ترتیب مشارکت و
حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی در حفظ منافع ملی و تقویت
اقتدار نظام اسالمی مؤثر و تعیینکننده خواهد بود.

نباید با صندوق های رأی قهر کینم

مجلس شــورای اســامی در بحث قانونگــذاری و نظارت
یکــی از نهادهــای مهــم کشــور اســت.چرا کــه عــاوه بــر
قانونگــذاری  ،در اجــرای برنامههــای بلندمــدت و کوتــاه
مدت کشورتأثیرات مهم و بسزایی دارد در چنین شرایطی
سیداحمد
معتمدی قطعاً اگر نمایندگان آگاه ،با تخصص باال و قوی تری وارد
رئیسدانشگاهامیرکبیر
مجلس شــوند ،کمیســیونهای قویتر و باصالحیت تری
تشکیل خواهد شد .چنین کمیسیونهایی میتوانند تصمیمات اثرگذار و نتیجه
بخشــی را برای کشــور بگیرند و در مســیر مصالح کشــور بدرســتی گام بردارند.
از دیــد بســیاری اهمیت مجلــس تنها در مواضع سیاســی نماینــدگان خالصه
میشــود .این درحالی است که اولویت مهمتر تدوین قوانین و بحث مدیریتی
و نظارتــی اســت کــه در حیطــه اختیــارات نمایندگان مجلــس قرار گرفتــه و در
مدیریت کشور نقشی کلیدی دارد .برکسی پوشیده نیست قوه مجریه مانند سایر
قــوا در کشــور جایگاه ویژهای دارد اما از آن مهمتــر انتخاب آگاهانه اعضای این
قوه توســط مردم است .از اینرو مردم میتوانند با انتخاب آگاهانه نمایندگانی
توانا و قدرتمند را به مجلس شــورای اســامی بفرســتند و در تعیین سرنوشت
خود و کشــور مشــارکت داشته باشند .از اینرو حتی اگر فکر میکنیم نمایندگان
مورد عالقهمان رد صالحیت شــدهاند یا با برخی از آنها بدرســتی و آن طور که
باید برخورد نشده است نباید در این بزنگاه مهم کنار بکشیم و با صندوقهای
رأی قهر کنیم .ما نباید عرصه را خالی کنیم چون در این صورت ممکن اســت
افرادی که لیاقت و صالحیت کافی ندارند وارد مجلس شوند.

انتخابات باید مبتنی بر آگاهی باشد

در بحــث مشــارکت و میــزان اهمیــت انتخابــات در همــه
کشورها ،دو عنصر اساسی دخیل است .اولین عنصر ،مبتنی
بر آگاهی و اطالعات مردم جوامع است و عامل دیگر امکان
انتخاب است ،یعنی انتخابات باید بر پایه اراده افراد جامعه
احمد بخارایی باشــد .در تمام حرکتهای جمعی وقتی میتوان از بحث
جامعه شناس
مشارکت مردمی سخن گفت که این دو عنصر وجود داشته
باشــد .در برخی جوامع این دو عنصر رعایت نمیشــود و بســیاری از منتقدان در
این خصوص دچار تشــکیک و شــبهه میشــوند .در کشــور ما در بحث انتخابات
مجلس شورای اسالمی بویژه در شهرستانها ،نظامهای قومی و قبیلهای و حتی
تعصبات ،مردم را به پای صندوقهای رأی میکشاند و حضور آنها را پررنگتر از
سایر مناطق میکند .در مقابل برخی از مردم همیشه نگران از شرکت نکردن در
انتخابات هســتند و به دالیل شخصی همواره دوست دارند ،در تمامی دورههای
انتخاباتی شــرکت کنند تا مهر انتخابات بر شناســنامه آنها ثبت شود .دستهای از
مــردم هم احســاس وظیفه میکنند و بهدلیل اینکه معتقد هســتند ،تکلیفی بر
دوش آنها نهاده شده که باید انجام شود ،در انتخابات شرکت میکنند تا به وظیفه
و تکلیف خود بدرستی عمل کرده باشند .در نهایت آنچه در خصوص شرکت در
انتخابات حرف اول را میزند ،افزایش آگاهی مردم برای تصمیمگیری درســت
اســت .به هر حال در شــرایط کنونی مشــارکت باالی مردم در انتخابات میتواند
تصویر قدرتمندی از کشور در مجامع بینالمللی ارائه کند.

مشروعیت مجلس با مشارکت مردم

در همــه کشــورهای دموکراتیــک ،موضــوع بســیار مهــم
این اســت کــه دولتهــا و حکومتها ،مشــروعیت خود را
مستقیماً از مردم دریافت میکنند .اخذ این مشروعیت از
مردم به این معنا اســت که مردم پشــتیبان کشــور ،وکالی
اردشیر گراوند
جامعه شناس مجلــس و هــر آنچــه که خــود بــه آن رأی دادهاند هســتند
و ایــن رونــد ادامــه خواهــد داشــت .در حقیقــت دولتها
و پارلمانهایــی که مشــروعیت خــود را از مــردم گرفتهاند و توســط آحاد ملت
انتخاب شــدهاند از هرگونه آســیبی محفوظ و درامان میمانند ،چراکه مردم از
آنچه خود انتخاب کردهاند حمایت و دفاع میکنند .در چنین کشورهایی حتی
اگر نیاز به اصالح و رفرم هم وجود داشــته باشــد این اصالح با رأی مردم و اخذ
نظــر آنها صــورت خواهد گرفت .از ســوی دیگر مــردم در کشــورهای دموکرات
احســاس خوشــحالی و خوشــبختی دارند چون فکر میکنند حکومت ،دولت و
پارلمان و نهادهای انتخابی دیگر همانند شــوراها محصول تصمیم آنهاســت
و آنها در تعیین سرنوشت خود دخیل و مؤثر هستند .بهطور کلی صالح کشور،
مردم و حکومت داشــتن یک سیســتم دمومکراتیک واقعی و برخاســته از رأی
مــردم اســت .و ایــن مســائل از طریق حضــور مــردم در پای صندوقهــای رأی
حاصل میشــود و در این صورت اســت که هم حکومت با فراغ بال به امورات
مردم رســیدگی میکند و هم مردم در بالندگی به زندگی خود ادامه میدهند.
بههرحال انتخابات مجلس هم بخشی از ارکان حکومت است و مشارکت باال و
آگاهانه مردم در تأمین منافع کشور مؤثر واقع می شود.

