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یادداشت
سرتیپ دوم ابراهیم قربان زاده
جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی

تاثیراخالق حرفه ای بر امنیت عمومی
امسالهمزمانباماهعزیزربیعاالول،هفتهبزرگداشتنیروی
انتظامیراباشعار«باهمبرایامنیتوآرامش»برگزارمیکنیم .
در تبیین این شعار دو مولفه « امنیت و سالمت » دیده می شود و
اهمیتتوجهبهآندراینروزهاکهشیوعویروسکرونا،سالمتی
جامعه را با تهدید مواجه ساخته بیش از پیش محسوس است.
یــکــی از مــحــورهــای اس ــاس ــی ک ــه در تــولــیــد و پ ــای ــداری
امــنــیــت فـــــردی و اجــتــمــاعــی و ســامــت جــامــعــه نقش
مهمی دارد و از منظر آمــــوزه ه ــای دیــنــی اســامــی نیز
بــســیــارحــائــز اهــمــیــت اســــت « ،اخــــاق مـــــداری» اســـت.
امــروز  ،درجهان مــدرن و گستره فراگیر فناوری و سرعت و
پیچیدگی تــبــادل اطـــاعـــات ،همچنان احــســاس نیاز
ب ــه دیـــن و اخــــاق بــیــش از ه ــر زمــــان دی ــگ ــری اســـت تا
بشریت از قــهــقــرای بــی اخــاقــی و آســیــب هــای نــاشــی از
آن در امــان بماند .خوش خلقی در دیــن مبین اســام مورد
تاکید ب ــوده تــا جایی کــه گاهی تمام دیــن دانسته شــده و
درروایاتینیزآنراعبادتیبزرگدانستهاندکهثوابنمازوروزه
دایمیدارد.ازهمهنویدبخشترآنکهمیتوانباخوشخلقی،
از بار گناهان کاست و این فضیلت ،کفاره بسیاری از گناهان
ما خواهد بود .توجه به اخالق و صفت های نیکوی رفتاری و
کرداریکهازاندیشهپاکو تفکراتواالناشیمیشود،جایگاه
ویژهایداردواینموضوعمهمدرکسوتمقدسپلیسکهعامل
برقراری نظم  ،امنیت و حافظ جان و مال مردم و پاسدار ارزش
های انقالبی و اسالمی است ،اهمیت بسزایی دارد.در نظام
اخالقحرفهایمبتنیبرمبانیاسالمی،مجموعهایازاصول
وقواعدرفتاریوبایدونبایدهاوجوددارندکهافرادخودرامکلف
بهرعایتآنمیدانندواینموضوعدر نیرویانتظامیباعنایت
به اهمیت نوع کار که از آن به عبادتی وصف ناپذیر یاد می شود ،
بسترهاوعواملزمینهسازیبرایرشدوتوسعهفراهمهستند.
کــارکــنــان پلیس بــا ارتــقــای روحــیــه ایــمــانــی و اعــتــقــادی
و تــعــالــی و اســـتـــانـــدارد ســـــازی رفـــتـــار در ک ــن ــار بــهــره
مــنــدی از فــنــاوری ه ــای پیشرفته مــی تــوانــنــد از بــرکــات
مــعــنــوی واخــــــروی اخــــاق م ــح ــوری بــهــره مــنــد شــونــد.
در واقــــع م ــی تــــوان ایـــن طـــور بــیــان کـــرد ک ــه پــلــیــس در
مــفــهــوم اخــــاق حــرفــه ای اســامــی  ،دارای مجموعه
قوانین و چــارچــوب هــایــی اســت کــه از ماهیت ایــن حرفه
اســتــخــراج مــی ش ــود و خ ــط مشی حــرکــت پیش رو را بر
مــدار قانون و رافــت اسالمی تــوام با اقتدار ترسیم می کند.
واقعیت این که فلسفه اخالق متضمن نظام مند کردن ،تعریف
و توسعه مفاهیمی از رفتار درست و نادرست است که سلوک
مشخصی را در روابط افراد در سازمان و نوع برخورد با جامعه
تعریف میکندوبرپایه یکفرایندتفکرعقالنیشکلمیگیرد.
کارکنانپلیسبایدبیشازپیشبهایناصولمقیدومتعهدباشند
و عنایت رهبر فرزانه انقالب با عناوین افتخار آمیز «مجاهدان
فی سبیل ا« ،» ...نیروی عظیم انتظامی » و «یار مهربان مردم
» تکلیف را سنگین تر می کند .در این عرصه  ،آن چه به توسعه
اخالق حرفه ای پلیس کمک شایانی می کند ،احترام متقابل،
احساس مسئولیت شهروندان در برابر قانون و رعایت حقوق
اجتماعی و احساس همدلی و همگامی جامعه برای تولید و
پاسداری از امنیت به عنوان زیر بنای سالمت اجتماعی است.
اینکپلیسخدمتگزارمیتواندبهپشتوانهحضورمردمانقالبی
و والیی کشورمان به عنوان الگوی پلیس اسالمی و اخالق گرا
درایفاینقشخودخوشبدرخشدوانتظارداریممردمعزیزنیز
نظراتوپیشنهادهایسازنده خودراباتلفن 197وهمچنیناز
رسانههایجمعیوروزنامهوزینخراسانکهدرعرصههمکاری
باپلیسواحقاقحقوقشهروندیپیشگاماست،ارائهدهند.

