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معاين��ه محل عب��ارت اس��ت از حضور 
قاضي دادگاه يا نماينده او در محل مورد 
اختالف و انعكاس شرايط و اوضاع موجود 
در پرونده تا به اتخاذ تصميم كمك كند. در واقع 
معاينه محل وسيله اي است كه قاضي با مشاهده 
مس��تقيم وضع محل و با وجود ساير داليلي كه 
در پرونده اس��ت يا به تنهايي مي تواند واقعيت 
را مشخص كند يا به آن نزديك شود. چه بسا از 
طريق معاينه محل، امارات قضايي و نشانه هايي 
در اختيار قاضي قرار بگيرد و براساس آن حكم 
صادر كند. معاينه محل نياز به صدور قرار قبلي 
دادگاه دارد. دادگاه اين قرار را به درخواست يكي 
از اصحاب دعوي يا به نظر خ��ود صادر مي كند. 
در بيش��تر اوقات معاينه محل در مواردي است 
كه دعوي در مورد اموال غيرمنقول باشد، مثل 
دعوي مالك و مستأجر، اختالف در حدود ملك 
و.... در قرار معاينه مح��ل موضوع و وقت معاينه 
بايد ذكر ش��ود. مثاًل در دعواي تصرف، ش��اكي 
مدعي است كه فرد مقابل با ايجاد بنا و حفر چاه 
در زمين او تص��رف كرده، بنابراي��ن به خواهان 
معاينه محل مي ش��ود تا دادگاه تصرفات انجام 
ش��ده را مالحظه كند. گاهي اوقات نيز معاينه 
محل نياز به تحقيق و اخذ نظر كارشناسي دارد. 
نكته ديگر اينكه عدم حضور طرفين دعوي پس 
از ابالغ وقت معاينه محل، مانع انجام تحقيقات 
نيست ولي به هر حال انعكاس معاينه محل بايد 
در جلس��اتي كه به اين منظور تشكيل مي شود، 
خوانده ش��ود تا اگر طرفين دع��وي توضيحي 
دارند، بدهند و اگر در مورد معاينه غايب بوده اند، 

اعتراضات خود را بگويند.
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دعواي ش�بانه مردي ميانس�ال با برادرزنش پايان خونيني را 
رقم زد. متهم كه مردي 42 ساله به نام تقي است، ادعا مي كند 
كه فحاش�ي كردن مقت�ول انگيزه اي براي قتل ش�ده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 21 روز ش��نبه، 24 تيرماه مأموران 
كالنتري 112 ابوسعيد از جريان يك نزاع در خيابان مرتضوي با خبر 
و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه دعوا بين مردي 40 
ساله به نام ابوالفضل و برادرزن 42 ساله اش تقي رقم خورده است كه 
با ميانجيگري مأموران پليس دعوا تمام شد. مأموران كالنتري در راه 
بازگشت به محل كارشان بودند كه به آنها خبر رسيد ابوالفضل و تقي 
دوباره درگير شده اند. اين بار وقتي مأموران كالنتري به محل رسيدند، 
معلوم شد كه ابوالفضل با ضربه چاقوي تقي زخمي شده است كه 
به بيمارستان منتقل شد. مأموران پليس هم تقي را بازداشت و به 
كالنتري منتقل كردند. بررسي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه 
خبر رسيد ابوالفضل به علت شدت جراحت روي تخت بيمارستان 
فوت شده است. با تأييد خبر، قاضي مديرروستا، بازپرس ويژه قتل به 
همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل حاضر و 
پرونده با موضوع قتل تشكيل شد. تقي وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، 
گفت: بعد از تمام شدن دعوا بود كه ابوالفضل شروع به فحاشي كرد. 
من هم عصباني شدم و با چاقو به او حمله كردم و ضربه اي به سينه اش 

