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دستگیری793سارقومالخردر رعد

گفت وگوی «شهروند» با مرد  39ساله ای که در راستای برقراری صلح و سازش چهره ملی شده است

پا درمیانی های «زبید» برای خاموشی  11هزار آتش اختالف
 7ســاله بود که آتــش اختــاف میــان طایفه خوزســتانی و
لرســتانی را خامــوش کــرد .اختــاف بــر ســر تصــادف جادها
بــود .با یــادآوری و اشــاره بــه کلماتی در قــرآن ،آنهــا را به عفو
تشویق کرد .در اوج جوانی ،منجی آزادی زندانیان محکوم
به قصاص شد و نجاتدهنده افراد بیگناه و بییاور ،آرمان
و آرزوهایــش بــر پایــه «هــر ایرانی ،یــک ســفیر صلح» اســتوار
است.
برقــراری صلــح و ســازش ،میــراث اجــداد و خانــدان زبیــد
 ۳۹ســاله اســت .او یادگار زندهیاد شــیخ ناصر زبید و شــیخه
مینــا ســکوند اســت .فرزنــد دوم ،در میــان شــش فرزنــد از
خانــواده زبیــد .چهــار بــرادر و دو خواهــر .در هفت ســالگی،
در غیــاب پــدرش ،هنگامی که از مدرســه ب ه همــراه مادرش
برمیگشــت ،میــان دو طایفــه خوزســتانی و لرســتانی ،بــر
ســر راه زبیــد هفــت ســاله ،اختــاف و دعوایــی ســر گرفتــه
ح و ســازش ،با تشــویق مــادرش پا
بــود .اولین دعوت به صل 
گرفــت .اختــاف دو طایفه ،با پادرمیانی پســری خردســال،
حلوفصــل شــد .منجــی بــودن را در کنــار درس خوانــدن و
ورزش ادامــه داد تا جایی کــه  ۴۳۰پرونده مربــوط به آزادی
متهمــان محکــوم بــه قصــاص دارد و  ۱۰۵۲۶پرونــده در
زمینــه حــل اختالفــات خانوادگــی ،ملکــی و مالــی را به خود
اختصــاص داده اســت .زعیم شــیخ علیبن ناصــر آل نبهان
بنــی ضبــه درســال  ۹۶عنــوان بهتریــن کارآفرین کشــور ،در
بخش معادن را دریافت کرد.
سفیر صلح
ســودای صلحوســازش جهانــی در ســرش میچرخــد.
«اولین دعــوت به ســازش را در هفت ســالگی تجربــه کردم.
مــادرم درخواســت کــرد و مــن اجــرا .هرجــا در خوزســتان
مشــکلی بــود ،پــدرم اختالفــات را حــل میکــرد .او کارمنــد
ســازمان آبوبرق خوزســتان بــود .الگــوی من پــدر و مادرم
بودنــد ».جملــهای کــه در آن کودکــی ادا کــرد تــا دو طایفــه
صلــح کنند را بــا لبخند و بــا ترجمــهای از آیه قــرآن میگوید.
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دعــوت کــردم .همیــن یــک جملــه ،باعــث صلــح و ســازش
میانشــان شــد .از آن روز بــه بعــد ،دعــوت افــراد بــه صلح و
ســازش را در هــر جــا کــه اختــاف و مشــکلی بــود ،جزیــی از
وظایف شخصیام میدانستم .تقریبا پانزده ساله بودم که
اولین پرونده مربوط بــه آزادی فردی که محکوم به قصاص
شــده بــود را پیگیــری کــردم .نتیجــه آن رضایــت خانــواده
مقتــول شــد ».بیشــتر پروندههایــی کــه در ابتــدا انجــام
میدادم ،مربــوط بــه اختالفات قومــی و قبیلهای میشــد.
اختالفات و مشکالتی در زمینه کشاورزی ،زمین و آب».
چهره ملی
انعــکاس کارهــای نیکــی کــه انجــام داده اســت ،در لحــن
صدایــش منعکــس میشــود« .خیلــی از پروندههایــی
کــه رســیدگی کــردم ،مربــوط بــه شصتســال پیــش بــود.
پروندههایــی کــه در مــدت ایــن ســالها هیــچ نتیجــهای
نداشــت .ولــی پایــان خوشــی داشــتند .البتــه بیشــتر
رضایتهــای اینچنینــی ،مربــوط به روســتاها و عشــایرها
بود».
