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پايتخت فاقد طرح جامع
 براي مبارزه با مواد مخدر  

مشكل اعتياد به عنوان يك پديده مهلك كه نتايجش مي تواند، اثرات 
سوئي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه داشته باشد 
در هر جامعه  اي مطرح اس��ت و معموالً گروهي كه در برابر اين پديده 
خطرناك بيش از ساير گروه ها آسيب پذير اس��ت، جوانان و نوجوانان 
هس��تند. مصرف مواد مخدر در بين جوانان تهديدي  عليه س��امت 
اجتماعي و عمومي جامعه است و مي تواند به آرامش و نظم اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي و حتي سياسي شهروندان تهراني آسيب برساند 
در جامعه امروزي به دليل عدم اطاع رساني كافي به جوانان، شناخت 
دقيق و كاملي از مواد مخ��در، اعتياد و آثار مخ��رب آن وجود ندارد و 
گزارش هاي آماري حاكي از گسترش فزاينده اعتياد به مواد مخدر در 

پايتخت است. 
مواد مخدر يك تهديد استراتژيك و چند چهره است كه با مقتضيات 
زمان يكي از چهره هاي آن برجسته تر از س��اير چهره ها مي شود. اين 
تهديد به خصوص در ش��هري مانند تهران نه تنه��ا امنيت اجتماعي و 
فردي بلكه امنيت ملي كشور را مورد تهديد قرار مي دهد. وجود انواع 
مواد مخدر صنعتي و سنتي در تهران و زمينه هاي وسيع رشد و گسترش 
مواد مخدر در اين شهر اين آس��يب اجتماعي را به يك تجارت بزرگ 
تبديل كرده اس��ت و پيچيدگي اوضاع فعلي را فراهم ساخته است به 
طوري كه اين پديده به يك بحران اساسي در جامعه تبديل شده است. 
تهران به جهت ساختار جمعيتي، موقعيت ژئوپولتيكي و فقدان طرح 
جامع مبارزه با عرضه، كاهش، تقاضا و درمان معتاد و به عنوان يكي از 
آس��يب  پذيرترين كان شهرهاي كش��ورمان در مقابله با مسئله مواد 

مخدر است. 
اين مطالعه موردي به روش اسنادي وكتابخانه اي و بر مبناي نظريات 
موجود مي كوشد، علل فردي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 
را تشريح كند و راهكارهايي را براي تبيين روش هاي پيشگيري از اعتياد 
نش��ان دهد. به طوركلي محتواي اين مطالعه را مفاهيم و اصطاحات 
ادبيات و چارچوب نظ��ري، تحليل فرهنگي و اجتماع��ي مصاحبه با 

معتادين و  راهكارها تشكيل مي دهد. 
در بررسي هاي به عمل آمده در خصوص علل و عوامل گرايش جوانان 
به اعتياد علل فردي عبارتند از: مشكات رواني، كنجكاوي ضعف اراده، 
رهايي از زندگي عادي، انگيزه هاي درماني و شخصيت متزلزل و علل 
اجتماعي عبارتند از: دسترسي آسان به مواد مخدر، بيكاري و اعتياد، 
نابرابري هاي اجتماعي، نقش محيط جغرافيايي و محل سكونت، نقش 
دوستان ناباب و اوقات فراغت و راهكارهاي پيشگيري بدين شرح بيان 

شده است: 
- ايجاد تقويت و معرفي مراكز مشاوره روان شناسي به منظور آنكه افراد 
بتوانند به راحتي و بدون پرداخت هزينه مشكات رواني خود را با آن 

مراكز در ميان بگذارند. 
- خانواده ها بايد با تش��ريح كامل اعتياد و عوارض مصرف مواد مخدر 
به فرزندانشان، مشكات رواني و افسردگي هايي كه پس از اعتياد رخ 
مي دهد )همچنين عوارضي كه بر زيبايي و ظاهر افراد ايجاد مي شود( 
به آنها متذكر شوند و از اين طريق مانع گرايش و كنجكاوي افراد خانواده 

به سمت اعتياد شوند. 
- آموزش به خانواده ها در جهت رفع مش��كات رواني فرزندانش��ان و 

اهميت قائل شدن به خواسته هاي آنها. 
- حمايت از بيم��اران روان��ي و توجه ب��ه مراكزي مانند بهزيس��تي، 

تيمارستان ها و... . 
- توس��عه همه جانبه امكانات و مراكز درماني اعتياد از نظر ش��رايط و 