زدم كه منجر به مرگش شد. 
 متهم در شرح ماجرا گفت: من پيمانكار ساختمان هستم و وضع 
مالي خوبي دارم. از مدت ها قبل با همسرم اختالف داشتم. او هميشه 
به جاي توجه به من و دو فرزن��دم، مدام به خانواده خودش اهميت 
مي داد، در حالي كه من به همسرم اعتماد داشتم تا جايي كه 370 
ميليون تومان به او پول داده بودم تا در حسابش پس انداز كند تا اينكه 
متوجه شدم، پول را به خانواده اش داده است. وقتي از ماجرا با خبر 
شدم، عصباني شدم و او به حالت قهر به خانه پدرش رفت. سعي كردم 
او را به خانه برگردانم كه دو برادرش با من درگير شدند. شب حادثه 
پليس ميانجيگري كرد و دعوا تمام ش��د، اما برادرانش دست بردار 
نبودند و اين بار همراه دوستانشان به در خانه آمدند. من هم چاقويي 
برداشتم و به دم در رفتم تا بترسانمشان. آن ها به سمت من هجوم 
آوردند كه چاقو به سينه اش برخورد كرد. من اصالً قصد قتل نداشتم.   
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات از مته��م در اداره دهم پليس 

آگاهي تهران در جريان است. 

مرد روحاني كه در حمله خونين متروي شهرري 

 غالمرضا مسکنی
مجروح شده است، مي گويد صداي فحاشي هاي     گزارش 

ضارب را شنيده اما او را نديده و امر به معروف 
هم نكرده اس�ت. ضارب در حالي كه فحاش�ي مي كرد، حجت االسالم 
ذوالفقاري را به خاطر لباس روحانيت از پشت سر هدف حمله قرار داد تا 
اينك�ه ب�ه ض�رب گلول�ه  مج�روح ش�د و س�پس ف�وت ك�رد.

به گزارش خبرنگار ما، 24 س��اعت از حادثه حمله شرور مسلح به سالح سرد 
به يك روحاني و دو شهروند در متروي شهر ري گذشته است و هنوز روحاني 
مجروح خليل ذوالفقاري وكيل پايه يك دادگستري، رئيس سابق شعبه هفتم 
دادگاه خانواده شهر ري و امام جماعت مسجد مرتضي علي محله » ديلمان « 
شهر ري در بخش 5  آي سي يو بيمارستان هفتم تير شهر ري تحت مراقبت هاي 
ويژه قرار دارد. به گفته رئيس بيمارستان هفتم تير وضعيت جسماني وي خوب 
است، اما هنوز نياز به مراقبت هاي ويژه دارد.  قبل از ظهر ديروز، پس از چند 
ساعت رايزني با رئيس بيمارستان سرانجام موفق به مالقات روحاني مجروح 
روي تخت بخش مراقبت هاي ويژه ش��دم. قرار شد به توصيه پزشك بخش، 
گفت وگوي من با آقاي ذوالفقاري زياد طوالني نشود. به خاطر جراحت هاي 
وارده مخصوصاً گلو، حق حركت از روي تخت را نداشت. روي تخت دراز كشيده 
بود و وقتي به او نزديك شدم، سالم مرا با لبخند پاسخ داد. آقاي ذوالفقاري به 
آرامي به سؤاالت من پاسخ مي داد. وي درباره روز حادثه گفت: لحظاتي قبل از 
حادثه وارد مترو شدم و روي خط زرد سكوي مسافران پشت به ديوار و رو به ريل 
منتظر قطار بودم. صداي فحاشي و عربده كشي به گوشم رسيد. ثانيه هاي بعد 
قرار بود قطار برسد كه ناگهان مردي با يكي از دستانش از پشت گلوي مرا گرفت. 
من اصاًل چهره او را نديدم و امر به معروفش هم نكردم. در حالي كه شوكه شده 
بودم، مرد خشمگين با دست ديگرش شيء برنده اي شبيه كاتر به گلويم كشيد. 
گلويم خوني شد و براي نجات جانم به هر طريقي بود، دستش را از گلويم جدا 
كردم كه روبه روي هم قرار گرفتيم. اين بار ضارب با همان شيء برنده ضربه ای به 

طرف من پرتاب كرد كه به صورتم اصابت كرد. صورتم هم خوني شد. 
   قصد كشتن مرا داشت كه دو مرد جوان فرشته نجات من شدند 

