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حوادث

ماجرایاقدامبه
خودکشیدراتاققاضی
توکلی  /ایثارگری قاضی شجاع کرمانی برای نجات جان
متهم ،باعث آسیب دیدگی شدید دیسک کمر تا نزدیک
نخاع وی شد.
▪روایت قاضی از روز حادثه

▪اظهارات مامورانتظامیحاضردرصحنهحادثه

یکی از ماموران انتظامی حاضر در این جلسه که هنگام وقوع
این ماجرا به منظور پیگیری پرونده مربوط به یکی از متهمان
خود در دفتر قاضی توکلی زاده حضور داشته نیز گفت :در آن
لحظه در حال تماس تلفنی با مافوق خود برای پیگیری امور
مربوط بودم که غافلگیرانه متوجه موضوع شدم و تالش کردم
به قاضی کمک کنم و متهم را نجات دهیم اما در نهایت متهم
ازدستمارهاشدوخوشبختانهمشکلیبرایویایجادنشد.
بشیرزاده افزود :اگر قاضی توکلی زاده این اقدام به موقع را
انجام نداده بود ،قطعا متهم دچار آسیبهای جدی میشد.
وی گفت  :این متهم  ۳۶ساله اعتیاد داشــت و حتی این
امکان وجــود دارد که به دلیل حالت های ناشی از مصرف
نکردن مواد مخدر تالش کرده که به زندگی خود پایان دهد.
وییادآورشد:ماموربدرقهمتهمبهدستورقاضیبرایپیگیری
پرونده به یکی از بخشهای دادگاه رفته بود و در زمان وقوع
حادثهدراتاققاضیحضورنداشت.

زوایای پنهان درحادثه دادسرای کرمان

گزارش

سیدخلیل سجادپور  -روز گذشته
روایتی از اقدام به خودکشی یک متهم
به سرقت در دادسرای عمومی و انقالب
کرمان منتشر شد که بررسی آن از زوایا
و ابعاد مختلف ،پشت پرده بسیاری از
کاستی ها و کمبودها را در دستگاه
قضایی و به ویژه نیروی انتظامی نمایان
می کند.
ایــن خبر حاکی از آن بودکه متهم به
سرقت قبل از آغــاز بازجویی ،در یک
لحظه خود را به قصد خودکشی از پنجره
اتاق شعبه دهم دادسرا پایین انداخت
اما قاضی توکلی زاده در یک اقدام به
موقع و شجاعانه موفق شد دستان متهم
را بگیرد و بدین ترتیب متهم به آرامی
سقوط کرد و از مرگ حتمی نجات یافت
اما کمر قاضی دچــار آسیب شد و پس
از انجام عمل جراحی به مدت سه ماه
تحت درمان قرار گرفت .اگرچه اقدام
شایستهوانسانیاینمقامقضاییبسیار
ارزشمند و قابل تقدیر است اما زوایای
پنهان دیگری را آشکار کــرد که باید
مورد بررسی های دقیق مسئوالن و به
ویژه نمایندگان مجلس شورای اسالمی
قرار گیرد.
 – 1از جمله مهم ترین مــوارد کمبود
وحشتناک نیرو در مراکز انتظامی و
به ویژه کالنتری هاست چرا که طبق
اصــول انتظامی بــرای بدرقه متهمان
باید به تعداد هر متهم یک نیرو به اضافه
یک مامور استفاده شود یعنی برای یک
متهم  2مامور ،برای  3متهم  4مامور
و بــرای  5متهم  6مامور عــازم دادســرا
یا دیگر مکا نها شوند اما متاسفانه به
دلیل کمبود شدید سرباز و درجه داران
در نیروی انتظامی گاهی چند متهم با
دست بند و پابند و تنها با یک یا دو مامور
به دادگاه یا دادسرا اعزام می شوند.

