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در راهروی دادگاه خانواده

مهمان ناخوانده

دادستان خطاب به متخلفان فضای مجازی اعالم کرد:

دوربین ضابطین دستگاه قضا
روی فضای مجازی
دادســتــان عمومی و انقالب بجنورد با اشــاره به تخلفات
متعدد در فضای مجازی یکی از علل افزایش پرونده های
حوزه مجازی را خیال باطل گمنامی در این فضا دانست و
خطاب به متخلفان در این حوزه هشدار داد که نمی توانند
از دست قانون بگریزند« .مسلم محمد یاران» در گفت و گو
با خبرنگار ما افزود :متأسفانه شاهد قربانی شدن جوانان و
تخلفات متعدد در حوزه فضای مجازی هستیم و عده ای از
متخلفان گمان می کنند که از دید قانون پنهان می مانند
اما این گونه نیست .وی با اشاره به اغتشاشات اخیر در مرکز

استان ،دستگیری ادمین های دعوت کننده به اغتشاشات
در استان را نمونه در تیررس قانون قرار داشتن متخلفان
برشمرد و اظهار کرد :ما به جای آن که به دنبال دستگیری
افراد در کف خیابان ها باشیم موفق شدیم آنانی را که در
پشت پرده قصد برهم زدن آرامش عمومی مردم را داشتند
شناسایی و دستگیر کنیم .این مقام قضایی ،جرایم علیه
عفت و اخالق عمومی ،توهین به مقدسات ،نشر اکاذیب
و جرایم اقتصادی مانند کالهبرداری های مختلف را از
جمله جرایم حوزه مجازی بیان و اضافه کرد :فضای مجازی

صدیقی -بهانه پشت بهانه ،روزی نبود که با هم سر موضوعی بحث نکنیم
و جار و جنجال به راه نیفتد .مرد خسته درباره مزاحمت های گاه و بی گاه
خانواده همسرش در راهروی دادگاه خانواده می گوید :از روزی که پدر
همسرم بازنشسته شد زندگی ما به هم ریخت.
او مدام در خانه ما حضور داشت و تا ساعت ها حرف می زد و حوصله من
را سر می برد .هر بار که به همسرم اعتراض می کردم که به خانواده اش به
خصوص پدرش تذکر بدهد که گاه و بیگاه زمان استراحت و خواب مزاحم
ما نشود به جای طرفداری از من مقابلم جبهه می گرفت و تا مدتی با هم
جر و بحث می کردیم .تقریبا این داستان هر روز ادامه داشت .حتی کار به
جایی رسید که همسرم با حالت قهر ،خانه را ترک می کرد و چند روزی
به خانه پدرش می رفت .این کار همسرم باعث آبروریزی شده بود زیرا از
طرف بستگان و فامیل من مقصر ماجرا شناخته می شدم.
درمانده شده بودم و از طرفی هر زمانی که خسته از سرکار به خانه برمی
گشتم با بودن پدر و مادر همسرم نمی توانستم راحت باشم و استراحت
کنم و مجبور می شدم به دلیل عصبانیت فقط سکوت کنم و گوشه ای
بی حرکت بنشینم و به تلویزیون زل بزنم و بعد از رفتن خانواده همسرم
سر این ماجرا دعوا شروع می شد .وقتی دیدم این مشکل ما نه تنها حل
نمی شود بلکه با رفت وآمدهای گاه و بیگاه خانواده همسرم کار به جاهای
باریک کشیده می شود آخرین بار با همسرم سر این ماجرا دعوای مفصلی
کردم و او خانه را ترک کرد .وقتی از بازگشتش به خانه حتی با پا درمیانی
برخی از بزرگان فامیل ناامید شدم به دادگاه خانواده آمده ام تا با کمک
گرفتن از مشاور خانواده بتوانم این مشکل را حل کنم.

به طور مرتب توسط دستگاه های نظارتی رصد می شود و
ضابطین دستگاه قضایی از جمله پلیس فتا ،اداره اطالعات
و جرایم سایبری سپاه مکلف شده اند نظارت های خود را بر
حوزه فضای مجازی تشدید کنند .وی همچنین با اشاره به
تشکیل کارگروه پیشگیری از تخلفات حوزه فضای مجازی
در دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان گفت :پیشگیری
از وقوع جرم در این حوزه در اولویت دستگاه قضایی استان
قرار دارد و در این راستا برنامه های مختلفی را اجرا کرده
ایم یا در دست اجرا داریم.