مرد شرور وقتي مرا در اين حالت ديد براي سومين بار كاترش را به طرف من 
پرتاب كرد كه اين بار با دستم كاتر را گرفتم. در حالي كه كاتر دستم را به شدت 
بريده بود، هر دو يقه به يقه شديم و متوجه نشديم چطور هر دوي ما به زمين 
افتاديم. ضارب قصد داشت دوباره به من ضربه بزند كه دو مرد جوان فرشته نجات 
من شدند و به كمكم آمدند. دو مرد جوان با او درگير شدند و من در حالي كه 
همه بدنم را خون گرفته بود، از دست او فرار كردم. خون زيادي از من خارج شده 
بود و ابتدا فكر كردم شاهرگم بريده شده، اما بعد متوجه شدم خدا را شكر تيغ 
مرد شرور به شاهرگم نرسيده اما دستم را به صورت عميق بريده است.  وي ادامه 
داد: وقتي روي صندلي نشستم، خيلي بي حال بودم و چشم هايم تار شده بود، اما 
متوجه شدم كه مأموران پليس به صحنه آمدند و با متهم درگير شدند. او با ديدن 
مأموران تسليم نشد و به هشدارهاي آنها توجهي نكرد و در حال عربده كشي بود 
كه صداي شليك اسلحه به گوشم رسيد.  وي درباره علت حمله مرد شرور گفت: 

من  او را امر به معروف نكردم و حتي صورت او را نديدم. مرد شرور به فرد ديگري 
حمله نكرد و با ديدن من كه معمم بودم، از پشت به من حمله كرد. او احتماالً با 
لباس ما مشكل داشت وگرنه مي توانست به افراد ديگر حمله كند. او حتي وقتي 
به من حمله كرد، شعارهايي هم داد.  آقاي ذوالفقاري افزود: بعد از حادثه مرا 
به اتاقي بردند، اما متأسفانه كمك هاي اوليه وجود نداشت كه خيلي براي من 

تعجب آور بود و من آنقدر خون از بدن خارج شد كه نيمه بيهوش شده بودم تا 
اينكه عوامل اورژانس پس از 15 دقيقه از راه رسيدند و وقتي به من سرم وصل 

كردند، كمي حالم بهتر شد و هوشياري ام را دوباره به دست آوردم. 
   اگر ضارب زنده بود او را مي بخشيدم 

وي در پاسخ به اين س��ؤال خبرنگار ما چنانچه ضارب زنده مي ماند از دادگاه 

چه خواسته اي داشتيد، گفت: ما هميشه در منبرهايمان مردم را به گذشت 
تشويق مي كنيم و دين ما هم دين رحمانيت است و به همين دليل دوست 
داشتم ضارب در مقابل مأموران پليس مقاومت نمي كرد و كشته نمي شد و 
چنانچه زنده بود، حتماً از حق شخصي خودم گذشت مي كردم. دوست داشتم 

او زنده مي ماند تا از نزديك شخصيت يك روحاني را بشناسد. 
   حرف های خانواده روحانی زخمی

پسر روحاني زخمي هم درباره حادثه به خبرنگار ما گفت: 4 ساعت پس 
از گذشت حادثه از طريق سايت ها متوجه شدم پدرم در متروي شهر ري 
زخمي و به بيمارستان منتقل شده است. بالفاصله من و مادرم با تلفن 
پدرم تماس گرفتيم، اما كسي جواب نداد. خيلي نگران شديم و به سرعت 
خودمان را به بيمارستان رسانديم كه عمويم را ديدم. او گفت خوشبختانه 
خطر رفع ش��ده و پدرم در اتاق عمل اس��ت. وي ادامه داد: من از برخی  
س��ايت ها و گروه هاي تلگرامي گاليه دارم. پس از حادثه اين گروه ها به 
شايعات زيادي درباره پدرم دامن زدند و بعضي از آنها اعالم كردند پدرم 
در بيمارستان فوت كرده اس��ت و حتي عكس جعلي منتشر كردند كه 
باعث رنجش و نگراني خانواده ما شد. خدا به پدرم رحم كرد و گرنه اگر 