علوم روان شناختي. 
- با تبليغ و گوش��زد كردن اي��ن مطلب كه حتي ي��ك مرتبه مصرف 
كردن مواد مخدر ممكن است منجر به اعتياد شود، ميل به استفاده از 

مواد مخدر را، حتي براي يك مرتبه هم در افراد از بين ببرند. 
- افراد خان��واده نبايد در مهماني هاي��ي كه در آنها به ط��ور تفنني از 

مواد مخدر استفاده مي شود، شركت كنند. 
- ايجاد سرگرمي هاي مثبت و سازنده براي اينكه افراد به داليل تفنني 

به اعتياد روي نياورند. 
- عضويت بخشي فرزندان در گروه هاي هنري، ورزشي و مانند آن تا از 
اين طريق آنهايي كه روحيه ضعيف و افسرده دارند، نقاط مثبت خود را 

بشناسند و استعدادهاي خود را شكوفا كنند و... .
حال با توجه به مطالب فوق به اين نتيجه مي توان رسيد كه در كشانده 
شدن نوجوانان و جوانان به سوي مواد مخدر و عوامل مختلفي دخيل 
بوده كه ارتقاي س��طح آگاهي خانواده و س��ازمان ها از اين موضوعات 
مي تواند يكي از عوامل حفاظ��ت كننده جوان��ان در برابر تهديدات و 

آسيب هاي مواد مخدر و اعتياد در جامعه باشد. 
* كارشناس اداره برآورد اجتماعي و افكار سنجي 
معاونت اجتماعي تهران بزرگ 

 بازداشت 4 زن و مرد سارق 
در غرب تهران

چه�ار زن و م�رد ك�ه در دو تي�م جداگان�ه مرتك�ب س�رقت 
خ�ودرو در غ�رب ته�ران مي ش�دند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ س��يف اهلل نوايي، رئي��س كانتري 140 
باغ فيض گفت: س��اعت 4 بامداد روز سه ش��نبه 19 آذرم��اه مأموران 
كانتري هنگام گش��ت زني در خيابان شاهد به يك خودروي سواري 
پرايد كه زن و مردي جوان س��وار آن بودند، مظنون شدند. مأموران 
كانتري همچنين متوجه ش��دند كمي جلوتر از اين خودرو، سواري 
پرايد ديگري در حالت روش��ن و در حالي كه كس��ي سوار آن نيست 
پارك شده اس��ت. بعد از آن بود كه مأموران پاك خودروها را بررسي 
كردند و متوجه ش��دند كه هر دو خودرو شب گذش��ته همان حوالي 
اعام سرقت شده است. بعد از تأييد سرقتي بودن دو خودرو، مأموران 
به زن و مردي كه سوار  خودروي پرايد بودند هشدار داده و خواستند 
كه خود را تسليم كنند. مرد جوان اما از س��واري پرايد پياده شد و پا 
به فرار گذاشت. همزمان زن جوان كه پشت فرمان نشسته بود، پايش 
را روي پدال گاز گذاش��ت و به س��رعت از محل دور شد اما در جريان 
تعقيب و گريز با پليس بازداشت و به همراه دو خودروي سرقت شده 

به كانتري منتقل شد. 
متهم در بازجويي ها به س��رقت اعتراف كرد و گفت: ما چهار زن و مرد 
هستيم كه از مدتي قبل اين باند را تشكيل داديم و به صورت دو نفره با 
خودرو به سرقت مي رفتيم و لوازم داخل خودروها را سرقت مي كرديم. 
متهم ادامه داد: وقتي پليس به ما مظنون شد دو مرد و زن ديگر داخل 
كوچه مش��غول س��رقت بودند كه با حضور پليس آنها هم فرار كردند. 
با اطاعاتي كه متهم در اختيار مأموران كانتري گذاش��ت، مخفيگاه 
متهمان شناسايي ش��د  و س��ه عضو ديگر باند هم بازداشت شدند و از 
مخفيگاهشان مقدار زيادي لوازم سرقتي كشف كردند. سرهنگ نوايي 

گفت: تحقيقات براي كشف جرائم متهمان در جريان است. 

