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تالش برای کاهش قربانیان
سوانح رانندگی، شاید وقتی دیگر

هر لحظه كه مي گذرد بر شمار افرادي كه نامش��ان بين قربانيان سوانح 
رانندگي ثبت شده اضافه مي شود. درباره چرايي وقوع اين سوانح و راه هاي 
پيشگيري از بروز آن سال هاست كه اعالم نظر شده اما سير صعودي قربانيان 
اين حوادث حكايت از يك پيام روشن دارد و آن اينكه انگيزه اي براي توجه 
به داليل بروز س��وانح و تالش براي رفع آن وجود ن��دارد. به عنوان مثال 
16 اسفند گذشته سردار ايوب سليماني، جانشين فرمانده ناجا اعالم كرده 
بود كه ۵ هزار و ۴۰۰ نقطه حادثه خيز در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 
بيش از يك هزار و ۵۰۰  مورد حساس هستند. هم پليس و هم مسئوالن 
وزارت راه و شهرداري ها  از اين محل هاي پرخطر باخبر هستند و هر روز 
هم عده اي از مردم بي گناه بدون اطالع از خطري كه پيش رويشان وجود 
دارد در اين مسيرها جانشان را از دست مي دهند با اين حال قرباني شدن 
مردم در نقاط حادثه خيز هنوز نتوانسته خواب متوليان آن را پريشان كند 
شايد به اين دليل كه كسي از بستگان آنها هنوز در اين محل ها جانش را از 
دست نداده است. شاهد مثال حادثه اي بود كه 2۴ آبان سال گذشته براي 
سيد محمدتقي نوربخش، رئيس سازمان تأمين اجتماعي و عبدالرحمن 
تاج الدين، معاون حقوقي و امور مجلس اين سازمان در جريان سفر وزير كار 
به استان گلستان اتفاق افتاد. محل حادثه از نقاط حادثه خيز بود كه وضعيت 
قرمز آن پيش تر از سوي پليس به وزارت راه اعالم شده بود، اما كسي به آن 
توجه نكرد تا اينكه اين دو مسئول دولتي در آن جا جانشان را از دست دادند 
و لحظاتي بعد از آن هم محل پرخطر رفع نقص شد. بقيه نقاط حادثه خيز 
اما همچنان به قوت خود باقي است و با وقوع سيالبي كه اواخر سال گذشته 

كشور را در بر گرفته نقاط بيشتري هم به آن اضافه شده است. 
 از عوامل مهم ديگر در بروز س��وانح مرگبار، رك��وردار بودن خودروهاي 
داخلي به خصوص سواري پرايد در اين كشتار بي رحمانه است. مديران 
دو شركت بزرگ خودروسازي داخلي در حالي خود سوار بر خودروهاي 
ايمن مي شوند كه خريداران خودروهاي پژو و پرايد در صدر قربانيان كشتار 
جمعي قرار دارند. هر چند سال هاي بسياري است كه پليس اعالم كرده از 
شماره گذاري پرايد جلوگيري خواهد كرد، اما اين سخن پليس در حد بلوف 
باقي مانده و اين سواري همچنان مسافران را راهي سفري ابدي مي كند. 
مديران اين شركت ها با ثروت هاي افسانه  اي حاصل از فروش خودروهاي 
نامرغوب تاكنون موفق به ايجاد حاشيه اي امن براي خود شده اند تا جايي 
كه توانسته اند براي كاهش هزينه، كيفيت محصوالتشان را كاهش و قيمت 
آن را به شكل سرس��ام آوري افزايش دهند، بدون اينكه بابت اشتباهات 
خود تحت تعقيب قضايي قرار گيرند كه همين موضوع دليلي براي داشتن 
مصونيت همه جانبه است. اين موضوع تا زماني كه رضايت مصرف كنندگان 