چاقوي مرد شرور كمي آنطرف تر مي رفت، شاهرگ پدرم را زده بود. 
برادر مرد روحاني ه��م گفت: در محل كارم بودم ك��ه تلفنم زنگ خورد. 
برادرم پشت خط بود. او هميشه ابتدا سالم و احوالپرسي مي كرد، اما اين بار 
فقط گفت مرا با چاقو در مترو زده اند و از من خواست خودم رابه او برسانم. 
من بالفاصله خودم را به بيمارستان هفتم تير رساندم و حدود 20 دقيقه 
بعد آمبوالنس پيكر زخمي برادرم را به بيمارستان رساندند. وي با گاليه از 
سيستم امنيتي مترو گفت: تمام ايستگاه هاي مترو به سيستم دوربين هاي 
مداربسته مجهز است و اين دوربين قرار است موارد خطر را سريع اعالم 
كنند تا از وقوع حادثه اي پيش��گيري ش��ود، اما انگار كسي سيستم هاي 
دوربين مداربس��ته مترو را كنترل نمي كند و مسئولي ندارد كه حادثه را 
سريع اعالم كند. چون مرد شرور چند دقيقه اي در حال عربده كشي بوده 
تا اينكه مأموران با خبر مي شوند.  وي در پايان گفت: من از مأموران پليس 
تشكر مي كنم كه بالفاصله پس از اطالع در محل حاضر شدند، اما متأسفانه 
شنيدم كه مأمور پليسي كه در اين حادثه به طرف شرور شليك كرده قرار 
است براي بازجويي به دادسرا برود و مورد بازجويي قرار بگيرد. به نظر من 

اين مأموران بايد تشويق شوند تا اينكه توبيخ شوند. 
   حال عمومي مصدوم مساعد است 

رئيس بيمارستان هم به خبرنگار ما گفت: پس از انتقال مصدوم تيم پزشكي 
بالفاصله وارد عمل شد و مصدوم را براي عمل جراحي به اتاق عمل منتقل 
كردند. خوشبختانه زخم گردن عميق نبود و فقط زخم دست عميق بود كه 
در همان نخستين لحظات پزشكان موفق شدند جلوي خونريزي را بگيرند. 
وي ادامه داد: حال مصدوم مناسب اس��ت، اما به خاطر وضعيت زخم گلو و 
مالقات كنندگان زياد تصميم گرفتيم وي در قسمت مراقبت هاي ويژه تحت 

درمان قرار بگيرد. 

روحانی مجروح حادثه متروي شهرري:

 ضرورت برداشتن گام هاي عملي امر به معروف نكردم، چون معمم  بودم ضارب  حمله كرد
براي حمايت از كودكان

جامعه هنوز داغ پروانه 10 س��اله از شيراز و ستايش 
پنج س��اله را فراموش نكرده بود كه مرگ فجيع آتنا 
هفت س��اله غمي بر دل جامعه گذاشت. قبل از ورود 
به بحث بايد گفت كه اظهار نظر افراد غير كارشناس 
و فاقد صالحي��ت تخصصي در اينگون��ه موارد فقط 
باع��ث افزايش تنش فك��ري و اضط��راب اجتماعي 
در جامعه مي ش��ود، بنابراين اصحاب رسانه بايد در 
انعكاس نظريات بسيار دقت كنند. در آسيب شناسي 
اين حادثه مجموعه اي از عوامل از خانواده تا شرايط 
فرهنگي و اجتماعي و موارد ديگر بايد در نظر گرفته 
شوند. خانواده ها بايد از همراه كردن زيور آالت طال به 
كودكان خود خودداري و به تذكرات پليس و نهادهاي 
انتظامي توجه كنند. پوشانيدن لباس هاي غير منطقي 
و نامتعارف به ك��ودكان باعث جل��ب توجه بيماران 
جنسي شده و آنها را تحريك مي كند و از همين رو بايد 
در اين زمينه نيز توجه الزم صورت پذيرد. ممكن است 
عده اي بگويند آتنا كودكي هفت ساله بوده است، اما 
در پاسخ به اين افراد بايد گفت وقتي منحرفان جنسي 
از حيوانات چشمپوشي نمي كنند، اينگونه كودكان 

طعمه مناسبي براي آنها هستند. 
متأس��فانه برخي مادران خواس��ته هاي خ��ود را در 
فرزندان جبران مي كنند و اين رفتار باعث بروز بعضي 
از آسيب هاي رفتاري در كودكان مخصوصاً در سنين 
رشد مي گردد. در كنار خانواده، نهاد هاي فرهنگي و 
سازمان هاي متولي بايد به اين نكات توجه كنند. آتنا 
از بيكاري و براي جلوگيري از س��ر رفتن حوصله به 
همراه پدر به دستفروشي مي رفته است، اگر امكانات 
آموزشي رفاهي براي اوقات فراغت كودكان به صورت 
رايگان يا ارزانقيمت وجود داشت، هيچ وقت يك دختر 
هفت ساله مجبور به آمدن با پدر نمي شد. فرد جاني 
يك بيمار جنس��ي و قباًل نيز س��وابقي در اين زمينه 
داشته است، چرا بايد يك جاني اينگونه در جامعه رها 
باشد؟ نظارت و كنترل اينگونه افراد مي تواند ضامن 
سالمت جامعه مخصوصاً كودكان و نوجوانان شود. در 
نهايت اظهار نظر به صورت تك محوري كاري اشتباه 
اس��ت و بايد صاحبنظران و همچني��ن قانونگذاران 
در زمينه تهيه و تصوي��ب قوانين حمايتي مخصوصاً 
حمايت از ك��ودكان گام هاي عمل��ي و مؤثر بردارند. 

اميدواريم اين حادثه تلخ هيچ وقت تكرار نشود. 
* پژوهشگر و آسيب شناس اجتماعي 

 
سقوط مرگبار لودر به دره

س�قوط يك دس�تگاه لودر در يكي از روستاهاي 
شهرستان بش�اگرد دو كش�ته برجاي گذاشت. 
اين حادثه دو روز قبل در مسير روستاي شهورخ اين 

شهرستان اتفاق افتاد. 
بررسي ها نش��ان داد كه لودر براي بازگشايي مسير 
برق رساني روستاي َشهورخ مش��غول كار بود كه به 
علت كوهستاني بودن منطقه، نامناسب بودن مسير 
به دره سقوط كرد كه در جريان آن راننده و پيمانكار 

جان خود را از دست دادند. 

 كشف ترياك از بطري آب معدني 
ي�ك محمول�ه تري�اك از داخ�ل بطري ه�اي 
ي�ك  داخ�ل  ش�ده  جاس�ازي  معدن�ي  آب 
ش�د.  كش�ف  الب�رز  اس�تان  در  كامي�ون 
 س��ردار كامراني صال��ح، فرمانده انتظامي اس��تان 
البرز گفت: مأموران پليس كرج در بازرس��ي از يك 
كاميون كه از شرق كشور راهي تهران بود، 51 بطري 
آب معدني حاوي ترياك به وزن 103 كيلو و500 گرم 
كه به طرز ماهرانه اي  در قسمت باك خودرو جاسازي 
ش��ده بود، كش��ف كرده و راننده را كه از قاچاقچيان 
مواد مخدر بود، بازداشت كردند. وي گفت: تحقيقات 

در اين باره ادامه دارد. 

دكتر مجيد ابهري*

 پزشك قالبي با پرداخت ديه از مرگ  نجات يافت
پزش�ك قالب�ي ك�ه مته�م اس�ت ب�ه چن�د زن 
تعرض كرده اس�ت و يك�ي از آنها را به قتل رس�انده 
اس�ت  ب�ا جل�ب رضاي�ت اولي�اي دم روز گذش�ته 
محاكم�ه ش�د و ب�ه زودي به جامع�ه ب�از مي گردد. 
به گزارش خبرنگار ما، هجدهم آبان ماه سال 91، مأموران 
كالنتري 103 گان��دي از ناپديدش��دن ناگهاني زن 35 
ساله اي به نام ناهيد باخبر شدند. مادر ناهيد گفت: دخترم 
در شمال تهران آرايشگاه داشت. بعد از جدايي از شوهرش 
خانه اي اجاره كرد و تنها زندگي مي كرد. شب قبل خانه او 
بودم كه يك نفر تماس گرفت و ساعتي بعد ناهيد به بهانه 
مالقات با پزشك داروساز از خانه خارج شد. نيمه هاي شب 
بود كه در آپارتمان باز شد. فكر كردم ناهيد است، اما با مرد 
ناشناسي روبه رو ش��دم. آن مرد مدعي بود دوست ناهيد 
است و دنبال سند خودروي 206 دخترم آمده است. علتش 
را كه پرسيدم، گفت مأموران راهنمايي رانندگي خودروي 
ناهيد را متوقف كرده اند. به حرف هايش مشكوك شدم و 
او را از خانه بيرون كردم. حاال يك هفته از آن شب گذشته 

است  و از دخترم بي خبرم. 
به دنبال اين اظهارات تالش براي پي��دا كردن زن جوان 
آغاز ش��د تا اينكه مأموران پليس جس��د ناهيد را حوالي 
بلوار فردوس در حالي كه در صندوق عقب 206 جاسازي 
شده بود، پيدا كردند. بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني 
مشخص شد، زن جوان بر اثر ضربه هاي چاقو كشته شده 
است. بنابراين پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و 
مأموران در تحقيقات خود مرد ناشناس را به عنوان مظنون 
تحت تعقيب قرار دادند. يك سال از اين ماجرا گذشت تا 
اينكه پليس توانست از طريق رديابي تلفن همراه مقتول 
آن مرد 40 ساله كه ميالد نام داشت را بازداشت كند. بعد 
از دستگيري متهم يكي از كاركنان داروخانه اي كه ميالد 
آنجا كار مي كرد، گفت: ميالد ديپلمه بود با اين حال اصرار 
داشت تا او را به عنوان پزشك داروساز معرفي كنيم. ما هم 
به اصرار او اين كار را كرديم تا اينكه متوجه شديم، او يك 

مهر با اسم خودش با عنوان پزشك داروساز ساخته است. 
او با سوءاستفاده از اين ش��هرت با زنان زيادي در ارتباط 
بود. با اين توضيحات مأموران در مراحل بعدي تحقيقات 
خود دريافتند متهم در قاچاق دارو نيز دست داشته است. 
با توجه به ش��واهد و مدارك موجود ميالد كه چهار ماه از 
ازدواجش مي گذشت، باالخره لب به اعتراف گشود و به 
رابطه پنهاني اش با چندين زن جوان اعتراف كرد و در ادامه 
با اقرار به قتل گفت: سال گذشته با ناهيد صيغه كردم. او 
فكر مي كرد پزشك داروساز هستم و وضع مالي خوبي دارم، 
به همين دليل از من اخاذي مي كرد. بعد از مدتي متوجه 
شدم او با مردهاي زيادي در ارتباط است به همين بهانه از او 
خواستم از هم جدا شويم. او مخالفت كرد و شب حادثه سر 
همين موضوع با هم درگير شديم. او در ادامه گفت: ابتدا او 
با چاقو حمله كرد. بعد از آن دستش را چرخاندم و چاقو به 
شكم او فرو رفت. ساعتي بعد از قتل بود كه جسد را حوالي 
بلوار فردوس رها كردم. وقتي به خانه برگشتم، گوشي هاي 
مقتول روي ميز بود كه برداشتم. قصد داشتم سند خودرو 

را از منزل او بردارم كه موفق نشدم. 

در حالي كه پرونده در حال كامل شدن بود، اولياي دم با 
دريافت 50 ميليون تومان از قصاص گذشت كردند و به اين 
ترتيب متهم به اتهام قتل عمد، جعل عنوان، شرب خمر، 
سرقت گوشي و اتومبيل مقتول، زناي محسنه و استفاده از 
تجهيزات استفاده از ماهواره روانه زندان شد و پرونده براي 
رس��يدگي از جنبه عمومي جرم به شعبه هشتم دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
روز گذشته پرونده روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي 
اصغرزاده و مستش��ار توكلي قرار گرفت. ابتداي جلس��ه 
اولياي دم بار ديگر اعالم رضايت كردند و در ادامه متهم در 
جايگاه حاضر شد و گفت: مدتي كه از زمان صيغه گذشت، 
بهانه هاي ناهيد از تعويض خودرو اش شروع شد. او اصرار 
داشت خودرو اش را عوض كنم، مدل باالتري بخرم. اين 
بهانه ها ادامه داش��ت تا اينكه وقت��ي از ارتباطش با افراد 
غريبه باخبر شدم، از او خواس��تم از هم جدا شويم. با اين 
درخواست او ناراحت شد و با هم درگير شديم و بعد از آن 