درمشهدرخداد

مردمعتادهمسرشرابهآتشکشید

سجادپور  -مرد  35ساله ای در یکی
از روستاهای اطراف مشهد ،همسرش
را در پی اختالفات خانوادگی به آتش
کشید.
ب ــه گـــــزارش خـــراســـان ،ایـــن حــادثــه
وحشتناک ســه روز قبل در اط ــراف
روستای معین آباد مشهد هنگامی رخ
داد که مرد  35ساله ای به دنبال بروز
اختالفات خانوادگی ،باز هم با همسرش
به مشاجره و جر و بحث پرداخت .این
زوج جوان که از سه سال پیش به عنوان
سرایدار در یک دامــداری فعالیت می

کردند ،اختالفات شدیدی با هم داشتند
تا این که طبق معمول مشاجره آن ها باال
گرفت اما این بار مرد عصبانی پسر بچه 9
ساله اش را در حالی از داخل اتاق بیرون
کرد که ظرف  4لیتری حاوی بنزین را
درون خانه برده بود! او بعد از آن که در
اتاق سرایداری را قفل کرد ،به مشاجره
لفظی با همسر  33ساله اش ادامه داد
که ناگهان کــارگــران دیگر با شنیدن
صــدای فریاد به طرف اتــاق سرایداری
دویدند .در همین حال مرد  35ساله
که خود نیز درون شعله های آتش گیر

کرده بود با زحمت و سختی در اتاق را از
داخل باز کرد و کارگران و اهالی محل
این زوج را به بیمارستان امام رضا(ع)
انتقال دادند.
گزارش خراسان حاکی است ،اما اکرم
(زن  33ساله) روز گذشته در بخش
سوختگی بیمارستان امــام رضــا(ع)
جان سپرد و بدین ترتیب پرونده جنایی
دیگریرویمیزقاضیعلیاکبراحمدی
نژاد (قاضی ویژه قتل عمد) گشوده شد.
بررسی های مقدماتی حاکی از آن است
که قسمتی از دست و پای مرد جوان نیز

سوخته و او همچنان در مرکز درمانی
بستری است .گزارش خراسان حاکی
است ،تحقیقات نشان می دهد مردی که
متهم به آتش زدن همسرش است به مواد
مخدر نیز اعتیاد دارد .اما او در بازجویی
های مقدماتی ادعــا می کند که ظرف
حاوی بنزین را همسرش روی خودش
ریخته است! در عین حال بررسی های
بیشتر با دستور قاضی احمدی نــژاد و
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی در این باره آغاز
شده است.

عامالندستبردبهدکلهایبرقدرمشهددستگیرشدند

برق پلیس ،دزدان کابل را خشک کرد!