از اين محصوالت حاصل نشود مستمر خواهد بود. 
موضوع ديگر درباره چرايي وقوع اين سوانح مربوط است به عوامل انساني 
كه با دو عامل اشاره ش��ده يعني ايمني جاده ها و خودروها پيوست دارد. 
سرعت و سبقت غيرمجاز، خستگي و خواب آلودگي و عدم توجه به جلو 
نقش مهمي در بروز بسياري از س��وانح رانندگي داشته و دارد. مهم ترين 
بحث در مورد عوامل انساني مربوط است به بي توجهي رانندگان به رعايت 
قوانين راهنمايي و رانندگي. دليل قانون گريزي رانندگان هم پيوست هاي 
بسياري دارد كه يكي از مهم ترين آن مي تواند ريشه در نهادينه شدن روح 
قانون گريزي در افراد جامعه باشد. موضوع ديگر در اين بين هم مربوط به 
بي توجهي ساختارهاي فرهنگي جامعه به آگاه سازي عمومي در اين باره 
به خصوص رسانه ملي است. در صدا و س��يما آن چه در وضعيت موجود 
حاكم است غلبه روحيه ترويج اشرافيگري و مصرف گرايي عمومي است، 
به طوري كه گاهي بين برنامه هاي تبليغي خود اقدام به پخش برنامه هايي 
براي سرگرمي مخاطبان خود مي كند و به كشتارهايي كه در جاده هاي 
كش��ور اتفاق مي افتاد كوچكترين توجهي هم ندارد. مردم بخش مهمي 
از آگاهي عمومي خود را از سوي رسانه ملي كسب مي كنند و اگر رئيس 
اين رسانه  هم در مورد ضرورت آگاهي سازي براي پيشگيري از بروز سوانح 
رانندگي مورد پرسش قرار گيرد بدون ترديد بر ضرورت آن تأكيد خواهد 
كرد بدون اينكه عمالً انگيزه اي براي پرداختن به اين موضوع در رسانه تحت 

مديريتش وجود داشته باشد.

کالهبرداري 60 میلیاردي 
برای  فروش  خودروهاي خارجي 

فرمان�ده انتظام�ي اس�تان الب�رز از انه�دام بان�د كالهب�رداري 
ك�ه اق�دام ب�ه واردات خودروه�اي گرانقيم�ت خارج�ي 
و ف�روش آنه�ا ب�ا پ�الك جعل�ي كرده بودن�د، خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، سردار عباسعلي محمديان گفت: مأمور گشت اداره 
مبارزه ب��ا كاالي قاچاق و ارز پليس آگاهي ك��رج در حال مأموريت در 
سطح شهر كرج به يك خودروی خارجي گرانقيمت با پالك گذر موقت 

مشكوك شدند و دستور توقف آن را صادر كرد. 
سردار محمديان افزود: پس از اس��تعالم مدارك خودرو محرز شد كه 
خودرو فاقد مجوز بوده و با پالك جعلي گذر موق��ت اقدام به تردد در 
مناطق ش��هري مي كند. كارآگاهان در بررس��ي هاي تكميلي متوجه 
ش��دند كه مالك خودرو از جعلي بودن پالك خبر ندارد و خودرو را از 
فرد ديگري با مجوز گذر موقت خريداري كرده و قرار شده كه در سه ماه 
آينده براي خودرو  پالك ملي تهيه كن��د. كارآگاهان با انجام اقدامات 
پليسي موفق به شناسايي يكي از اعضاي باند فروش خودروهاي فاقد 
مجوز در تهران ش��دند كه با هماهنگي مقام قضايي وي دستگير و به 

پليس آگاهي استان البرز منتقل شد. 
سردار محمديان گفت: متهم به واردات 17 خودروي گرانقيمت خارجي 
با همدستي دونفر از اعضاي اصلي باند به ارزش بيش از6۰ ميليارد تومان 

و فروش آن به متقاضيان اقرار كرد. 
فرمان��ده انتظامي اس��تان الب��رز با بي��ان اينك��ه تاكنون س��ه نفر از 
سرشاخه هاي اصلي اين باند دستگير شده اند و تالش براي شناسايي و 
دستگيري اعضاي مرتبط با اين باند ادامه دارد، اظهار كرد: اعضاي اين 
باندكالهبرداري، خودروهايي را كه به نام افراد در كشورهاي خارجي 
خريداري كرده، وارد كشور مي كردند و پس از اتمام مهلت قانوني مربوط 
به خودروهاي گذر موقت، اقدام به جعل پالك خودروها كرده و آن ها را 

در داخل كشور به فروش مي رساندند.