رهايي گروگان 300 ميليون توماني
 پس از 136 روز اسارت

م�رد جوان�ي ك�ه از مردادم�اه امس�ال در جري�ان انتق�ال 
ش�ده  رب�وده  مش�هد  شهرس�تان  در  خ�ودرو  س�ند 
ياف�ت.  نج�ات  آدم رباي�ان  چن�گ  از  زاه�دان  در  ب�ود 
به گزارش جوان، س��ردار احمد طاهري، جانش��ين انتظامي اس��تان 
سيستان و بلوچس��تان گفت: ماجراي آدم ربايي دوم مرداد ماه امسال 
در يكي از محله هاي شهرستان مش��هد اتفاق افتاد. بررسي ها حكايت 
از اين داشت كه مرد 21 ساله كه براي انتقال سند خودروي پژو پارس 
به مشهد مراجعه كرده بود، توس��ط سرنشينان يك خودروي پژو 405 
ربوده شده اس��ت. در جريان بررس��ي هاي بعد مشخص ش��د كه آدم 
ربايان با خانواده مرد جوان تماس گرفته و براي رهايي وي درخواست 
300  ميليون تومان پول كرده اند. آنها گفته بودند كه پول را در جريان 
اختاف مالي كه با پدر گروگان داشته اند، درخواست مي كنند. در حالي 
كه تحقيقات پليس با بن بست مواجه ش��ده بود، دو روز قبل مأموران 
پليس شهرستان زاهدان از انتقال گروگان به منطقه نصرت آباد اين شهر 
با خبر شده و در محل حاضر شدند. آدم ربايان وقتي از حضور پليس با 

خبر شدند گروگان خود را رها كرده و از محل متواري شدند. 
سردار احمد طاهري، جانشين انتظامي استان سيستان و بلوچستان 

گفت: تحقيقات براي بازداشت متهمان در جريان است. 
 

مرگ خاموش 2 دانشجو در شيراز
حادثه گازگرفتگي در شهرستان شيراز جان دو دانشجو را گرفت. 
به گزارش جوان سرهنگ فرج شجاعي، فرمانده انتظامي شيراز گفت: 
اين حادثه روز گذشته در خانه اي مسكوني در خيابان نادر اتفاق افتاد و 
بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد كه دو دانشجو هنگام 
خواب دچار گاز گرفتگي شده و جانشان را از دست داده اند كه اجساد به 

پزشكي قانوني منتقل شد. 

سكته قلبي راننده هنگام رانندگي
از  پايتخ�ت  راه�ور  پلي�س  تصادف�ات  اداره  رئي�س 
ج�ك  س�واري  خ�ودروي  دس�تگاه  ي�ك  رانن�ده  ف�وت 
رانندگ�ي در مح�دوده مي�دان مل�ت خب�ر داد.  هن�گام 
 به گزارش جوان، سرهنگ احسان مؤمني گفت: اين حادثه ساعت 8:45 
صبح روز گذش��ته در محدوده مي��دان ملت، ابت��داي خيابان قنبري 
اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس در محل حاضر ش��دند، مشخص شد 
خودروي سواري جك بعد از برخورد با گاردريل متوقف شده است. در 
اولين بررسي ها مشخص شد كه راننده كه مردي 62 ساله بود فوت شده 
است. امدادگران اورژانس بعد از معاينه اعام كردند كه راننده قبل از 
تصادف و بر اثر سكته قلبي فوت شده است كه جسد به پزشكي قانوني 

منتقل شد.

م�رد جوان�ي ك�ه 10 س�ال قب�ل ب�ا همدس�تي دو نف�ر 
ش�ده بود،  ب�رادر  دو  قت�ل  مرتك�ب  دوس�تانش  از 
درخواس�ت تعيين تكليف�ي ك�رد. دو متهم ديگ�ر پرونده 
توانس�ته اند ب�ا پرداخ�ت دي�ه از مرگ نج�ات پي�دا كنند. 
به گزارش جوان، روز گذش��ته يكي از متهمان پرونده با نوشتن 
نامه اي درخواست تعيين تكليفي كرد. او كه از تاريخ 3 دي  سال 88 
به اتهام قتل دو برادر با همدس��تي دو نفر از دوستانش در زندان 
بود با درخواست تعيين تكليفي همچنين از جنبه عمومي جرم 
روبه روي هيئت قضايي به رياست قاضي زالي قرار گرفت. بعد از 
اعام رسميت جلس��ه، نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست 
گفت: »مراد 40 ساله به همراه دو نفر از دوستانش به خاطر اذيت 
و آزار زن جواني مرتكب قتل دو برادر در يكي از باغ هاي شهريار 
شده است. متهمان بعد از دستگيري و اقرار به جرمشان محاكمه و 
هر سه به اتهام دو قتل عمد به دو بار قصاص، به اتهام بازداشت غير 
قانوني دو مقتول به 10 سال حبس و به اتهام رابطه نامشروع با زن 
جوان به 100 ضربه شاق محكوم شدند. حكم صادره بعد از تأييد 
در ديوان عالي كشور در آستانه اجرا قرار داشت كه دو نفر از آنها با 
جلب رضايت اولياي دم از مرگ فاصله گرفتند. « نماينده دادستان 
در ادامه گفت: »سومين متهم كه امروز در دادگاه حاضر است به 
دليل عدم پيگيري اولياي دم همچنان در زندان باتكليف است. با 
توجه به جلب رضايت شش نفر از اولياي دم از سوي متهم حاضر از 