از خانه خارج شدم. 
متهم ادامه داد: ش��ب حادثه ناهيد تماس گرفت و گفت 

به خاطر درگيري آن ش��ب مي خواهم به ديدنت بيايم. 
راضي نبودم، ام��ا او اصرار كرد. وقتي مقت��ول وارد خانه 
شد، يك شيشه مشروب دس��تش بود كه تا نصفه خورده 
بود، به همين دليل حال طبيعي نداش��ت. من هم كمي 
از مشروب خوردم و در حالي كه كنارم نشسته بود، گفتم 
چرا با فالن مرد در ارتباطي؟ با اين سؤال عصباني شد و با 
هم درگير ش��ديم. در آن درگيري از من پول درخواست 
كرد، اما مخالفت كردم. با اين جواب به سمت چاقويي هاي 
دكوري روي اپن آش��پزخانه رفت و يك چاقو به س��مت 
من پرتاب كرد. صورتم كه خوني ش��د، ترس��يد و فاصله 
گرفت. به س��متش رفتم و او بار ديگر يك چاقو برداشت 

و به دستم زد. 
متهم در خصوص قتل گفت: با لطمه به دستم نزديك تر 
رفتم و دس��تش را چرخاندم. با اين چرخ��ش چاقو را به 
داخل شكمش فرو بردم. از آنجائيكه مشروب خورده بودم، 
در حال خودم نبودم و يك ضربه ديگر به او زدم. يك ربع 
گذشت تا اينكه متوجه شدم، نفس نمي كشد. بعد از قتل به 
خانه مادر ناهيد رفتم تا همه داستان را تعريف كنم كه او مرا 
از خانه بيرون كرد! بعد از آن بود كه دوباره با خودروي ناهيد 
به خانه برگشتم و جسد را روي صندلي عقب گذاشتم و در 

بلوار فردوس رها كردم. 
در ادامه متهم درجواب هيئت قضايي در خصوص ورود او 
به خانه ناهيد در حالي كه كليد خانه را داشت، گفت: قصد 
سرقت نداشتم و مي خواس��تم ماجرا را براي مادر مقتول 
تعريف كنم! متهم در آخرين دفاعش گفت: در اين مدت 
كه زندان هستم، بارها همس��رم درخواست طالق داده 
است. پدر و مادرم را دو سال است، نديدم چون اين ماجرا 
آنها را زمين گير كرده است. به خاطر هواي نفس آبرويی 
برايم نمانده و نمي توانم س��رم را باال بگيرم. خودم هم به 
خاطر فشارهاي روحي دچار سرطان شده ام. از اولياي دم 
مي خواهم، مرا حالل كنند و از دادگاه درخواست تخفيف 

مجازات دارم. در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

 