مجرد ها 
راننده سرویس مدارس نمی شوند 

رئيس پلي�س راهور ته�ران بزرگ با تش�ريح وظاي�ف رانندگان 
س�رويس مدارس و توصيه ب�ه آنها ب�راي رعايت قواني�ن تأكيد 
كرد ك�ه هدف پلي�س از س�خت گيري و نظارت بر س�رويس هاي 
مدارس حفظ ايمني و جان دانش آموزان اس�ت ك�ه البته مديران 
مدارس و والدين نيز بايد حساس�يت هاي كافي را داش�ته باشند. 
س��ردار محمدرضا مهماندار توضيح داد: براي آنكه راننده اي بتواند به 
عنوان سرويس مدرس��ه فعاليت كند خود و خودروي اش بايد داراي 
شرايطي باشد از جمله اينكه خود فرد بايد حتماً داراي گواهينامه پايه 3 
بوده كه دو سال از دريافت آن گذشته باش��د، همچنين بايد 23 سال 
تمام داشته باش��د. راننده بايد داراي سوء پيش��ينه نبوده و شرايطش 
براي فعاليت به عنوان راننده سرويس مدرسه تأييد شود. رئيس پليس 
راهور تهران بزرگ در مورد شرط تأهل رانندگان سرويس هاي مدارس 
هم گفت: اگر راننده مرد باشد بايد متأهل باشد اما شرطي براي تأهل 
رانندگان زن وجود ندارد. وي در مورد شرايط خودرو نيز گفت: معاينه 
فني معتبر شرط اصلي خودروهايي است كه به عنوان سرويس مدارس 
فعاليت مي كنند. اگر خودرو و راننده اي تمام ش��رايط گفته ش��ده را 
داشت برچسب س��رويس مدرس��ه دريافت كرده و مي تواند به عنوان 
سرويس مدارس فعاليت كند. عالوه بر تاكسي ها، خودروهاي شخصي 
نيز مي توانند به عنوان سرويس مدرس��ه فعاليت كنند، اما بايد توجه 
داشته باش��ند كه هر مقرراتي كه در م��ورد خودروهاي عمومي وجود 
دارد براي اين خودروها نيز لحاظ شده، بنابراين بايد هر شش ماه يك 
بار معاينه فني دريافت كنند.  مهماندار با بيان اينكه تاكنون حدود يك 
سوم از سرويس هاي مورد نياز مدارس برچسب خود را دريافت كردند 
كه پيش بيني مي شود تا 1۵ مهرماه اكثريت آنها برچسب خود را دريافت 
كنند، گفت: هدف پليس از س��خت گيري و نظارت بر س��رويس هاي 
مدارس حفظ ايمني و جان دانش آموزان است كه البته مديران مدارس 

و والدين نيز بايد حساسيت هاي كافي را داشته باشند. 
مهماندار در مورد س��وار ك��ردن دانش آموزان كمتر از 12 س��ال روي 
صندلي جلوي خودرو گفت: سوار كردن دانش آموزان كمتر از 12 سال 
روي صندلي جلو مطابق قانون ممنوع است و در صورت مشاهده پليس 
با آن برخورد خواهد كرد. همچنين اگر خودرويي بيش��تر از ظرفيت 
مجاز خود اقدام به س��وار كردن دانش آموزان كند پليس با آن برخورد 

مي كند. 

تردد روزانه 150 زائر حسیني
 از مرز خسروي

فرمان�ده مرزبان�ي ناج�ا ب�ا اش�اره ب�ه امض�اي تفاهم نام�ه 
م�رزي مي�ان اي�ران و ع�راق، از ت�ردد روزان�ه 150 زائ�ر 
از م�رز خس�روي همزم�ان ب�ا بازگش�ايي آن خب�ر داد. 
سردار قاس��م رضايي، فرمانده مرزبانی ناجا در حاش��يه دومين روز از 
برگزاري هشتمين اجالس مش��ترك مرزي با فرمانده مرزباني عراق 
گف��ت: مرزبانان موظف هس��تند برابر توافقات بين دو كش��ور، روابط 
مشترك را افزايش دهند تا بسترساز و تس��هيل كننده تمام مراودات 
مرزي باشد.  فرمانده مرزباني ناجا با اشاره به امضاي تفاهم نامه مرزي 
ميان دو كش��ور، تصريح كرد: در اين اجالس بر كنترل مرزها، اجراي 
رزمايش هاي دريايي و هماهنگي بر تسهيل تردد زائران در ايام اربعين 
امام حسين )ع( تأكيد ش��د.  سردار رضايي با اش��اره به بازگشايي مرز 
خس��روي گفت: بازگش��ايي مرز خس��روي اتفاق مباركي است كه به 
صورت رسمي با حضور وزير دو كشور افتتاح شد، مطابق آمار، از زمان 
بازگشايي اين مرز، روزانه 1۵۰ زائر از اين مرز تردد مي كنند كه در سطح 
منطقه بي نظير است.  وي كنترل مشترك مرزها در سال هاي گذشته 
را توفيق دانست و افزود: با توجه به حذف ويزا، اربعين امام حسين )ع( 
امسال نسبت به سال هاي گذشته گس��ترده تر خواهد بود و به همين 

منظور توافق شد كه روابط مرزي ما مستمر باشد.

پلیس کیف 40 میلیاردي را
 به صاحبش رساند

بازگردان�دن  از  ب�زرگ  ته�ران  انتظام�ي  فرمان�ده 
40ميلي�ارد توم�ان ب�ه  19 فق�ره چ�ك حام�ل ب�ه ارزش 
داد.  خب�ر  پلي�س  مأم�وران  از  يك�ي  توس�ط  صاحب�ش 
به گزارش جوان، س��ردار حس��ين رحيمي توضيح داد: 2۴ شهريور ماه، 
ستوان يكم محمدرضا حميديان يكي از كاركنان ستاد ترخيص پليس 
راهور پايتخت، متوجه جا ماندن كيف دستي يكي از مراجعه كنندگان شد. 
در بررسي هاي بعدي مشخص شد كه كيف حاوي 19 فقره چك حامل 
به ارزش ۴۰ ميليارد تومان و يك فقره چك سفيد امضا به همراه مدارك 
موجود است كه كيف حاوي چك ها و مدارك به صاحبش بازگردانده شد.

سرقت از منازل مردم
 براي راه اندازي دامداري

س�ه عضو ي�ك باند س�رقت كه با دس�تبرد ب�ه خانه ه�اي مردم 
اق�دام ب�ه راه ان�دازي دام�داري كرده بودند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، چندي قبل مردي به مأموران كالنتري 13۰ نازي آباد 
خبر داد، دزد به خانه اش زده و مقداري پول و طال به ارزش 3۰ ميليون تومان 
سرقت كرده است. بعد از طرح ش��كايت تيمي از كارآگاهان پايگاه هفتم 
پليس آگاهي تهران به دستور بازپرس شعبه۵ دادسراي ناحيه 3۴ تهران 
مأمور رسيدگي به پرونده شدند. مأموران پليس در جريان تحقيقات ميداني 
موفق شدند خودروي متهمان را كه پرايدي سفيدرنگ بود شناسايي و 
مالك آن را بازداش��ت كنند. مرد جوان گفت كه مدتي قبل خودرو را به 
پسرعموي 29 ساله اش فروخته اس��ت كه مرد مظنون بازداشت شد. او 
در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي از خانه هاي شهروندان اعتراف كرد 
و گفت مدتي قبل با همدستي دو برادر 23 و 2۵ ساله اقدام به تشكيل باند 
سرقت كرده است و در اين مدت به 2۰ خانه دستبرد زده اند و با پول هاي 
سرقتي براي خودشان گاوداري احداث كرده اند.  سرهنگ كارآگاه حمداهلل 
عليزاده، رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي 

شناسايي جرائم بيشتر متهمان در جريان است.

زنده ماندن کودك 2 ساله اي
 که غرق شده بود

ك�ودك دوس�اله  ك�ه در رودخان�ه ش�هرياري كوهرن�گ 
ش�د.  زن�ده  معجزه آس�ايي  ط�رز  ب�ه  ب�ود  ش�ده  غ�رق 
به گزارش ايلنا محمدحيدري، سرپرست اورژانس استان چهار محال 
و بختياري گفت: امدادگران بعد از اطالع از حادثه غرق شدن كودكي 
دو ساله در رودخانه شهرياري كوهرنگ در محل حاضر شدند و متوجه 
ش��دند خانواده كودك طف��ل را از آب خارج كرده اند ك��ه امدادگران 
عمليات احياي قلبي و ريوي را آغاز كردند و پس از ۴۰ دقيقه موفق به 
احياي كودك شدند. وي ادامه داد: كودك دو ساله براي اقدامات تكميلي 

به بيمارستان امام سجاد )ع( كوهرنگ منتقل شد.

اتهام قتل شبه عمد 
برای 2  متهم  مرگ  دلخراش عماد

هنوز هيچ كدام از مسئوالن ورزشی كشور بازداشت نشده اند 

حسين فصيحي

تحقيق�ات درب�اره م�رگ دلخ�راش 
هوادار خردسال فوتبال در ورزشگاه 
آزادي ته�ران ب�ا بازداش�ت دومي�ن 
متهم پرونده وارد مرحله اي تازه شد. 
به گزارش جوان، عماد هوادار شش ساله 
فوتبال ك��ه از طرفداران تيم اس��تقالل 
تهران بود عصر روز دوش��نبه بيس��تم و 
ششم ش��هريور از دكه اجاره اي پدرش 
در اس��تاديوم آزادي براي تماشاي بازي 
تيم هاي پرسپوليس و صنعت نفت آبادان 
راهي سكوهاي تماش��اچيان شد. عماد 
پس از پايان بازي س��اعت 8:۴۵ ش��ب 
هنگام برگش��ت به دكه پ��درش پس از 
عبور از گي��ت بر اثر تم��اس صورتش با 
ميله آهني داربست كنار گيت دچار برق 
گرفتگي شد و جان خود را از دست داد. 
اولين كسي كه باجسد بي جان ايستاده 
عماد دقايقي پس از حادثه روبه رو ش��د 
پدر عماد بود كه خيال مي كرد پسرش در 
حال بازي است اما وقتي به كنارش رفت 
تازه متوجه ش��د كه برق پسر بچه اش را 

خشك كرده است. 
پس از اين حادثه قاضي مرادي، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران 
همراه كارآگاه��ان اداره ده��م در محل 
حاضر شدند. نخس��تين بررسي ها نشان 
داد يكي از ميله هاي داربست در نزديكي 
پايه چراغ روشنايي كه اتصال برق داشته 

نصب ش��ده و همين موضوع باعث برق 
گرفتگي عماد شده است. بنابراين بازپرس 
جنايي در همان ابتداي تحقيقات مدير 
عامل شركت پيمانكار متولي تأسيسات 
برق استاديوم را بازداش��ت كرد. سپس 
همزمان با ادامه تحقيقات يك كارشناس 
برق و يك كارشناس ايمني كار به دستور 
بازپرس پرونده بررس��ي هاي خود را در 
محل حادثه براي مشخص شدن ميزان 
تقصير و علت اصلي حادثه آغاز كردند و 
كارشناسان در پايان اعالم كردند عملكرد 
نصاب و پيمانكار آنجا فاقد اصول حرفه اي 
كاري بوده است. همچنين كارشناسان 
عل��ت حادثه را پوس��يدگي س��يم هاي 
چراغ روش��نايي در نزديكي داربست ها 
اعالم كردند. بدين ترتيب با اعالم نظريه 
كارشناس��ان بازپ��رس پرون��ده نصاب 
داربست ها را نيز بازداشت كرد و دو متهم 
را به اتهام تسبيب در قتل شبه عمد براي 
ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي ق��رار داد. تحقيقات 

درباره اين حادثه ادامه دارد . 
   از خون پسرم نمي گذرم 

پدر عماد كه اين روزه��ا حال روز خوبي 
ندارد با گاليه از مس��ئوالن ورزش��ي به 
خبرنگار ما گفت: عماد عاش��ق فوتبال و 
طرفدار تيم اس��تقالل بود. دو سالي بود 
كه او را به ورزشگاه مي بردم. از آنجايي كه 

دكه اي در ورزشگاه آزادي اجاره كرده ام 
عم��اد در بيش��تر بازي ها به اس��تاديوم 
مي آمد و به تماشاي فوتبال مي نشست. 

ش��ب حادثه در حال كار بودم كه ديدم 
عماد به داربس��ت ها چس��بيده اس��ت. 
خيال ك��ردم او ب��ازي مي كن��د اما هر 
چقدر صدايش زدم جواب ن��داد. وقتي 
به نزديكش رفتم تازه متوجه شدم برق 
پسرم را خشك كرده اس��ت به طوريكه 
چشم س��مت راس��تش از حدقه بيرون 
زده بود. لحظه سختي بود، پسرم مقابل 
چش��مانم پر پر ش��د به همين خاطر به 

خودم قول دادم از خون پسر نگذرم.
  وي در ادامه گفت: من از محمدحس��ن 
انصاري ف��رد، مدي��ر عام��ل باش��گاه 
پرس��پوليس و حس��ين خبيري تشكر 
كنم كه در مراس��م خاكس��پاري و شام 
غريبان عماد شركت كردند و از آنها تشكر 
مي كنم، اما از ورزش��كاران و مس��ئوالن 
ديگر گاليه دارم چون تنه��ا فرزندم كه 
ش��يره جانم بود به خاطر س��هل انگاري 
مسئوالن ورزشي از دست دادم، اما پس از 
حادثه هيچ يك از ورزشكاران و مسئوالن 
تسليت نگفتند و حتي يك شاخه گل هم 
براي ما نفرس��تادند. پدر عماد در پايان 
گفت: االن دو روز است همسرم حال و روز 
خوشي ندارد و به خاطر اين حادثه دو روز 

است در راه بيمارستان هستيم.

قاتل خانم پرستار به ميز محاكمه رسيد
 مرد ميانس��ال كه به خاط��ر اختالف 
حس��اب زن پرس��تار را ب��ه قت��ل 
رسانده است، به زودي در دادگاه كيفري 

يك استان تهران محاكمه مي شود. 
به گزارش جوان، 19 آذر سال 97، مردي 
مأموران پليس را از ناپديد شدن ناگهاني 
همس��رش به نام آزاده باخبر كرد و در 
توضيح به مأموران گفت: »آزاده پرستار 
اس��ت و در يك مطب كار مي كند. روز 
گذشته او از خانه به محل كارش رفت، 
اما ديگر برنگشت. با مطب تماس گرفتم 
كه منشي گفت همسرم به مطب نرفته 
اس��ت و تلفن همراهش ني��ز خاموش 
اس��ت. احتمال مي ده��م برايش اتفاق 

بدي افتاده باشد.«
ب��ا ثبت اي��ن اظه��ارات، ت��الش براي 
يافتن زن جوان در دس��تور كار پليس 
قرار گرفت تا اينكه در اولين بررسي ها 
مشخص شد وي همان روز با اسنپ به 
يكي از ايستگاه های مترو رفته است. به 
اين ترتيب راننده اسنپ بازداشت شد و 
در بازجويي ها گفت: »آن روز زن جوان 
به مقصد ايس��تگاه مترو سوار ماشينم 
ش��د كه بين راه تلفنش زنگ خورد. او 
با مردي درب��اره س��ند زدن يك ملك 
صحبت مي كرد و مي خواست با او قرار 

مالقات بگذارد.«
بعد از اين توضيح��ات، تحقيقات وارد 
مرحله تازه اي شد و مأموران دريافتند 
زن ج��وان مدتي قبل ملك��ي را از مرد 
ميانس��الي به ن��ام محم��ود خريداري 
كرده اما در اي��ن معامله با فروش��نده 
اختالف حس��اب دارد. با بدست آمدن 
اين س��رنخ محمود تحت تعقيب قرار 
گرفت و بازداشت ش��د. او ابتدا مدعي 
شد از سرنوش��ت آزاده بي اطالع است 
اما در بازجويي هاي فني س��رانجام لب 
به اعتراف گش��ود و به قت��ل زن جوان 
اعتراف ك��رد. او در ش��رح ماجرا گفت: 
»ملكي داشتم كه چند ماه قبل آن را به 
مرد جواني فروخت��م. آن مرد بالفاصله 
همان ملك را با زن ج��وان معامله كرد 
و س��فته هاي مرا به مبلغ 3۰۰ ميليون 
تومان به او داد. وقت��ي متوجه موضوع 
ش��دم تلفني با آن زن صحبت كردم و 

خواستم مشكل را حل كند.«
مته��م در ادام��ه گف��ت: »در آخرين 
صحبتي كه با هم داش��تيم قرار شد او 
مقابل محل كارم بيايد ت��ا حضوري با 
هم صحبت كنيم، اما با ديدنش شوكه 
شدم چون تيپ و ظاهر خيلي زننده اي 
داشت. از ترس اينكه همكارانم حرفي 

نزنن��د بالفاصله ب��ا خودروي پرش��يا 
نزديكش رفت��م و او روي صندلي جلو 
نشس��ت. اعتراض كردم و خواستم به 
صندل��ي عقب برود اما عصباني ش��د و 
شروع به فحاش��ي كرد. از ترس آبرويم 
دس��تم را روي گلويش گذاشتم تا او را 
ساكت كنم اما بي فايده بود و او همچنان 
فحاشي مي كرد. اين ش��د كه عصباني 
شدم و با دو دستم گلويش را فشار دادم 

و بيهوش شد.«
متهم در آخر گفت: »چند س��ال است 
دياليز مي شوم و حال خوبي ندارم. روز 
حادثه هم قصد داشتم مقتول را ساكت 
كنم كه به خاط��ر رفتارهايش عصباني 
شدم و ناخواسته مرتكب قتل شدم. بعد 
از قتل نمي دانس��تم با جسد چكار كنم 
اين شد كه از ترس به اتوبان قم رفتم و 
بعد از خريدن بنزين در جاده قم جسد 

را آتش زدم.«
بعد از اقرارهاي مرد ميانسال و بازسازي 
صحنه ج��رم، پرون��ده با درخواس��ت 
قصاص از س��وي اولي��اي دم كامل و به 
ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك استان 

تهران فرستاده شد. 
به اين ترتيب متهم به زودي در همان 

شعبه پاي ميز محاكمه خواهد رفت. 