او پلههــای ترقــی را یکــی پــس از دیگــری طی کرده اســت.
«تحصیالتــم را در دو رشــته مهندســی کامپیوتــر و حقوق به
اتمــام رســاندم .در کنــار درس و زندگی بــه ورزش بهصورت
حرفــهای پرداختــم .کمربنــد مشــکی دان چهــار را دریافت
کردم و در اوج جوانی اســتاد شــیهان در رشــته کاراته شدم.
در بیســت ســالگی فرمانده پادگان قدس دوکوهه و با حفظ
ســمت فرماندهــی پــادگان امــام رضــای ســپاه خوزســتان
خدمت کردم.سال  ۹۶بهعنوان برترین کارآفرین در بخش
معادن شــناخته شــدم .تمــام تالشــم را کــردم تــا تبدیل به
چهــرهای ملی ،در راســتای برقراری صلح و ســازش شــوم».
ایــن راه را مدیــون پدر و مــادر بزرگــوارش اســت« .قطعا قدم
گذاشــتن در این راه را از تربیت خانوادگــیام و فضایی که در
آن بــزرگ شــدم ،میدانــم ».تصویــری از ســالهای کودکی
روشــن میشــود« .از دو ،ســه ســالگی ،پــدرم مــا را بــا حــس
وظیفهشناســی بــزرگ کــرد و وارد جامعه شــدیم .یکســال
قبل از تولدم ،در  ۶مهر ســال  ۵۹تا قبل از رســیدن نیروهای

کشــوری ،پــدرم بــه همــراه مــردم عشــایر ســد راه نیروهــای
عراقی شــد و از کشــور دفاع کرد .مادرم در پشت جبهه برای
رزمنــدگان غذا میپخــت و لباس میدوخت .مــن در چنین
خانوادهای رشد پیدا کردم».
تأثیرگذارترین پرونده
کارهای خیــرش درختی شــده و با هــر نتیجه مثبتــی ،ثمر
میدهد« .تمام پروندههایی که بــرای حلوفصل پیگیری
کــردم ،یــادآوریاش برایــم خوشــایند و مطلــوب اســت ،امــا
پروندهای که خیلی از حلوفصل آن خشــنود شدم ،آزادی
محکــوم بــه قصاصی بــود که ۲۵ســال حبــس کشــیده بود.
توانســتم بعد از این مدت طوالنی ،رضایت خانواده مقتول
را جلب کنم».
قلــب و زبانــش در راه گرهگشــایی از مشــکالت مــردم ،یکی
میشــود« .پروندهای که شــا کی آن بعد از ۲۵ســال رضایت
داد ،برایم دلنشین بود».
غــرور و افتخــاری وصفناپذیــر هویــدا میشــود« .پرونده،
شــا کی خصوصی داشــت .هیــچ خبــری از شــا کی نبــود .در
ایــن پرونــده نه آدرســی از شــا کی وجود داشــت و نه شــماره
تماســی ،امــا در عــرض  ۴۸ســاعت خانــواده شــا کی را کــه از
اندیمشــک به دزفول نقل مــکان کرده بودند ،پیــدا کردم و
رضایت گرفتم.
هــزار پرونــده موفقیتآمیــز داشــتم .هیچکدام بــه یکدیگر
اولویت نداشــتند .همــه آن پروندههــا ،به یک انــدازه برایم
حایز اهمیت اســت .در تمام حلوفصلهــا ،هدفم رضایت
اســت .تنها جملهای که بــرای رضایت گرفتن شــا کیان ،در
پروندهها به کار میبرم؛ دعوت آنها به عفو و بخشش است.
همان کالم خدا که در  ۷سالگی دو طایفه را صلح دادم».