نگارنده ایــن سطور کــه در دهــه 70
«بــدرقــه متهم» را در مراکز آموزشی
نیروی انتظامی تدریس کــرده است،
دلیل نقص در بدرقه متهمان را درحالی
کمبود نیرو می داند که عالوه بر تامین
بودجه بــرای افــزایــش استخدام نیرو
توسط مجلس شــورای اسالمی ،باید
ستاد نیروهای مسلح نیز توجه بیشتری
در تقسیم سربازان به نیروی انتظامی
داشــتــه باشد کــه بــه طــور مستقیم به
مردم خدمت رسانی می کند و هرگونه

های الزم برخوردار شوند.
ایــن مـــوارد بعد از وقـــوع یــک حادثه
خودکشی در مشهد از سوی دادستان
وقت مورد تاکید قرار گرفت و در سال
های گذشته هیچ گاه چنین حوادث
تلخی رخ نداد.
 – 3از ســوی دیگر طبق قــانــون آیین
دادرسی کیفری باید متهمان بالفاصله
بــه پزشک و وکیل دسترسی داشته
باشند بنابراین اگر یک سارق معتاد را
به خاطر اعتیادش بیمار بدانیم باید

دوران نقاهت قاضی مسعود توکلی زاده پس از عمل جراحی

ضعفی در این باره تصویر خوشایندی را
به مردم مخابره نخواهد کرد .در حادثه
دادسرای کرمان نیز آن چه روایت شده
این است که تنها یک مامور بدرقه در اتاق
قاضی حضور داشته که او هم برای انجام
امور دیگری به اتاق های دیگر دادسرا
رفته است!
 – 2حوادث خودکشی بعضا در برخی
مراکز قضایی و انتظامی رخ می دهد اما
مانند آن چه در برخی دادسراها رخ داد
باید اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار
گیرد و پنجره ها ،پله ها و  ...از حفاظ