سارق حرفه اي در زندان اعتراف به قتل کرد 
س�ارق حرف�ه اي ب�ا نوش�تن نام�ه اي در زن�دان 
اعت�راف ك�رد قب�ل از دس�تگيري هن�گام زورگي�ري 
از م�رد جوان�ي در ته�ران مرتك�ب قت�ل شده اس�ت. 
به گزارش جوان، چند روز قبل نامه اي از يك زنداني به بازپرس 
ويژه قتل رسيد كه حكايت از اين داشت سارق حرفه اي كه در 
زندان به سر مي برد به خاطر عذاب وجدان به قتل مرد جواني 

هنگام زورگيري  اعتراف كرده است. 
سارق جوان كه پسر 2۵ ساله اي به نام ياشار است در نامه اي 
از زندان به بازپرس قتل نوشته بود: مدتي بود كه همراه يكي 
از دوستانم دس��ت به س��رقت مي زدم. معموالً براي اينكه به 
پول هاي باد آورده برس��يم با چاقو از ش��هروندان زورگيري 
مي كردي��م و گاهي هم به خاطر اينكه ش��هروندان در مقابل 
ما مقاومت نكنند از چاقو استفاده مي كرديم و خط و خراشي 

روي بدنشان مي انداختيم. 
در جريان يكي از زورگيري هايي ك��ه در يكي از خيابان هاي 
غربي تهران داشتم مجبور شدم براي ترساندن طعمه دست به 
چاقو ببرم. آن روز مرد جوان وقتي با من روبه رو شد در مقابل 
من مقاومت كرد كه چاقو را از جيبم بيرون آوردم و چند ضربه 
به او زدم. مرد جوان خونين نقش بر زمين شد و من هم اموال 
او را سرقت كردم و از محل گريختم. پس از اين زورگيري هايم 
را ادامه دادم و س��عي كردم به مرد زخمي فكر نكنم تا اينكه 
خردادماه هنگام زورگيري از مردي رهگذران مرا دس��تگير 
كردند و تحويل پليس دادند. در ادامه ب��ا حكم قاضي راهي 
زندان تهران بزرگ شدم و االن چند ماهي است در زندان پشت 
ميله هاي آهني زندگي ام را ادامه مي دهم. در اين مدت هر شب 

صحنه قتل مرد جوان به خوابم مي آيد به طوريكه يك ش��ب 
هم خواب راحت نداشتم. خيلي تالش كردم حادثه را فراموش 
كنم، اما عذاب وجدان رهايم نكرد تا اينكه تصميم گرفتم به 
قتل مرد جوان اعتراف كنم. به همين سبب نامه اي نوشتم و به 
قتل مرد جوان ناشناس هنگام زورگيري اعتراف كردم و االن 

كمي وجدانم آرام گرفته است. 
با اعتراف متهم، بازپ��رس ويژه قتل نامه را براي بررس��ي در 
اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار داد و دس��تور 
داد تا مته��م براي ادام��ه تحقيقات از زندان ب��ه اداره آگاهي 
منتقل ش��ود تا در بازجويي هاي تخصصي و تحقيقات فني 
زوايايي پنهان اين حادثه برمال شود.  پس از اين بررسي هاي 
مأموران نشان داد متهم از سال قبل همراه يكي از دوستانش 
در خيابان هاي غربي و شمال غربي تهران دست به زورگيري 

خشن مي زده است .
 مأموران در پرونده متهم با شكايت هاي متعددي از دوستان، 
كاس��بان محل و افراد ديگر روبه رو ش��دند كه همگي نشان 
مي داد ياشار و دوستش عامل اين زورگيري ها بوده اند. از سوي 
ديگر مشخص شد پرونده متهم و همدس��تش در دادسراي 
ويژه سرقت در حال بررسي اس��ت. مأموران دريافتند متهم 
خردادماه امسال هنگام زورگيري از شهروندي از سوي مردم 
دستگير و تحويل اداره پليس می شود اما همدستش موفق به 
فرار شد. ياشار پس از دستگيري به سرقت هاي سريالي زيادي 

اعتراف كرده است. 
تحقيقات درباره ادعاي قتل سارق حرفه اي از سوي مأموران 

پليس ادامه دارد. 