تلنگر
مسئولیت مدنی ناشی از حوادث روزمره ()3

تصمیم عاقالنه یک مرد هنگام آشکار شدن خیانت همسرش

تزیینی

هر چه دوستانش به او اصــرار کردند که به
همراه آنان درون آب بپرد اما او امتناع کرد و
گفت :باید کسی از لوازم و وسایل آن ها به ویژه
گوشی ها مراقبت کند.
با رفتن دوستانش به داخل آب فرصتی که از
مدت ها قبل به دنبالش بود فراهم شد تا به
شک و دودلی درباره رابطه همسر و صمیمی

ماجرای دوستیکه
نمک خورد و نمکدان شکست
ترین دوستش پایان دهد .با استرس و دستانی
لرزان ،گوشی دوستش را برداشت .با بازکردن
تلگرام و دیدن تصاویر گوشی دوستش دنیا دور
سرش چرخید.
او بی دلیل دچــار شک و دودلــی نشده بود.
نمی دانست بیدار است یا کابوس می بیند .به
خودش که آمد آرزو میکرد که ای کاش همه

آن چه که دیده کابوس باشد اما خیانت دوست
و همسرش واقعی بود .لحظه ای چشمانش را
می بندد و به گذشته فکر می کند که کجای
کارش اشتباه بوده است.
او بارها از بزرگترها و با تجربه ها شنیده بود
که نباید به غریبه ها اجازه بدهی وارد حریم
خانواده ات بشوند حتی اگر به اندازه چشمانت
به آن ها اعتماد داشته باشی! اما او که این
تفکرات را پوسیده و قدیمی می دانست به
آنهــا توجهی نکرد و چوبش را هم خــورد .او
خنده ها و بگو مگوهای دوست و همسرش را
به یاد آورد و این که چطور با افکار پوچی که از

فرهنگ غرب وارد فرهنگ اصیل ایرانی شده
بی تفاوت از کنار آن ها گذشته است ،سپس
خشم در وجودش فوران کرد.
ابتدا این فکر به ذهنش رسید که به دوستش
حمله ور شود و انتقام بگیرد اما بعد تصمیم
گرفت به ســراغ همسر خیانتکارش بــرود اما
وقتی به عاقبت کــارش فکر کــرد خشمش را
فرو خورد و تصمیم گرفت عاقالنه رفتار کند.
او قانون را بهترین راه برای روشن شدن همه
زوایای این خیانت دید .تصمیم اش را گرفت
و قبل از آن که اجازه بدهد خشمش جنایتی
را رقــم بــزنــد بــا بــرداشــتــن گــوشــی دوستش

مستقیم به دادســرای عمومی و انقالب یکی
از شهرستانهای خــراســان شمالی رفــت.
دستگاه قضایی دو متهم را فراخواند و وقتی
متهمان همه مــدارک را علیه خود دیدند به
گناه خود اعتراف کردند .با اعتراف متهمان
قاضی پرونده برای دوست و همسر خیانتکار با
توجه به گناه مرتکب شده حکم شالق را صادر
کرد .همچنین قاضی حکم کرد تا متهمان با
خواندن کامل کتاب گناه شناسی و بررسی
آیات و روایات در زمینه شناخت گناه اثر حجت
االســام «قرائتی» آن را با حضور در دادگــاه
کنفرانس دهند.

مسئولیت مدنی متصدیان
حمل و نقل زمینی

به موجب قانون تجارت ،متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی
است که در مدت حمل و نقل وارد شده ،اعم از این که خود مبادرت به حمل
و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد .بدیهی است که
در این صورت حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده
محفوظ است .البته متصدیان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مکلف اند
که در اجرای این قانون ،مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه
کنند .بدین ترتیب کلیه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی دارای تأمین
بیمه ای هستند.
به طور قطع کسانی که با عمل جراحی در بیمارستان ها روبه رو بوده اند
همواره این سؤال به ذهن شان متبادر می شود آیا امضای ذیل این عبارت
قبل از هر عمل جراحی مبنی بر این که «پزشک مبراست»در همه موارد وی
را از پاسخگویی به حوادث حین عمل مبرا می کند؟ پاسخ منفی است ،زیرا
پزشکان و جراحان مانند سایر مشاغل ممکن است با تشخیص کارشناسان
هم رشته خود ،در نتیجه اعمال حرفه ای و اشتباه در تشخیص بیماری یا
اعمال جراحی ،مسئول شناخته شوند.بنابراین گرچه پزشکان و جراحان
در انجام وظایف خود تعهد حصول نتیجه قطعی را ندارد ،اما مکلف اند که
در اجرای وظیفه خود از همه امکانات عملی و مهارت خود استفاده کنند.
چنانچه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و تقصیر و قصور در رفع
عفونت و مانند این ها دچار اشتباهی شوند ،در قبال آن ها مسئول هستند.
معاونت فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی


