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يادداشت

پس�ر جواني كه در ش�ب چهارشنبه سوري 
در دفاع از دوستش مرتكب قتل پسر افغان 
شده بود، روز گذشته در جلس�ه محاكمه با 
گذش�ت اولياي دم از قصاص نج�ات يافت. 
به گزارش خبرنگار ما، اواخر اسفند س��ال ۹۳، 
مأموران پلي��س پايتخت از قتل پس��ر جواني 
تبعه افغان در يكي از پارك هاي س��عادت آباد 
باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به كريم 
22 س��اله  اي كه در جريان درگيري با دو پس��ر 
جوان ايراني بر اثر اصابت چاقو كشته شده بود. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، كارآگاهان 
پليس آگاهي تحقيقات خ��ود را آغاز كردند تا 
اينكه بنا به مش��خصاتي كه شاهدان در اختيار 
مأموران قرار داده بودند، متهمان شناس��ايي و 

بازداشت شدند. 
پيام 2۳ س��اله در بازجويي  ها ب��ه جرمش اقرار 
كرد و در خصوص انگيزه قتل گفت: »در دفاع از 
دوستم ناچار دست به چاقو شدم و پسر افغان را 
كش��تم. « در ادامه بازجويي ها پسر جوان به نام  
سروش نيز به شركت در درگيري اعتراف كرد و 
گفت مقتول به همراه دوستش قصد زورگيري 
داشت. به همين دليل با آنها درگير شده و از پيام 

كمك خواسته است. 
با اقرار متهمان و بازسازي صحنه جرم، پرونده 
كامل و جهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
به اين ترتي��ب متهمان صبح دي��روز در همان 
شعبه به رياست قاضي عبداللهي حاضر شدند 
و بعد از قرائت كيفرخواس��ت از سوي نماينده 
دادس��تان، اولياي دم كه از افغانستان به ايران 

آمده بودند درخواست قصاص كردند. 
سپس پيام به دستور رياست دادگاه در جايگاه 
ايس��تاد و در ش��رح ماج��را گفت: »آن ش��ب 
چهارشنبه سوري بود به همين دليل با دوستانم 
براي تفريح به يكي از پارك هاي محله سعادت 
آباد رفته بوديم. چند نفري روي صندلي پارك 
در حال صحبت كردن بوديم كه يكي از دوستانم 
به نام سروش به گوشي همراهم زنگ زد و گفت 
با دو پسر افغان در گوشه اي از پارك درگير شده 
اس��ت و آنها قصد خفتگيري دارن��د. بالفاصله 
خودم را به سروش رساندم و ديدم آنها در حال 

كتك زدن دوستم هستند. « 

متهم در ادامه گفت: »با ديدن آن صحنه براي 
دفاع از سروش وارد درگيري شدم و همان لحظه 
چشمم به چاقويي افتاد كه روي زمين بود. چاقو 

را برداشتم و يك ضربه به سينه مقتول زدم. «
متهم در حاليكه سرش پايين بود، گفت: »باور 
كنيد اصاًل كريم را نمي شناختم و با او خصومتي 
نداشتم. فقط وقتي به صحنه درگيري رسيدم و 
دوستم را در حال كتك خوردن ديدم هول كردم 

و مي خواستم او را نجات دهم. «
بعد از اي��ن توضيحات متهم در حاليكه اش��ك 
مي ريخت به دس��ت و پاي پدر و م��ادر مقتول 
افتاد و  التماس مي كرد تا او را ببخش��ند. اشك 

و خواهش هاي پسر جوان كه همه حاضران در 
دادگاه را متأثر كرده بود موجب شد تا اولياي دم 
نيز به جواني او رحم كنند و به ش��رط پرداخت 
ديه از قصاص منصرف شوند. پدر مقتول درباره 
تصميمش گفت: »پس��رم به بهانه كار به ايران 
آمده بود تا كمك خرج ما باشد. او 22ساله بود 
كه اين حادثه اتفاق افتاد و با مرگ او داغ بزرگي 
به دلمان نشس��ت و هيچ وقت اين غم براي ما 
فراموش شدني نيست. بنابراين نمي خواهم پدر 
و مادر اين پسر جوان نيز داغ فرزند ببينند و مثل 