دادگاه محترم درخواست رسيدگي به تقاضاي وي را دارم.«
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: »س��ارا،  زن جواني 
بود كه به خاطر بداخاقي هاي ش��وهرش گداي��ي مي كرد. او با 
يكي از مقتوالن به نام حجت آشنا شده بود. سارا همراه حجت و 
برادرش به نام رضا در باغ هاي مردم كارگري مي كرد. روزي يكي از 
دوستانم به نام كريم تماس گرفت و گفت قرار است دو برادر همراه 
زن جواني براي كارگري به باغ بيايند. قبل از آمدن آنها، دوستانم 
پيش��نهاد قتل دو برادر را دادند تا با آن زن وارد رابطه ش��ويم. با 
وسوسه دوس��تانم قبول كردم و بعد از آمدن آن سه نفر به حجت 
حمله كردم. س��پس كريم و احمد نيز به او حمله كردند و هر سه 
نفر با چاقو دو برادر را به قتل رسانديم سپس جسد آنها را در چاه 

انداختيم. زن جوان را نيز بعد از اذيت و آزار رهايش كرديم.«
متهم در حاليكه س��رش پايين بود، گفت: »10 س��ال اس��ت به 
خاطر وسوس��ه دوس��تانم در زندان باتكليفم و همسر و فرزندم 
در افغانس��تان هس��تند. فقط يك دايي دارم كه او توانسته است 
رضايت شش نفر از اولياي دم را جلب كند اما سه نفر از اولياي دم 
هنوز رضايت نداده اند. از دادگاه تقاضا دارم هر چه زودتر تكليفم را 

مشخص كنند. از اين وضعيت خسته شده ام.« 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

برائت از ربودن مرد مزاحم
زوج جوان و يكي از بستگانشان كه با شكايت 
مردي مزاحم به اتهام آدم ربايي بازداش�ت 
ش�ده بودند از اتهام ش�ان تبرئ�ه ش�دند. 
به گزارش جوان، رسيدگي به اين پرونده صبح 
ديروز در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران به رياست قاضي متين راسخ برگزار شد. 
س��ه متهم كه با قرار وثيق��ه آزاد بودند، همراه 
وكايشان در جلسه حاضر ش��دند. شاكي هم 
كه ناصر نام دارد و به اتهام حمل موادمخدر در 
زندان بود همراه مأمور بدرقه از زندان به جلسه 

دادگاه منتقل شده بود. 
بعد از اعام رسميت جلسه، نماينده دادستان 
در شرح كيفرخواس��ت گفت: »سال گذشته، 
ناصر 35 س��اله با مراجعه به اداره پليس از زوج 
همسايه و مرد جواني به اتهام آدم ربايي با غصب 
عنوان ش��كايت كرد و گف��ت: در محل مغازه 
عطاري داشتم. شب حادثه مرد همسايه همراه 

همسرش وارد مغازه ام شد. 
پسر عمه آن زن به نام ايرج نيز با عنوان مأمور به 
مغازه ام آمد و همراه زوج همسايه با من درگير 
شد. هر س��ه نفر به زور مرا سوار ماشين كردند 
و به م��كان خلوتي بردند. آن زوج در ماش��ين 
نشستند اما ايرج مرا از ماشين پياده كرد و بعد 
از توهين و شكنجه با سرقت اموالي كه همراه 
داشتم مرا رها كرد. « نماينده دادستان در ادامه 
گفت: »با توجه به ان��كار متعدد متهمان اما بنا 
به درخواست شاكي، ايرج به اتهام مشاركت در 
آدم ربايي، توهين، سرقت مقرون به آزار، ايراد 
صدمات بدني، تهديد و غص��ب عنوان، رضا به 
اتهام معاونت در آدم ربايي و مهتاب نيز به اتهام 
آدم ربايي روانه زندان ش��دند كه هر سه با قرار 

وثيقه آزاد شدند. از دادگاه محترم درخواست 
رسيدگي به پرونده و براي متهمان درخواست 

مجازات دارم.«
در ادامه ش��اكي در جايگاه ايس��تاد و بار ديگر 
ش��كايت خود را مطرح كرد و گف��ت: » براي 