هر ایرانی یک سفیر صلح
شــیخ علــی زبیــد ،همــه وقــت و انــرژیاش را تماموکمــال
صــرف امور مردمــی کرده اســت .او در زمینه صلح در ســطح
ایران و کشورهای همسایه فعالیت میکند« .بعضی اوقات
پیش آمــده تمام شــب را رانندگی کنم و به اســتانی که برای
پیگیــری پرونــده باید بروم ،برســم .همــان روز پرونــده را در
راه برقــراری صلــح و ســازش پیــش میبــرم .نتیجــه دلخواه
کــه حاصل میشــود ،برمیگــردم .صبح و شــب ،زندگ ـیام را
وقف امورات مردمی میکنــم .همین روند از زندگیام باعث
شــده تا به آن افتخــار کنم .لبخنــدی را که به زندگــی هر فرد
هدیــه میدهــم ،برایــم یــک دنیــا ارزش دارد .هــر قدمی که
در راه ایجاد صلح و ســازش ،در رســیدگی بــه پروندههایی از
سراسر کشــور برمیدارم ،احساس رضایت میکنم .همیشه
در ذهنــم به صلــح جهانــی در راســتای امــورات مردمی فکر
میکنم .یکی از آرمانهایم در آینــدهای نه چندان دور؛ این
اســت که هر ایرانی ،خودش یک ســفیر صلح باشــد ».زبید،
چهــار دهــه از زندگ ـیاش را بــا پیــام و آرمانــی کــه در قلبــش
نهفتــه ،خالصه میکنــد .او نماینده ســران عشــایر ،ایالت و
اقوام ایــران اســت ،نماینــده موسســه بینالمللی ســفیران
صلح و نماینده ائتالف صلح جهانی« .صلح جهانی ،اخالق
محوری ،انســانیت و عدالــت از آرمانهایم اســت .امیدوارم
روزی رســد کــه این چهــار کلمــه آرمانگــرا ،در سراســر عالم و
جهان به وضوح دیده شود».

چهلوپنجمین طــرح رعد بــه دســتگیری 793ســارق و مالخر و
متالشیشدن43باندسرقتمنجرشد.
ســردار «حســین رحیمی» فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره
بــه اجــرای 320حکم قضائــی ،گفــت« :با تــاش همکارانمــان در
پلیس پیشگیری 793ســارق و مالخر دستگیر ودر مجموع در این
مرحلهاز طرح 43باندسرقتمتالشیشدند».اوبااشارهبه کشف
چهارهــزار و 474مورداموالســرقتی ،گفــت« :در ایــنطرحتعداد
 139عــدد خــودرو و موتورســیکلت ســرقتی کشــف شــد».فرمانده
انتظامیتهرانبزرگبا اشــارهبهاینکهدر اینطرحبــه 799پرونده
سرقتی رسیدگی شد ،گفت« :در این طرح 35نفر محکوم متواری
شناساییودستگیرشدند».سردار رحیمیبااشارهبهاینکهارزش
اموال مکشــوفه حدود20میلیارد تومان میباشــد ،ادامه داد« :در
طرحرعد 45در حوزهقاچاق کاال حدود16هزار مورد کاالیقاچاق
کشــف شــد .در این زمینــه 14نفر دســتگیر شــدند کــه ارزش اموال
مکشــوفه4میلیاردو99میلیونتوماناســت.رئیسپلیستهران
با تأ کید بر اینکه برخورد با ســودا گران مرگ همــواره در برنامه کاری
ماســت ،گفت«:در اینطرحتعــداد 249خردهفــروشموادمخدر
دســتگیر و از این افراد 96کیلوگرم انواع مواد مخدر کشــف شــد .در
اینطــرح،پلیسمتروموفقبهشناســایییکنفــراز اعضایباند
قاچــاقعتیقهشــدواز او 253قطعــهانواععتیقهجــاتوزیورآالت
قدیمی کشــفشــد».اوبااشــارهبهانهــدامباندســرقتدوچرخه،
گفت«:در اینطرحبااقداماتصورتگرفتهتوسطعوامل کالنتری
 125یــک مالخــر حرف ـهای دوچرخــه ،شناســایی و از مخفیــگاه او
تعداد 32دستگاه دوچرخه مسروقه کشف شــد».این مقام ارشد
انتظامــیبــااشــارهبــهدســتگیریســارقی کهتحــتعنــوانمأمور
نیروی انتظامی اقدام به ســرقت میکرد ،گفــت« :این مأمور قالبی
درجنوبتهراندستگیروازمخفیگاهاودوموتورسیکلتمسروقه،
تعدادی کارتشناساییجعلی،چنددستلباسپلیس،بیسیم
و تعــدادی تجهیزات نظامی کشــف شد».ســردار رحیمی با اشــاره
بــهمتالشــیشــدنبانــدســارقانحرف ـهایموتورســیکلتدر این
طرح،گفت«:اعضایاینبانددستگیروازآنها20پال کمسروقه،دو
موتورسیکلت مسروقه و تعداد زیادی قطعات اوراق شده خودرو و
مقادیریمدارکجعلیموتورسیکلت کشفشد.