عکس :دادگستری کرمان

به گزارش خراسان ،قاضی مسعود توکلی زاده درباره
روز ماجرا توضیح داد :آن روز مانند روزهای معمولی در
دفتر کارم مشغول به انجام امور قضایی بودم و متهم ۳۶
سالهای را که به جرم ارتکاب سرقت باید مورد تحقیقات
قرار میگرفت  ،صدا زدم و همزمان مشغول مطالعه خالصه
پرونده بودم که متهم وارد شد و به روال همیشه ،با او احوال
پرسی و از او دعوت کردم که در جایگاه مربوط بنشیند.
وی گفت :آن روز به دلیل شرایط شیوع بیماری کرونا و به
درخواست مامور همراهی کننده متهم ،پنجره اتاق باز
شد و این در حالی بود که پنجره در نزدیکی محل استقرار
متهم قرار داشت.
وی تصریح کــرد :در همان لحظات اولیه حرکات متهم
توجهم را به خــود جلب کــرد و دیــدم که وی پاهای خــود را
روی صندلی جمع کــرده و احساس کــردم درصــدد انجام
کاری است که در این هنگام متهم به سمت چارچوب پنجره
پرید و قصد داشت خود را به بیرون پرت کند .دادیــار شعبه
دهم دادســرای عمومی و انقالب کرمان افــزود  :سراسیمه
به سمت پنجره دویــدم و متهم را پیش از سقوط گرفتم.
او تا کمر به بیرون از پنجره خم شده بود و من دستهای
متهم را گرفته بــودم و چون آویــزان شده بــود ،سنگینتر از
معمول بود و در همین حال بود که احساس کردم صدایی
از بین استخوانهای کمرم شنیدم اما به آن توجهی نکردم.
توکلی اظهار کرد  :در نهایت متهم از دستم رها شد و افتاد اما
چون چند متر آویــزان بود و از طرفی از شدت سرعت پرتاب
او کاسته شده بود ،کامال سالم ماند و هیچ مشکلی برای او
پیش نیامد .وی گفت :در همان لحظات اولیه وقتی حفاظت
دادگستریشکایتیراعلیهمتهممطرحکردهبود،رضایتدادم
و نامه رسمی مربوط به مامور حاضر در صحنه را نیز به او ارائه
کردمتامشکلاداریبرایویایجادنشودوپسازآنبهدلیل
درد کمر به منزل مراجعه کردم .وی گفت :پس از چند روز از
وقوعاینحادثه،ناگهانیکیازپاهایمفلجشدوامکانراهرفتن
نداشتم.وقتیبهپزشکمراجعهکردم،باانجامامورتشخیصی
از جمله ام آر آی مشخص شد که به دیسک کمرم ضربه جدی
واردشدهوحتیاینآسیبتانزدیکنخاعنیزپیشرفتهاست.
به ناچار و با تشخیص پزشک زیر تیغ جراحی رفتم و پس از باز
کردنبخیههایمحلعمل،سهماهاستعالجیبرایم ازسوی
پزشک صادر شده است .این روزها تنها نگرانیام موجودی
پروندههایشعبهاستوسعیمیکنمکهاموررادرمنزلمورد
رسیدگی قرار دهم .قاضی توکلی زاده افزود :چند روز پس از
عملجراحیوباهماهنگیوهمکارییکیازکارکنانزندان
با متهم صحبت کردم و ماجرا را به او گفتم که به شدت اظهار
تاسف کرد و حتی با گریه از من خواست که او را حالل کنم.
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب کرمان گفت:
وقتی از متهم درباره انگیزهاش سوال کردم فقط گفت قصد
خودکشیداشتهاستکهخوشبختانهموفقنشد.ویافزود:
در این تماس تلفنی به متهم اطمینان خاطر دادم که مشکلی
برای او ایجاد نمی شود .این گزارش حاکی است ،رئیس کل
دادگستری استان کرمان نیز در عیادت از قاضی توکلی زاده
تاکید کرد :همت ،شجاعت و اقــدام ایثارگرانه و دلسوزانه
جنابعالیبراینجاتمتهمبهسرقتکهدرحالمحاکمهبودو
قصدداشتخودراازپنجرهبهبیرونپرتابکند،مصداقواقعی
اخالق عملی است .یدا ...موحد با بیان این که نگاه ،رفتار و
روحیات قضات انقالبی ما در دستگاه قضایی موجب افتخار
این مجموعه و نقطه امیدی برای قوه قضاییه به شمار می رود،
افزود:حسننیتوبزرگواریقاضیتوکلیزاده الگوییبرای
همهمدیرانوکارکنانقضاییاست.
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امکانات اولیه درمــانــی را در مراحل
بازداشت بــرای او فراهم کنیم .روان
شــنــاســان و مــتــخــصــصــان اقـــــدام به
خودکشی فرد را نتیجه افسردگی حاد
می دانند بنابراین باید امکانات دارویی
مانند داروهــای نگهدارنده (متادون،
ترامادول و  )...زیر نظر بهداری نیروی
انتظامی در اختیار بازداشتی های
معتاد قرار گیرد تا آنان در حالت خماری
شدید ناشی از اعتیاد دست به چنین
اقدامات وحشتناکی نزنند!
ایــــن درحـــالـــی اســــت کـــه حــتــی در

تحلیلی

بازداشتگاه های پلیس آگاهی که به
طور مستقیم زیر نظر سازمان زندان ها
قرار دارنــد نیز داروهــای اعتیاد وجود
ندارد و به همین دلیل مشکالتی هنگام
بازجویی یا «بدرقه متهم» به وجود می
آیــد که گاهی شاید غیرقابل جبران
باشد چــرا که طبق آمــارهــای موجود
بیش از  90درصد سارقان سرقت های
خرد معتاد هستند و درحالی که یک
شب را در بازداشتگاه با شدت خماری
به سر برده اند روز بعد به دادسرا اعزام
می شوند و این موضوع در بروز چنین
حوادث تلخی نقش مهمی دارد.
 – 4قاضی دلسوز ایــن پرونده اظهار
کرده است که باید به پرونده ها در منزل
رسیدگی کند ،اگرچه از این گونه قضات
در دادگــاه ها و دادسراهای کشور کم
نیستند و نگارنده به عنوان خبرنگاری
کــه بیش از ســه دهــه در زمینه اخبار
حوادث قلم زده است بارها با این صحنه
ها و از خودگذشتگی ها در دستگاه
قضایی روبه رو بوده اما همین موضوع
نیز از پــرونــده هــای انباشته در شعب
حکایت دارد که باز هم به کمبود نیرو
در دستگاه قضایی بازمی گردد و تالش
ها و زحمات شبانه روزی یک قاضی او
را خسته تر از همیشه می کند بنابراین
باید نمایندگان مردم در مجلس چاره ای
برای کمبود نیروی انسانی در دستگاه
قضایی هم بیندیشند تا یک قاضی در
دوران استراحت پزشکی و در حالی که
پرونده جدیدی هم به او ارجاع نمی شود
دغدغه پرونده های رسوبی را نداشته
باشد .چرا که دو دستگاه مهم قضا و
پلیس هر دو با امنیت مــردم سروکار
دارند و هرگونه نقصی حتی در حقوق
ماهانه آن ها ضربه به مردم شریف کشور
است که باید به طور جدی بررسی شود.

