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رسانه های جهان

مصطفی عبدالهی – در یک چشم بر همزدن،
مرد میانسال و همدست موتورسوارش جلو
میآیند و با زن جوانی که پشت فرمان خودرو
نشستهاست ،آنچنانوحشیانه گالویزمیشوند
که حتی تماشای فیلم ضبطشده ایــن حادثه
هم ترسناک اســت ،چه برسد که مواجهه با آن
و تکرار چنین اتفاق تلخی برای همسر ،مادر و
خواهرانمان؛ اما واقعیت تلخ این است که وقاحت
زورگیران و مجرمان جرایم خشن خیلی بیشتر
از آن چیزی که تصور میکنیم ،شده است و هیچ
ابایی از رفتار خشن با مردم در کوچه و خیابان
ندارند.
▪تکرار چندین باره جرایم وحشیانه

ا یند یپند نت :
مــرگ و میر تنها
اثر جدی کووید
نیست .پزشکان
مــــیگــــویــــنــــد
هــــزاران نــفــر به
«کووید درازم ــدت» مبتال شد هاند
کــه در بــرخــی مـــوارد ممکن است
مــا ههــا ط ــول بــکــشــد .یــک تحقیق
مرکز پیشرفت آمریکا میگوید که
ابتال به «کووید درازمــدت» ،باعث
ازکارافتادگی حــدود یکمیلیون
و  ۲۰۰هــزار نفر در ســال ۲۰۲۱
شده است.
نــــیــــویــــورک
تا یمز  :همیش
هــــاردیــــنــــگ،
کــــــاوشــــــگــــــر
بریتانیایی که
بـــیـــش از یــک
دهه است در امارات متحده عربی
زنــدگــی مـیکــنــد ،بــه هــمــراه پنج
مسافر دیگر به فضا پرواز میکند.
قیمت بلیت این پرواز هنوز به طور
دقیق مشخص نشده اســت ،اما
پیش از این یک بلیت آن به قیمت
 ۲۸میلیون دالر در یک حراجی
فروخته شده بود .پرواز زیرمداری
یـــک پـــرتـــاب عـــمـــودی اســـت که
مسافران را در حدود  ۱۰۶کیلومتر
باالتر از سطح زمین میبرد و آنها
میتوانند در آ نجــا بــرای دقایقی
بیوزنی را تجربه کنند.

دیروز با انتشار فیلمی از دوربینهای مداربسته
در یکی از خیابانهای شهریار ،دوباره حالمان
خراب شد .دو مرد زورگیر ،برای سرقت از زن
جــوان ،آنچنان رفتار وحشیانهای داشتند که
باورش سخت بود ،اما تکرار چندین و چندباره
اتفاقات مشابه آن در ماههای اخیر ،باورپذیرش
کرده است .مانند فیلم دوهفته قبل از زورگیری
مسلحانه سه مرد از یک زن جوان. ...
اگــرچــه کــارشــنــاســان افــزایــش ای ــن جــرایــم و
زورگــیــریهــا را مرتبط بــا افــزایــش مشکالت
اقتصادی دوسال کرونایی میدانند و قطعا باید
برای پیشگیری از وقوع آنها برنامهریزی کرد ،اما
اینکهعدهایبهخودشانحقبدهندبرایتامین
معاششان ،جان و مال و امنیت روانی دیگران را
به خطر بیندازند ،پذیرفتنی نیست و باید قاطعانه
با آنها برخورد کرد.
▪فرمانده فراجا :هزینه جرم در کشور پایین
است

اینکه چرا برخورد با این جرایم جدی و قاطع
نیست ،یک دلیل مهم دارد که فرمانده کل نیروی
انتظامی هم به آن اشاره کرده است .روز پنجشنبه
بود که سردار حسین اشتری در این باره گفت:
«ما مجرمان سابقهداری داریم که از تبعات جرم
خود هراسی ندارند و نشان میدهد که هزینه

امنیت مــردم میشوند ،برخورد قاطع داشته
باشند و قوه قضاییه هم وظیفه دارد با مرتکبان
جرایم خشن در جامعه ،قاطعانه برخورد کند».
▪نمایندگان هم معترض اند