قتل کودک7سالهتوسطناپدریومادر سنگدل

جسدشرابافندکسوزاندمتااز مرگاو
مطمئنشوم
ناپــدری و مــادر ســنگدل در کــرج کــودک  7ســالهای را بــه قتــل
رســاندند .این کودک کرجی زیر شکنجههای مادر و ناپدری معتاد
کشته شــد و این زن و شــوهر به جرم خود اعتراف کردند .جسد این
کودک بیگناه نیز با فندک سوزانده شده بود.ناپدری شیشهای که
پسر 7ســاله را با همدستی مادر پســربچه در مهرشهر کرج شکنجه
کردهوبهقتلرساندهبود،صحنهقتلرابازسازی کرد.رازاینجنایت
هولنا ک از یکم آذر سالگذشــته با کشف جسد پســربچهای در یک
خرابــه در مهرشــهر فاش شــد .با حضور تیم جنایی مشــخص شــد
جسدمتعلقبهپسربچهایحدودهفتسالهبوده کهآثارسوختگی
یشــد .جســد در میــان
و ضربوجــرح روی تمــام بدنــش دیــده م 
جمــاه از این جنایت،
پتویی قهوهای قرار داشــت.بعد از گذشــت پن 
زنی هراســان با پلیــس تماس گرفت و مدعی شــد جســد متعلق به
پسرشبهنامآرشاست.مأمورانبعداز تحقیقاز اینزندریافتند
عامل جنایــت ناپــدری آرش بــوده که مرد معتاد دســتگیر شــد و به
قتل اعتراف کرد.عامالن این جنایت هولنــا ک ،پس از هفتماه به
بازسازیصحنهقتلپسربچهپرداختند.متهمانبهمحلجنایت
منتقلشــدهودر مقابلافسرجناییوبازپرسویژهقتلبهتشریح
ایــن جنایــت پرداختند.عامــل جنایت به نــام میثــم در تحقیقات
گفت«:بعدازجداییازهمسرمبامادرآرشدرخیابانآشناشدهوبه
خاطراینکههردومعتادبودیم،صیغهمحرمیتخواندهوهمخانه
شــدیم .من به آرش عالقه داشــتم اما مادرش به رابطه ما حسادت
یکــرد که آرش را کتک بزنم .چند بار پســربچه را با
میکرد .او کاری م 
لولــهآب کت ـکزدهوبدنــشراســوزاندم.روز قتل،همســرم،آرشرا
برایخریدبرنجبهمغازهفرستاداما کیسهبرنجدر میانراهپارهشد.
آرش برنجها را از روی زمین جمع کرد و کثیف به خانه آورد .مادرش
عصبانیشدوخواســتاوراتنبیه کنم.منهمعصبانیشدمواورا
به بخاری روشــن چسباندم و بعد با شــیلنگ کتکش زدم .بعد هم
مادرشاورابهپشتبامبردوبهنردههایراهپلهبست.دلمسوخت
و خواستم او را به خانه بیاورد .وقتی به خانه آمد ،حالش بد بود و به
سختی نفس میکشید بعد هم مرد .با کمک همســرم ،جسد را در
ماشین دوستم گذاشته و به بیابانهای اطراف مهرشهر برده و رها
کردیم .یک روز بعــد به آنجا ســر زده و فهمیدم آن را پیــدا کردهاند».
متهــم دربــاره آثار ســوختگی با فنــدک روی جســد پســربچه گفت:
«وقتینفسشبندآمد،مطمئننبودیممردهاست.بههمیندلیل
با فندک بدنش را سوزاندیم تا ا گر زنده است وا کنش نشان دهد اما
وا کنشی نشــان نداد».در ادامه مادر آرش هم مدعی شد ،نقشی در
قتل پسرش نداشته و در این مدت همســر دومش اجازه نمیداده
باپلیستماسبگیردوماجرارا گزارشدهد.پساز بازسازیصحنه
قتل،دومتهمروانهزندانشدندتاپروندهبعدازصدور کیفرخواست
برایمحا کمهبهدادگاه کیفرییکاستانالبرزارسالشود.