ما داغدار شوند. « 
بعد از اعالم گذش��ت بود كه متهم اشك شوق 
ريخت و با بوس��ه به دس��تان پدر مقت��ول از او 

قدرداني كرد. 
در ادامه دوس��ت مته��م نيز در جاي��گاه قرار 
گرفت و به اتهام شركت در نزاع دسته جمعي 
از خودش دفاع كرد و گفت: »آن روز مقتول و 
دوستش به قصد خفتگيري با من درگير شدند. 
به همين دليل چاره نداش��تم جز اينكه با پيام 
تماس بگيرم و از او كمك بخواهم. با رس��يدن 
پيام او قصد دفاع از مرا داش��ت كه اين حادثه 
رقم خورد. « بعد از اين دفاعيات، دوست مقتول 
اما ادعاي ديگري مطرح ك��رد و گفت: »علت 
درگيري روز حادثه به خاطر چش��م در چشم 
ش��دن بود. من در آن درگيري ميانجي بودم و 
سعي داشتم كريم را آرام كنم، اما وقتي متهم 
از راه رسيد دس��ت به چاقو شد و يك ضربه به 

سينه كريم زد. «
در پايان هيئت قضايي جه��ت صدور رأي وارد 

شور شد. 

تص�ادف دو خودروي پ�ژو پ�ارس و 405 در مح�ور بودكان 
ب�ه ميان�دوآب چهاركش�ته و دو زخم�ي برجاي گذاش�ت. 
سردار پاس��دار ناصر اصالني، فرمانده انتظامي آذربايجان غربي 
گفت: در جريان اين حادثه كه روز گذشته اتفاق افتاد راننده و سه 
نفر از سرنشينان سواري پژو پارس به علت شدت جراحت جان 
باختند. وي ادامه داد: دو سرنشين ديگر از دو خودرو كه زخمي 
شده بودند به بيمارستان منتقل شدند. وي علت حادثه را سرعت 

غيرمجاز و انحراف به چپ از سوي راننده پژو 405 اعالم كرد. 
 

رئي�س پلي�س آگاه�ي ناج�ا از افزاي�ش50 درص�دي 
پرونده ه�اي قاچاق ب�االي 500 ميلي�ون تومانی خب�ر داد. 
سردار محمد رضا مقيمي در جلسه قرارگاه مبارزه با كاالي قاچاق 
فرماندهي انتظامي اس��تان فارس گفت: ارزش ريالي كشفيات 
كاالي قاچاق در س��ال گذش��ته نس��بت به س��ال ۹5، افزايش 
51درصدي را نش��ان مي دهد. وي با بيان اينكه پرونده هاي بين 
100 تا 500 ميليون توماني با افزايش ۳۹ درصدي روبه رو بوده 
است، افزود: در س��ال ۹5 تعداد ۳ هزار و 2۳ پرونده و در سال۹6 
تعداد 4هزار و 1۹0 پرونده قاچاق تشكيل شده است. رئيس پليس 
آگاهي ناجا، پرونده هاي تشكيل شده باالي 500ميليون تومان 
در سال ۹6 را 857 فقره عنوان كرد و گفت: اين ميزان نسبت به 

سال ۹5، 50درصد افزايش داشته است. 
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نجات از قصاص با گذشت اولياي دم

مرگ مشكوك مرد جوان 
در حمام نمر ه

بازداشت شكارچيان 
خرس قهوه اي

واژگوني  خونين 
ميني بوس  در اروميه

نجات خودروي حامل 
سرنشين از روي ريل قطار

تحقيق�ات درباره مرگ مش�كوك مرد جواني ك�ه در حمام نم�ره در جنوب 
ته�ران به ط�رز مرم�وزي فوت ك�رده ب�ود از س�وي مأم�وران ادام�ه دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 22:50  شامگاه يك شنبه 2۳ ارديبهشت ماه قاضي 
منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري 11۹ مهرآباد جنوبي از مرگ مشكوك مرد جواني با خبر و همراه تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي راهي محل شدند. نخستين بررسي ها نشان داد ساعتي قبل 
مرد ۳6ساله اي داخل نمره حمام عمومي حالش بد شده و براي درمان به بيمارستان 
شريعت رضوي منتقل مي شود، اما در نهايت در بيمارستان فوت مي كند. همچنين 
مشخص شد از مرد فوت شده داخل حمام دست نوشته اي كشف شده كه حكايت از 

اختالف مرد فوت شده با همسرش داشته است. 
مرد حمامي گفت: ساعتي قبل از حادثه مرد جوان وارد حمام شد و به داخل نمره اي 
رفت. ساعتي گذشت و از او خبري نشد كه نگرانش شدم و در نمره را زدم. وقتي جواب 
نداد در را باز كردم كه ديدم پيكر نيمه جانش داخل حمام افتاده اس��ت. بالفاصله 
موضوع را به مأموران پليس و اورژانس خبر دادم و او را به بيمارستان منتقل كرديم 
اما مرد جوان فوت كرد. همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد مرد فوت 
ش��ده به دس��تور قاضي منافي آذر براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني 

فرستاده شد. 

افول سرمايه اجتماعي
حسين فصيحي

يكي از آس��يب هايي كه به ش��دت در جامعه ش��يوع پيدا كرده بي اعتمادي و 
بي توجهي به ساختارهاي قانوني جامعه است كه پيامدهاي ناگواري را به همراه 
دارد. دولت ها يكي بعد از ديگري با دادن وعده هاي بسيار زمام امور كشور را به 
دس��ت مي گيرند و بدون عملي كردن بخش عمده وعده هاي خود، جايشان را 
به دولت هاي ديگر مي دهند. در س��طح كالن رئيس دولت چش��م  مي بندد به 
وعده هايي كه نس��بت به گش��ايش هاي اقتصادي و رفع بيكاري داده بود. وزير 
كشور اقدام به ساخت غيرقانوني ويال در ساوجبالغ مي كند كه با حكم دادستان 
آن شهر تخريب مي شود. مجلس ش��وراي اسالمي يك ش��به خيابان مردم را 
ضميمه ساختمان مجلس مي  كند و به انتقادهاي وارد شده هم پاسخ نمي دهد. 
مؤسسه هاي مالي و اعتباري، صندوق هاي بازنشستگي، تعاوني هاي مسكن و 
بسياري از سازمان هايي كه در جذب سرمايه عمومي دخيل هستند ناگهان هوس 
مي كنند تا سپرده هاي ملت را به جيب بزنند و به هيچ ساختار قانوني هم پاسخگو 
نباشد. مديراني در دولت حال مي كنند تا دو تابعيتي باشند يا به حساب مديران 
دلخواهشان پاداش ها و حقوق هاي نجومي واريز كنند و ايضاً شركت هاي بسياري 
را به نام خود و بستگان خود ثبت كنند و از منافع سرشار آن منتفع شوند. سوي 
ديگر ماجرا تجمع هاي اعتراضي است كه هر روز مقابل مجلس شوراي اسالمي و 
نقاط مختلف كشور در اعتراض به وضعيت موجود برگزار مي شود. مردان و زناني 
كه سرمايه يا مشاغل خود را به علت فساد يا رانت بازي مديران آن سازمان ها يا 
نهادها از دست داده اند از مس��ئوالني كه گوشي براي شنيدن اين صداها ندارند 
استمداد مي طلبند، اما بدون دس��ت يافتن به خواسته هايشان راهي خانه هاي 
خود مي شوند و مشكالتش��ان را با خود به ميان افراد جامعه برده و آن را مطرح 
مي كنند. افزايش تجمع هاي اعتراضي يك پيام روش��ن دارد و آن قدرت نفوذ 
مسببان اين تجمع ها در ساختارهاي قانوني براي فرار از پاسخگويي به مطالبات 
تجمع كنندگان است. ايضاً افراد در صورت اس��تمداد از قانون در چنان پروسه 
قانوني فرسايشي قرار مي گيرند كه تواني براي ادامه دادن آن ندارند، بنابراين يا 
دست به انتقام گيري هاي شخصي مي زنند يا عطاي آن را به لقايش بخشيده و به 
دنبال مشاغل كاذب مي روند يا تحت فشارهای ناشی از بيكاری به زندگی خود 
پايان می دهند. همه آن چه به آن اشاره شد و بيشتر از آن كه در بين افراد جامعه 
مطرح است سبب گسترش بي اعتمادي مردم و از بين رفتن سرمايه اجتماعي 
است. سرمايه اجتماعي، مهم ترين پشتوانه دولت ها براي پيشبرد توسعه سياسي 
و اقتصادي است كه در حال حاضر با گسترش بي اعتمادي عمودي- بين مردم و 
مسئوالن- و افقي – اعتماد بين مردم و مردم- رو به افول نهاده است و آسيب هاي 
آن به شكل گسترش فساد، اختالس، گورخوابي، كارتنخوابي، اعتياد، سرقت، 

بزهكاري نمود پيدا مي كند. 

دو شكارچي غيرمجاز به اتهام ش�كار خرس قهوه اي در استان فارس 
بازداشت شدند. 

چند روز قبل به محيط بانان خبر رسيد كه شكارچيان غيرمجاز مشغول شكار در 
ارتفاعات ختابون بوانات هستند. بعد از آن بود كه محيط بانان در محل حاضر شده و 
دو شكارچي غيرمجاز كه قصد فرار داشتند بازداشت و از آنها يك قبضه اسلحه برنو 
كشف كردند. باتوجه به بوي باروت و گرمي اسلحه محيط بانان با دنبال كردن رد 
خون در مسير كوهستان، الشه يك قالده خرس قهوه اي حدوداً شش ساله را كشف 

كردند. عامالن كشتار خرس با تشكيل پرونده تحويل مقامات قضايي شدند. 

واژگوني يك دستگاه ميني بوس در محور اروميه به زيوه يك كشته و 
هفت زخمي برجاي گذاشت. 

اين حادثه روز گذش��ته اتفاق افتاد كه در جريان آن يكي از مسافران كشته و 
هفت نفر مجروح و راهي بيمارستان ش��دند. پليس علت حادثه را بي احتياطي 

راننده ميني بوس و سرعت غيرمجاز اعالم كرد. 

كشاورزان مهابادي خودروي متوقف شده روي ريل قطار را نجات دادند. 
اين خودروي نيسان مابين روس��تاهاي قم قلعه و قولس��ن در بخش مركزي 
شهرستان مهاباد در مس��ير ريل قطار گرفتار ش��ده بود كه با حضور به موقع 

كشاورزان منطقه از بروز حادثه برخورد قطار با خودرو جلوگيري شد. 

عام�ل ش�ليك مرگب�ار چه�ارراه گلوبن�دك م�رد 
چوپان�ي اس�ت ك�ه مي گوي�د پ�س از ف�روش گله اش 
اق�دام ب�ه خري�د و ف�روش دالر مي ك�رد ت�ا اينكه در 
جريان اختالف ب�ا مقتول دس�ت به حادث�ه خونين زد. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم كه مردي به نام هوشنگ است 
چند س��اعت قبل از تحويل سال ۹7 با ش��ليك دو تير مرد 
51  س��اله اي به نام ابوذر را در چهار راه گلوبندك حوالي بازار 
تهران به قتل رساند و از محل گريخت. كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي تهران كه با دستور قاضي مدير روستا، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران براي بررسي موضوع 
وارد عمل ش��ده بودند پ��س از بازبيني فيل��م دوربين هاي 
مداربسته محل حادثه قاتل را شناس��ايي كردند و دريافتند 
متهم از چندي قب��ل با خواه��ر زاده مقتول به نام فرش��يد 
اختالف مالي دارد و به همين دليل دايي طلبكارش را به قتل 
رسانده است. در حالي كه نزديك به دو ماه از حادثه گذشته 
بود به مأموران خبر رس��يد قاتل فراري به تهران بازگش��ته 
و در س��اختمان در حال ساختي مش��غول گچ كاري است. 
بدين ترتيب مأموران دو روز قبل مته��م را در محل كارش 