کالهربدار 12هزارمیلیاردیازمسکوبههترانمنتقلشد
یکی از بزرگ ترین کالهبرداران کشور
که سال  ۹۹متواری شده بود ،در مسکو
دستگیر و از طریق فرودگاه امام خمینی
(ره) ،به تهران منتقل شد.
به گزارش صدا و سیما ،این فرد با تشکیل
باندی  ۱۶نفره و تاسیس شرکتهای
صــوری اقــدام به کالهبرداری از مــردم و
تجار و صرافان کرده و با  ۱۲هزار میلیارد

تــومــان ( ۴۰۰میلیون دالر) از کشور
گریخته بود که با پیگیریهای پلیس بین
الملل و قوه قضاییه عصر پنج شنبه از طریق
فرودگاه امام خمینی (ره) ،به ایران مسترد
شد .رئیس پلیس بین الملل کشور در این
باره گفت :فرد کالهبردار  ۴۰۰میلیون
دالری که سال  ۹۹با تاسیس شرکتهای
صوری از مردم و تجار کالهبرداری کرده و

به کشور روسیه متواری شده بود ،به ایران
بازگردانده شد.
سردار شیرزاد افزود :این باند  ۱۶نفره در
سال  ۹۷اقــدام به کالهبرداری از مردم
و شرکتهای تجاری میکنند و در سال
 ۹۹متواری میشوند که با پیگیر یهای
مــســئــوالن قــضــایــی ایــــران و همچنین
مسئوالن قضایی روسیه و پلیس بین الملل

روســیــه ،فــرد اصلی دستگیر و به تهران
منتقل شد .وی ادامــه داد :تعداد زیادی
از اعضای این باند سال قبل شناسایی
و دستگیر شده بودند .رئیس پلیس بین
الملل کــشــور خــاطــرنــشــان کرد :مبلغ
کالهبرداری  ۴۰۰میلیون دالر معادل
 ۱۲هزار میلیارد تومان است که به مال
باختگان بازگردانده خواهد شد.

دستگیریعامالنقتلخانوادیگدرکمرتاز ۱۰ساعت
فرمانده انتظامی استان یزد از قتل سه نفر
از اعضای یک خانواده در منطقه مجومرد
شهرستان اشکذر خبر داد و گفت :دو قاتل
در کمتر از ۱۰ساعت توسط پلیس دستگیر
شدند.
به گــزارش مهر ،ســردار عباسعلی بهدانی
فرد ،در جمع خبرنگاران با اشاره به این که
چهارشنبه شب گذشته خبر مرگ یک زن و
فرزند وی در شهر مجومرد اشکذر به پلیس

اعالمشد،افزود:بادریافتاینخبربالفاصله
مــامــوران کالنتری اشکذر به محل رفتند
و با جسد بیجان زنی  ۴۲ساله و پسر ۱۴
سالهاش که به قتل رسیده بودند ،روبه رو
شدند .وی گفت :در ادامه تحقیقات و همان
ساعات اولیه و متعاقب بررسیهای اولیه،
جسد دیگری در بیابانهای اطراف اشکذر
که به قتل رسیده و سوزانده شده بود توسط
پلیسکشفشد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت :در ادامه
ماموران به ارتباط میان این سه فقره قتل
پیبردندوبالفاصلهتیمخبرهایازکارآگاهان
پلیس تشکیل شــد و ضمن هماهنگی با
دادســتــان اشکذر ،با سرنخهای به دست
آمده از صحنه جرم و دقت عمل و هوشیاری
پلیس و انجام اقدامات اطالعاتی و استفاده
از شیوههای خاص پلیسی ،فرزند بزرگ
خانواده،موردظنپلیسواقعشد.

وی افزود :پلیس در یک عملیات غافلگیرانه
متهموهمدستشراکهازمحلمتواریشده
بودند ،در بافت قدیم شهر یزد دستگیر و به
ادارهآگاهیاشکذرمنتقلکردند.
بهدانیفردگفت:متهمانکه ۱۹و ۲۱ساله
و هر دو اهل یکی از شهرستانهای استان
خراسانرضویهستند،درحضوردادستان
اشکذر به قتل اعتراف و انگیزه این اقدام
فجیعرااختالفخانوادگیاعالمکردند.

یککشتهو ۱۷مجروح دریپواژگویناتوبوسمسیراصفهان-بندرعباس
توکلی /واژگونی اتوبوس اصفهان به بندر
عباس در محور شهربابک  -سیرجان حادثه
آفرید .به گزارش خراسان،رئیس اورژانس
پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی
کــرمــان در ایــن بــاره گفت :ساعت ۲:۲۲
بامداد جمعه،درپیگزارشواژگونیاتوبوس
اصفهان به بندر عباس در کیلومتر  ۳۵محور
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شهربابک به سیرجان ،بی درنگ شش تیم
از عوامل ام ــدادی فوریت هــای پزشکی با
همکاری مرکز درمانی ذوب مس خاتون آباد
بهمحلحادثهاعزامشدند .صابریافزود:این
حادثهیککشتهو ۱۷مجروح بهجاگذاشت
که سه نفر در محل حادثه درمــان سرپایی
شدندو ۱۴نفربعدازدریافتاقداماتدرمانی

مناسب توسط تیم های فوریت های پزشکی
به بیمارستان های ولیعصر (عج) شهربابک
و امام رضــا(ع) سیرجان منتقل شدند .وی
گفت:مصدومان این حادثه شامل یک دختر
 ۱۴ساله و بقیه مرد با رده سنی  ۲۱تا ۶۵
ساله بودند .وی خاطرنشان کــرد :به علت
شدت جراحات یک مرد ۵۵ساله در دم جان

باخت .حال عمومی پنج نفر از مصدومان
حادثهوخیمگزارششدهاست.سرهنگعلی
رضایی رئیس پلیس راه شمال استان کرمان
هم گفت :در بررسی اولیه کارشناس پلیس
راه ،علت حادثه بی توجهی به جلو ناشی از
خستگی و خــواب آلودگی راننده اتوبوس
گزارششدهاست.