سجادپور -عامالن سرقت کابل دکل
هایبرقکهازمدتیقبلدرزندگیروزمره
مردم اختالل ایجاد کرده بودند ،با تالش
نیروهایتجسسپاسگاهفردوسیمشهد
به دام افتادند و بدین ترتیب برق پلیس
دزدانکابلرادرجاخشککرد.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،در پی
وقــوع سرقت هــای متعدد سیم و کابل
از دکــل هــای بــرق ســراســری در اطــراف
آرامگاه فردوسی مشهد ،تالش نیروهای
تجسسباصدوردستوریازسویسرهنگ
عباسصارمیساداتی(فرماندهانتظامی
مشهد)برایشناساییودستگیریعامالن
دستبرد به دکل های برق آغاز شد .وقوع
اینسرقتهاکهموجباختاللدرزندگی
عــادی اهالی منطقه و خسارت هایی به
بیت المال شده بود ،نیروهای انتظامی
را بر آن داشــت تا تحقیقات میدانی را با
به کارگیری منابع و مخبران محلی به
طــور تخصصی ادامـــه دهــنــد .بــه همین

منظور گــروه ویــژه تجسس به سرپرستی
ستوان یکم مجید رادپــور (رئیس پاسگاه
فردوسی) دامنه رصدهای اطالعاتی را
به اطــراف بولوار شاهنامه کشاندند و به
طور شبانه روزی به فعالیت های پلیسی
ادامه دادند تا این که سرنخ هایی از حضور
شبانه سارقان در اراضی اطراف شاهنامه
 80به دست آمد .گزارش خراسان حاکی

است:نیروهایانتظامیبیدرنگودردو
شاخهاطالعاتی–عملیاتیبهمحلمذکور
عزیمت کردند و در تاریکی شب خودروی
پیکان وانتی را دیدند که سرنشینان آن در
حال تخریب یکی از دکل های برق بودند.
ماموران تجسس در یک اقدام هماهنگ و
ضربتی ،دو متهم جوان را به دام انداختند
و در بازرسی از خودروی آنان حدود 200

کیلوگرم میلگرد متعلق به دکل های برق
و مقادیر زیادی سیم و کابل سرقتی را به
همراه آالت و ادوات سرقت مانند سیم بر و
پتکآهنیکشفکردند.
بنابراین گــزارش ،با انتقال متهمان به
پاسگاه ،تحقیقات تخصصی از آنــان با
دستورات ویــژه قاضی رحمانی (معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی) درحالی
آغــاز شد که متهمان مذکور ابتدا منکر
ارتکاب هرگونه جرمی بودند اما در نهایت
به سرقت های متعدد از دکل های برق
اعتراف و اظهارکردند که برای تهیه هزینه
های اعتیاد خود شب هنگام به دکل های
برق مناطق خالی از سکنه و حاشیه ای
شهردستبردمیزدندوبافروشکابلهای
مسی و میلگردها به مالخران هزینه های
اعتیادشانراتامینمیکردند.اینگزارش
حاکی اســت :با اعــام شکایت نماینده
حقوقی شرکت برق تحقیقات بیشتر در
اینبارهادامهدارد.

بسیجیآمربهمعروف،باچاقویاوباشبهشهادترسید

پاسداربسیجیمحمدمحمدیازبسیجیان
پایگاه مقاومت بسیج انصاراالمام تهران،
حــدود ساعت  ۱۹یک شنبه گذشته در
درگــیــری بــا هفت نفر از اراذل و اوبــاش
تــهــرانــپــارس هـــدف ضــرب
و جرح با چاقو قــرار گرفت و
شهید شد .به گزارش صدا و
سیما ،در این درگیری ،یکی
ازایناراذلکهازقبلچاقویی
را با خود به همراه داشت به
پهلوی ایــن بسیجی ضربه
واردمیکندکهبهدلیلعمق
زیــاد ایــن ضربه و پــاره شدن
ریه و قلب بسیجی محمدی،
تــاشهــای پزشکان بــرای
مداوا و احیای وی بی نتیجه

ماندواینبسیجیبهشهادترسید.دونفراز
ایناراذلدرصحنهجرمدستگیرشدهاندو
پنجنفردیگرازجملهضاربمتواریهستند.
همچنین به گــزارش ایرنا ،ســردار حسین

رحیمیفرماندهانتظامیپایتختدیروزدر
جمع خبرنگاران در این باره گفت :حرف و
حدیثهای بسیاری درباره علت شهادت
ایــن بسیجی وجــود دارد ،امــا علت هنوز

مــشــخــص نــشــده
و پلیس در حال
بررسی و پیگیری
است.