سردار غيب پرور: ضارب از لباس روحانيت كينه داشت
صبح ديروز سردار غالمحسين غيب پرور، رئيس سازمان بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي همراه هيئتي از روحاني زخمي حادثه متروي شهر 
ري در بيمارستان هفتم تير مالقات كردند. وي در حاشيه اين مالقات درباره حادثه به خبرنگار ما گفت: روحانيت و لباس مقدس روحانيت نماد 
مقدسي بوده كه همواره به  عنوان خاري در چشم دشمنان محسوب مي شود. فردي كه روز حادثه به اين روحاني عزيز داخل مترو حمله كرده، به 
نظر مي رسد از اين لباس كينه اي داشته است. چون به گفته آقاي ذوالفقاري اصاًل بحثي و حرفي بين آنها انجام نشده است. به صرف روحاني بودن 
حمله   و اين روحاني را زخمي مي كند. وي ادامه داد: متأسفانه شاهد ناهنجاري هايي در سطح جامعه هستيم و مردم نيز اين اتفاقات را دوست ندارند 
به طوري كه در همين حادثه دو مرد جوان به كمك اين روحاني مي روند و با ضارب درگير مي شوند. روحانيت يك جايگاه خاصي دارد كه همه ما 
بايد شأن آن را رعايت كنيم، البته من از مردم تشكر مي كنم، چون به گفته ذوالفقاري مردم و دو جوان به داد  او رسيدند كه اگر مردم نبودند معلوم 
نبود سرنوشت اين روحاني چه مي شد و اين نشان دهنده اين است كه مردم شريف ما از حركات مجرمان به شدت ناراحت هستند. وي با تشكر از 
مأموران پليس در برخورد با اين حادثه گفت: خوشبختانه مأموران پليس بالفاصله و به موقع و قاطع عمل كردند. وي درباره موضوع امر به معروف و 
پيشگيري از جرم گفت: در اين موارد تنها يك دستگاه متولي نيست، بلكه قضيه امر به معروف و نهي از منكر وظيفه همه مردم است، اما دستگاه هاي 

حاكميتي وظيفه اصلي را به عهده دارند و اين دستگاه ها بايد موضوع را به عنوان يك موضوع جدي در دستور كار خود قرار دهند. 

شوخي كردن كارگران در كارگاه ضايعات، فرجامي جز 
قتل نداشت. متهم كه بعد از حادثه از محل فرار كرده 
بود، سرانجام بازداشت شد و به جرمش اعتراف كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، هش��تم اسفندماه سال گذشته 
مردي 29 ساله به نام مهدي، س��وار بر خودروي وانت 
خود وارد كارگاه، ضايعات پالستيك در منطقه باقر شهر 
شد. مهدي از مدت ها قبل براي خريد و فروش ضايعات 
به اين كارگاه مي آمد. آن روز ام��ا در نبود مدير كارگاه 
مهدي شروع به شوخي كردن با كارگران كرد. شوخي 
اما خيلي زود رنگ و بوي دعوا به خود گرفت. با شدت 
گرفتن دعوا مهدي دست به چاقو برد و زماني كه يكي 
از كارگران را مقاب��ل خودش ديد، او را ب��ا ضربه چاقو 
هدف قرار داد و از محل گريخ��ت. با تماس كارگران با 

اورژانس و كالنتري 175 باقرش��هر مأموران در محل 
حاضر ش��دند. در اولين گام معلوم شد كارگر 18 ساله 
كه علي نام داشت به علت ش��دت جراحت فوت شده 
است، بنابراين پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي مأمور رسيدگي به 
پرونده شدند. در اولين گام خانه مهدي، عامل حادثه در 
باقرشهر شناسايي شد، اما معلوم شد كه متهم از محل 

گريخته است.
 كارآگاهان سرانجام مخفيگاه مهدي را در اسالمشهر 
شناسايي و دو روز قبل او را بازداشت كردند. مهدي در 
اولين بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و در شرح ماجرا 
گفت: روز حادثه براي فروش ضايعات پالستيك، با وانت 
شخصي ام وارد كارگاه شدم. مدير كارگاه در محل كارش 

نبود. بعد با چند نفر از كارگران سر شوخي را باز كردم. 
در حال شوخي بوديم كه ناگهان آنها شروع به مسخره 
كردن من كردند. من ناراحت شدم و شوخي مان به دعوا 
تبديل ش��د.  وقتي دعوا باال گرفت آنها چاقوهايشان را 
كه با آن كار مي كردند، برداش��تند. من هم چاقويم را 
برداشتم و با هم درگير شديم. در يك لحظه پسر نوجوان 
كه اصاًل در دعوا حضور نداشت، مقابلم قرار گرفت. من 
روي رفتارم كنترل نداشتم و با چاقو ضربه اي به او زدم 
كه منجر به مرگش ش��د. بعد از حادثه ترسيدم و فرار 

كردم، اما سرانجام بازداشت شدم. 
س��رهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: بررس��ي هاي 

بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

قتل به خاطر شوخي كردن

 دعوای خونين
 با  برادر زن  در نزاع شبانه