در امتداد تاریکی

ماجرایپیرمردخسیس!
سال های جوانی ام را به پای همسر و فرزندانم ریختم و
روزهایسختیراگذراندمچراکههمسرممردیخسیس
بودوبرایهزینههایزندگیازمنحسابکشیمیکردو
کتکممیزداماحاالکهبازنشستهشدهاستازنظرروحی
وجسمیمراشکنجهمیدهدو...
زن  65ساله که به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین و
فحاشی از همسر 70ساله اش شکایت کرده بود ،درباره
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
قاسمآبادمشهدگفت:دریکیازروستاهایشمالکشور
و در خانواده ای  10نفره به دنیا آمدم .شش خواهر و یک
برادرداشتمکهدوخواهربزرگترازمنازدواجکردندوبه
دنبالسرنوشتخودشانرفتند.درهمینروزهامادرمرا
ازدستدادمودرحالیکه 14سالبیشترنداشتممجبور
شدم از پنج خواهر و برادر کوچک تر از خودم نگهداری
کنمچراکهپدرمبهدنبالخوشگذرانیهایخودشبود
و سعی داشت با زن جوان دیگری از اهالی همان روستا
ازدواج کند .آن روزها تحمل رفتارهای پدرم را نداشتم
و روزگار سختی را می گذراندم تا جایی که می خواستم
خواهرانوبرادرمرارهاوازخانهفرارکنم.درهمینروزها
کریمبهخواستگاریامآمدولیپدرممخالفازدواجمبود
چوناعتقادداشتکریماهلمشهداستومنوقتیبعد
ازازدواجبهمشهدبیایمدیگرهیچحامیوپشتیبانیندارم
و این فاصله دور مشکالتم را بیشتر می کند .اما من که از
شرایطزندگیدرخانهپدرمخستهشدهبودمبهاینازدواج
اصرار کردم .از سوی دیگر نیز من با این تفکر بزرگ شده
بودمکهبایدبالباسسفیدعروسیبهخانهبختبرویوبا
کفنسفیدازخانههمسرتبیرونبیایی!بههمیندلیل
پای سفره عقد نشستم و با کریم ازدواج کردم .اما وقتی
برای ادامه زندگی مشترک به مشهد آمدیم تازه فهمیدم
همسرم مردی بددهان است و دست بزن دارد ولی به
دلیلتفکریکهباآنبزرگشدهبودمهیچگاهفکرطالق
به ذهنم خطور نکرد و به زندگی با کریم درحالی ادامه
دادم که تنگ نظری و خسیس بودن او در مخارج روزمره
به شدت آزارم می داد ،حتی  30سال قبل زمانی که به
دلیل نداشتن سینک ظرف شویی مجبور بودم ظرف ها
را در حمام بشویم ،او به بهانه خرید کابینت طالهایم را
فروختوبقیهپولهارابرایخودشسرمایهگذاریکرد
وسپسقولدادپولهارابهمنبازگرداندولیتاامروزکه
 70ساله است هنوز در آرزوی بازگرداندن  60گرم طال
هستم که  22هزار تومان فروخت و تنها  2متر کابینت
خرید .در طول چندین دهه زندگی حتی یک خودروی
ارزانقیمتهمنداریمچراکههمسرممعتقداستهزینه
های استهالک خودرو زیاد است و ارزش سرمایه گذاری
ندارد به همین دلیل با آن که اوضاع مالی خوبی دارد
فقط به دنبال خرید زمین و خانه است .در طول این سال
هاوقتیکتکممیزدباوساطتمادرشازشکایتصرف
نظرمیکردموبهخاطرفرزندانمچیزینمیگفتمتااین
که آن ها ازدواج کردند و همسرم نیز بازنشسته شد اما از
 20سال قبل نه تنها روزگارم بهتر نشده بلکه خساست
های او بیشتر شد .تا به حال هر روز همه مخارج زندگی را
دربرگهایمینوشتمتاشبحسابوکتابپسبدهماما
اکنون با بهانه هایی مانند این که چرا برای شستن دست
آبزیادیمصرفکردید؟چرامایعظرفشوییبیشتری
درون ظروف کثیف ریخته اید؟! یا چرا به جای دستمال
پارچه ای از دستمال کاغذی استفاده کرده اید؟ و ...مرا
کتک می زند و از نظر روحــی و جسمی شکنجه ام می
دهدبهطوریکهاز 20سالقبلداروهایاعصابوروان
مصرف می کنم و روزگار سختی را می گذرانم .هنوز آثار
زخم وحشتناکی که با پرت کردن لیوان به صورتم ایجاد
کردبرچهرهامباقیماندهاستودیگرتحملاینوضعیت
را ندارم حتی چند سال قبل با حالت قهر منزلم را ترک
کردم و به خانه برادرم در تهران رفتم اما واقعا دستم به
سفرهآنهانمیرفتونمیخواستمسرباردیگرانباشم
بههمیندلیلباتماسفرزندانمدوبارهبهمشهدبازگشتم
امارفتارهایهمسرمهیچتغییرینکردبهگونهایکهدر
اینسالهافقطباهدایایفرزندانمکفشوپوشاکخودم
را تامین می کنم .خالصه با آن که جوانی ام را به پای او
ریختم اما هنوز بر همان تفکر دوران کودکی ام هستم که
بایدبالباسسفیدعروسیبهخانهبخترفتو ...گزارش
خراسانحاکیاستبه دستورسرهنگمعطری(رئیس
کالنتری قاسم آباد) بررسی های مشاوران دایره مشاوره
کالنتریبادعوتازپیرمرد 70سالهدراینبارهآغازشد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