بازداشت كردند. 
صبح ديروز متهم ب��راي تحقيق به دادس��راي امور جنايي 
منتقل ش��د. وي در بازجويي ها با اظهار پش��يماني به قتل 
مقتول اعتراف كرد. وي در ادامه براي تحقيقات بيش��تر به 
دستور قاضي مدير روس��تا در اختيار كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي قرار گرفت. همچنين فرشيد هم كه در جلسه 
حضور داشت در بازجويي ها گفت: چندين سال است در كار 
خريد و فروش دالر هستم. متهم مدتي بود با من كار مي كرد 
و س��رمايه اش را در اختيار من ق��رار داده بود ك��ه به خاطر 
بورس بازي كه انجام مي دادم بدهي باال آوردم و مجبور شدم 
مدتي از تهران فرار كنم. من به متهم گفته بودم كه پولش را 
فراهم مي كنم و به او مي دهم و حتي در اين مدت هم مقدار 
زيادي از طلبش را فرستادم و هر گز فكر نمي كردم به خاطر 

طلبش دست به قتل بزند. 
گفت وگو با متهم 

خودت را معرفي كن ؟ 
هوشنگ هستم 41 ساله. 

به چه كاري مشغول بودي ؟ 
مدتي بود كه دالر فروش��ي مي كردم، اما قبل از آن كارهاي 

زيادي انجام دادم. 
مثاًل چه كاري ؟ 

ابتدا گوسفندار بودم و چوپاني مي كردم. 
براي فرد ديگري چوپاني مي كردي ؟ 

نه، خودم گله گوسفند داشتم. 
پس چه شد كه به تهران آمدي ؟ 

س��ال 6۹ براي گله ام چوپان گرفت��م و خودم ب��راي كار به 
تهران آمدم. مدتي دو ريالي و پنج ريالي مي فروختم و مدتي 
هم دستفروش��ي مي كردم و بعد ها هم كه گله گوسفندم را 
فروختم در كار خريد و فروش خانه و گاهي هم گوسفند زنده 
مي فروختم. معموالً همزمان چند كار انجام مي دادم و در كنار 

اين كار ها نقره فروشي هم مي كردم. 
چه شد كه مرتكب قتل شدي ؟ 

خواهر زاده مقتول به نام فرش��يد از من 420 ميليون تومان 
كالهبرداري ك��رده بود به ه��ر دري زدم او را پي��دا نكردم. 
دوس��تانم به من گفتند كه ابوذر- مقتول- با خواهر زاده اش 
ارتباط دارد. خ��ودم نيز ديده ب��ودم كه او ب��ه عنوان پيك 
موتوري با خواهر زاده اش كار مي كن��د. چند باري او را ديدم 
و التماس كردم مخفيگاه فرش��يد را به م��ن اطالع دهد. در 
اين مدت يك بار ۹0 ميليون توم��ان و يك بار هم 28 ميليون 
و 528 هزار تومان به حسابم واريز ش��د كه فهميدم ابوذر به 
خواهر زاده اش گفته است براي من پول واريز كند. به همين 
دليل اطمينان داش��تم آنها با هم ارتباط دارن��د. هر چقدر 
التماس كردم فايده اي نداش��ت تا اينكه عصباني ش��دم و با 

اسلحه او را كشتم. 
اسلحه را از كجا گرفتي ؟ 

اس��لحه را از مرد ناشناس��ي به مبلغ 2 ميلي��ون و 500 هزار 
تومان خريدم. 

فكر مي كني كار درستي انجام دادي ؟ 
نه. اما زندگي ام نابود شده بود و االن هم پشيمان هستم. 