ارتکاب جرم در کشور پایین است و برای باال بردن
این هزینه ،باید قوه مقننه نسبت به اصالح برخی
قوانین اقــدام کند» .ســردار مهدی حاجیان،
سخنگوی فراجا هم در این باره به ایسنا گفته
است« :نیازمند متناسب شدن جرم و مجازات و
بازنگری در برخی مجازاتها هستیم که اینها
جزو وظایف پلیس نیست ،وظیفه پلیس ردیابی،
شناسایی و دستگیری مجرمان است و برای سایر
موارد باید دستگاههای دیگر پای کار بیایند».
▪قوه قضاییه :چهره مجرمان با ابزارهای نوین
شناسایی می شود

قوهقضاییههمجدیتشرادراینموضوعنشانداده
وحتیبرایشناساییچهرهپوشاندهشدهمجرمان
این جرایم راهکارهای نوینی اتخاذ کرده است.
همیندیروزبودکهخبرگزاریقوهقضاییه،خبری
از جلسه مشترک اعضای شورای عالی این قوه با
مسئوالنمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
منتشر کرد و به نقل از حجتاالسالم والمسلمین
محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا نوشت:
«شناسایی مجرمانی که در صحنه ارتکاب جرم
مبادرت به پوشاندن چهره خود میکنند ،همواره
یکیازدغدغههایمسئوالنوضابطینقضاییبود
کهحاالباکمکابزارهاینوینهوشمندوفناورانه
میسرشدهاست».

آبله میمون در رادار سازمان جهانی بهداشت
یورونیوز گزارش داد :در پی هشدار سازمان
جهانی بهداشت مبنی بر احتمال گسترش
بیماری عفونی و واگیردار آبله میمون ،موارد
ت ــازهای از ابتال به ایــن بیماری در دو کشور
دیگر اروپایی شناسایی شد .پس از بریتانیا
که گفته میشود خاستگاه نخستین موارد
اخیر ابتال به آبله میمون در اروپــا بوده است،
مقامات بهداشتی در اسپانیا و پرتغال نیز روز

چهارشنبهگذشتهازشناساییبیشاز۳۰مورد
مشکوک یا تاییدشده ابتال به این بیماری خبر
دادند .سازمان جهانی بهداشت روز سهشنبه
اعالم کرده بود که قصد دارد با کمک دولت
بریتانیا ،اطالعات جامعتری از موارد ابتال به
بیماری آبله میمون در این کشور که از ابتدای
ماه مه شناسایی شد ،به دست بیاورد .این
در حالی است که اداره کل بهداشت پرتغال
روز چهارشنبه در بیانیهای اعالم کرد که
دستکم  ۲۰مورد مشکوک به ابتال به این
مسری شایع در غرب
بیماری ویروسی و
ِ
آفریقا بهتازگی در این کشور شناسایی و از
میان آنها  ۵مورد تایید شده است .تب،
سردرد ،دردهای عضالنی ،کمردرد ،تورم
غدد لنفاوی ،لرز و خستگی از جمله عالیم
اولیهابتالبهبیماریآبلهمیموناعالمشده
است .بثورات یا بیرونزدگیهای پوستی
ممکن است اغلب در صورت ظاهر شود و
سپس به سایر قسمتهای بدن نیز سرایت
کند.

▪دادستان کل :امنیت مردم خط قرمز است

حجتاالسالموالمسلمینمحمدجعفرمنتظری
دادســتــان کل کشور نیز همین هفته گذشته
دراینباره موضعگیری صریحی داشت و گفت:
«بحث امنیت م ــردم خــط قرمز قــوه قضاییه،
نیروهای انتظامی و امنیتی است؛ از نیروهای
انتظامی و مسئوالن برقراری امنیت در جامعه
انتظار داریم با کسانی که موجب خدشهدار شدن

با این حال ،آن چه کامال مشخص است اینکه،
ضعف قوانین در مجازات مجرمان جرایم خشن،
مهمترین مشکل این حــوزه است تا جایی که
صدای خود نمایندگان مجلس را هم درآورده
است .مصداقش صحبتهای علیرضا نظری،
نماینده خمین در صحن علنی  21فروردین
بود که گفت« :مجلس در سال  1398با تصویب
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قراردادن
سرقتهای زیــر  20میلیون تومان در ردیف
جرایم قابل گذشت ،آمار زندانیان را کاهش داد
اما این مصوبه نتیجهای جز جوالن سارقان خرد
نداشته است» .اردشیر مطهری عضو کمیسیون
اجتماعی هم از ضعف قوانین این حوزه گالیه
کرده و گفته است« :غالب مجرمان جرایم خشن،
زورگیری و ،...بارها سابقه دستگیری دارند و
این نشاندهنده بازدارنده نبودن مجازاتها و
ضعف قوانین است».