9
در امتداد تاریکی

دامشیطان!
وقتی از چنگ دوست پسرهای مان گریختیم  ،حال طبیعی
نداشتند اما به دام شیطان دیگری افتادیم که احساس می
کردیم به خاطر دلسوزی قصد کمک به ما را دارد  ...این ها
بخشیازاظهاراتدختر15سالهایاستکهبههمراهدوست
16ساله اش از یک «پاتوق سیاه» در منطقه سناباد مشهد
سر در آورده بود .این دختر نوجوان که اکنون در پناه پلیس
احساسآرامشمیکرد،دربارهچگونگیورودبه«پاتوقسیاه»
به کارشناس اجتماعی کالنتری سناباد مشهد گفت :حدود
یک سال قبل من و دوستم با دو پسر جوان در یکی از پارک
هاینزدیکمنزلمانآشناشدیموبهامیداینکهباهمازدواج
می کنیم ،به ارتباطات تلفنی و دیدارهای حضوری مان ادامه
دادیم .در این میان ،به خاطر آن که پدرم یک کارگر ساده بود و
اوضاعمالیمناسبینداشت،مادرمنیزدرمزارعسبزیانتهای
قلعه ساختمان مشهد کار می کرد و من هم گاهی برای درآمد
بیشتر به کمک مادرم می رفتم .این شرایط موجب شد پس از
پایانمقطعابتداییترکتحصیلکنم.ازسویدیگرنیزکمبود
محبت در خانواده و احساس تنهایی مرا به سوی این آشنایی
خیابانی سوق داد ،به گونه ای که در کنار «پژمان» احساس
آرامشمیکردم.اوبهحرفهایمگوشمیدادومنهمسعی
داشتم با پوشیدن لباس های شیک و آرایش های غلیظ توجه
او را بیشتر جلب کنم .به همین دلیل دیدارهای حضوری من
ودوستمدرپارکباپژمانودوستشزیادترمیشدتااینکهآن
ها ما را به یک جشن در یکی از باغ های منطقه شاندیز دعوت
کردند .من هم که تاکنون در این گونه جشن ها شرکت نکرده
بودم،خیلیزودپذیرفتموازآنجاییکهبهپژماناعتمادزیادی
داشتم ،شبانه چهارنفری به آن باغ رفتیم ،اما آن جا برخی از
دوستاندیگرپژماننیزحضورداشتند .نیمههایشببودکه
پژمانودوستانشمشروباتالکلینوشیدندوازحالتطبیعی
خارجشدند.وقتیمنو«سمیرا»احساسکردیمکهآنهاقصد
آزارواذیتمارادارند،بالفاصلهنقشهایکشیدیموباترفندیاز
آنباغفرارکردیم.درحاشیهیکجادهخاکیحرکتمیکردیم
کهبادیدننورچراغهاییکخودروخوشحالشدیم.آنراننده
جوان ما را سوار کرد و من هم ماجرای دوستی خیابانی و فرار
از باغ ویال را برایش بازگو کردم .او هم با چرب زبانی و این که
قصد کمک به ما را دارد ،من و دوستم را به خانه ای برد که چند
دوست دیگرش در آن جا حضور داشتند .او ما را ترساند که اگر
درآنوقتشبوبهجرمرابطهنامشروعدستگیرشویم،مارابه
زندان می برند و  ...در همین حال بود که فهمیدیم آن راننده و
دوستانشنیزقصدآزارمارادارندامااوایلصبحبودکهباتماس
اهالیدیگرساختماننیروهایانتظامیواردآنمنزلشدندو
ما را از چنگ آن راننده شیطان صفت نجات دادند .اگر پلیس
کمیدیرترمیرسیدنمیدانمچهسرنوشتشومیانتظارمارا
میکشیدو...شایانذکراست،تحقیقاتپلیسیبادستورات
سرگرد جواد بیگی (رئیس کالنتری سناباد) دربــاره جرایم
احتمالی دستگیر شدگان در پاتوق سیاه در حالی ادامه دارد
کهتعدادیشمشیروقمهنیزازاینمحلکشفشد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