چه شد كه از گوس�فنداري با مرد دالر فروش 
آشنا شدي ؟ 

ش��ش ماه قبل از حادثه، پدر فرشيد گوس��فند زنده اي براي 
قرباني كردن خريد و همين موضوع باعث آش��نايي ما شد. 
وقتي فهمي��د پول زيادي در حس��اب بانك��ي ام دارم به من 

پيشنهاد داد وارد بازار خريد و فروش دالر شوم. مي گفت سود 
خوبي دارد. من هم طمع كردم و پول فروش ۳50 گوسفندم را 
وارد بازار ارز كردم. عالوه بر اينكه خانه ام و ۳7 ميليون تومان 
طالهاي همسر و دخترم را نيز فروختم. ابتدا چند باري با او و 
پسرش كار كردم و پول خوبي گيرم آمد كه باعث شد از يكي 
از بستگانم 110 ميليون تومان پول بهره اي قرض بگيرم و دالر 
فروشي كنم. مدتي گذشت و به خاطر اينكه حرفه اي نبودم 
يك بار 16 ميليون تومان ضرر كردم و تصميم گرفتم پولم را 
دوباره به بانك برگردانم، اما فرشيد دوباره مرا وسوسه كرد و 

در نهايت از من كالهبرداري كرد. 
شما پول داده بودي كه دالر بخري ؟ 

چون حرفه اي نبودم س��عي ك��ردم با فرش��يد كار كنم. روز 
شانزدهم دي   سال قبل فرش��يد زنگ زد و گفت دو خط دالر 
خريده اس��ت و براي او پول واريز كنم. دو خط دالر يعني دو 
ميليون دالر و من هم 428 ميليون تومان در پنج فقره گردش 
بانكي به حس��اب پدر زنش واريز كردم. ق��رار بود روز بعد به 
دفترش بروم و پولم را به همراه س��ودش بگيرم. روز هفدهم 
دی ماه او يك ميليون و 200 هزار تومان به من سود داد و گفت 
قرار اس��ت از عراق براي او يورو بفرستند و فردا پول مرا پس 
مي دهد. من چند روزي بيمار شدم و وقتي بعد از يك هفته به 

دفترش رفتم متوجه شدم فرار كرده است. 
چرا به حساب پدر زنش واريز كردي ؟ 

حساب خودش مسدود بود به خاطر مشكالت مالي و بانكي 
كه داشت. 

بعد چه شد ؟ 
بعد از اين به س��راغ پدر زنش رفتم، اما فايده اي نداشت و او 
مي گفت هر كاري دوس��ت دارم انجام بدهم. به س��راغ پدر 
خودش رفتم اما او هم به من كمكي نكرد و حتي يك بار مرا 
به زور به داخل پاركينگ خانه ش��ان كشاندند و به زور از من 
امضا گرفتند كه از آنها طلبي ندارم. من حتي چند باري قصد 
خودكشي داشتم، اما همسرم مرا پشيمان كرد. تمام زندگي ام 
را از دست داده بودم و حتي براي شب عيد خرجي نداشتم. 

فكر مي كردي به قتل برسد ؟ 
نه، اما يك روز بعد از طريق تلگرام خبرش را خواندم و متوجه 
شدم قاضي مدير روستا دستور تعقيب مرا صادر كرده است. 

عذاب وجدان نداشتي ؟ 
خيلي عذاب وجدان داشتم. 

چرا خودت را معرفي نكردي ؟ 
من حتي بعد از فرار با افس��ر اداره آگاهي تماس گرفتم و به 
او گفتم وضع مالي ام خراب اس��ت اگر خودم را معرفي كنم 
خانواده ام با مشكل مالي روبه رو مي شوند. مي خواستم مدتي 

كار كنم و بعد خودم را معرفي كنم. 
بعد از حادثه به كجا فرار كردي ؟ 

مدتي در پارك ها خوابيدم و مدتي هم به شهرس��تان رفتم 
و در كوه ها زندگ��ي مي كردم تا اينكه تصمي��م گرفتم براي 
كار به تهران بيايم و بعد از كمي پس انداز خودم را به پليس 

معرفي كنم. 
حرف آخر ؟ 

سرمايه ام را از دست دادم و االن هم كه قاتلم و خيلي پشيمان 
هستم. 