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو با خراسان:

آماده بررسی الیحه یا ارائه طرح هستیم

حجت االسالم مهدی باقری ،دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس،
دراینباره به خراسان میگوید :نظرات نیروی انتظامی دربــاره قوانین
مجازات زورگیریها و جرایم خشن درست است و قوانین فعلی ما درمورد
این آسیبها کافی و بازدارنده نیست و باید اصالح شود .وی میافزاید :نیاز به اصالح قوانین
یک امر عادی است؛ چراکه سرعت تغییرات اجتماعی گستردهتر است و ممکن است قانونی که
در یک بازه زمانی مفید بوده ،حاال حتی مضر هم باشد و نیاز داشته باشد آن را بازنگری کنیم.
باقری تصریح میکند :اگر نیروی انتظامی و دولت الیحهای برای تشدید مجازات این جرایم
ارائه کند ،ما آمادگی بررسی فوری آن را داریم و در غیر این صورت هم خود مجلس طرحی در
این خصوص آماده خواهد کرد .دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میافزاید :نکته مهم این
است که هیئت رئیسه مجلس هم نگاه ویژهای به این موضوع داشته باشد و بررسی آن مشمول
سیر معمول قانونگذاری و طوالنی شدن روند آن نشود.

۹
نیش و نوش
صادق غفوریان
گذری بر رفتارهای خوب و بد اجتماعی

دزد وقیح!
روزه ــای قبل یکی از همکاران خانم
ماجرای عجیبی از وقاحت یک قا پزن
را تعریف کــرد که دستکم من و چند
شنونده این ماجرا تا به حال با این مدل
روبــهرو نشده بــودیــم .ایــن همکارمان
گفت« :در پــیــاد هرو درحــال صحبت با
تلفن همراه بــودم که ناگهان صدای
ن ــزدی ــک شـــدن ی ــک مــوتــورســیــکــلــت
را شــنــیــدم .طــبــق عــــادت تــــرس از
مــوتــورســیــکــلـتهــای قــــا پزن ،تلفن
همراهم را پایین آوردم و پشت سرم را
نگاه کردم .با برگرداندن صورتم ،راننده
موتورسیکلت ،با وقاحت و پررویی تمام
رو به من کرد و گفت« :موبایلت از این
ارزو نهــا بود به درد نمیخوره ،نترس
بابا »...بعد هم گاز موتورش را گرفت و
دور شد»....
بیشک با شنیدن چنین اتفاقی ،اولین
نکتهای که به ذهن میرسد ،آن است که
اگر با این جرم و این افراد که مدتهاست
مایه تــرس و دلهره اغلب عابران پیاده
شـــدهانـــد ،ب ــا نــهــایــت ســخ ـتگــیــری و
اشــدمــجــازات بــرخــورد م ـیشــد ،حتما
شرایط به گــونـهای دیگر بــود و حداقل
این میزان «وقاحت» و ترس نداشتن یک
خالفکار را نمیدیدیم.
به نظر میرسد ،وقت آن فرا رسیده که
سیستمهای انتظامی و قضایی درباره
این آسیب اجتماعی که عامل تهدید روح
و روان و اموال جامعه است ،تدبیر جدی
و اساسی کنند .آری حتما ،التهاب در
وضعیت اقتصادی و معیشتی یکی از
دالیــل مهم بــروز و افزایش این معضل
اســت؛ اما نباید به صــورت ناخودآگاه،
بپذیریم و توجیه کنیم که چون شرایط
معیشتی سخت ش ــده ،پــس دزدی و
قاپزنی هم هست. ...