متهمان درخواست اشد مجازات دارم.«
سپس زن جوان به اتهام معاونت در آدم ربايي 
در جايگاه قرار گرفت و ب��ا انكار جرمش گفت: 
»13سال است با رضا ازدواج كرده ام و صاحب 
يك دختر 11 ساله هستيم. شاكي در همسايگي 
ما زندگي مي كرد. روزي سد راهم شد و گفت 
به من عاقه مند اس��ت. اعتنايي نك��ردم اما او 
دس��ت بردار نب��ود و مدام ب��راي م��ن ايجاد 
مزاحمت مي كرد. روزي به او گفتم شوهر دارم 
و به زندگي ام عاقه مند هستم به همين خاطر 
اصرار كردم دست از مزاحمت هايش بردارد، اما 
گوشش بدهكار نبود و كار به جايي رسيد كه او 
هر روز مرا تعقيب و تهديد مي كرد فرزندم را از 
من مي گيرد. « آن زن در ادامه گفت: »هر وقت 
از خانه بيرون مي آمدم احساس خطر مي كردم 
تا اينكه موضوع را به شوهرم گفتم. اين گذشت 
تا اينكه روزي ناصر مقابل خانه مادرشوهرم يك 
حلقه الستيك آتش زد و سپس مواد آتش زا را 
داخل خانه انداخت و باعث آتش س��وزي شد. 
همين باعث شد همراه پس��رعمه ام و شوهرم 

مقابل مغازه اش برويم و با هم درگير شويم.«
آن زن در آخري��ن دفاعش گف��ت: »به خاطر 
مزاحمت هاي شاكي از او ش��كايت كرديم اما 
رضايت داديم. باور كنيد آدم ربايي ادعاي شاكي 
است و ما فقط به خاطر رفتارهايش به مغازه اش 
رفتيم و با او درگير شديم. در تاريخي كه شاكي 

مدعي آدم ربايي اس��ت همراه خانواده ام براي 
گذراندن تعطيات به تاكس��تان رفته بوديم و 

تهران نبوديم.«
در ادامه شوهر و پسر عمه آن زن نيز در جايگاه 

قرار گرفتند و ب��ا تأييد توضيح��ات زن جوان 
جرمشان را انكار كردند. 

در پايان هيئت قضايي بعد از شور هر سه متهم را 
از هر گونه اتهامي تبرئه كرد. 

سروان ليال پنجه حيدري*

متهم: 10 سال به خاطر
 وسوسه دوستانم  در زندانم

 از سفر اولياي دم  به اروپا
نبش قبر پس

 به گزارش جوان، رسيدگي به اين پرونده از ظهر 
روز 21 ارديبهشت س��ال 91 ب��ا اع��ام قتل مرد 
ميانس��الي در خانه اش حوالي يوسف آباد از سوي 
مأموران پليس تهران آغاز ش��د. آن روز مأموران 
كانتري 125 يوسف آباد در محل حادثه با جسد 
مرد ميانسالي به نام احمد روبه رو شدند كه با اصابت 
گلوله اي به سرش به قتل رس��يده بود. بررسي ها 
حكايت از اين داش��ت كه عامل اين جنايت فرد 
آشنا بوده ؛ چراكه در ورودي تخريب نشده است و 

مقتول هم در خواب به قتل رسيده است. همسر 
مقتول گفت: همراه دو فرزندم مهمان خانه خواهر 
ش��وهرم بوديم و وقتي به خانه برگشتيم با جسد 
خونين ش��وهرم روبه رو شديم.  س��پس مأموران 
تحقيقات خود را درباره اي��ن حادثه ادامه دادند تا 
اينكه پس از گذشت شش سال از حادثه مردي به 
اداره پليس رفت و راز قتل مرد پولدار را بر ما كرد. 
وي گفت: مدتي قبل باجناق مقتول كه مراد نام دارد 
در حالت مستي به من گفت با همدستي خواهر 

زنش باجناقش را در تهران با شليك گلوله به قتل 
رسانده است. بدين ترتيب مأموران نازي، همسر 
مقتول را در اسفند سال قبل به عنوان مظنون به 
قتل بازداش��ت كردند.  وي در بازجويي ها به قتل 
شوهرش با همدستي مراد اعتراف كرد. متهم گفت: 
من شوهرم اختاف سني زيادي داشتيم و به همين 
خاطر دوست نداشتم با او ازدواج كنم اما خانواده ام 
به خاطر اينكه او پولدار بود مرا به زور به ازدواج او در 
آوردند . ما پس از ازدواج اختاف پيدا كرديم تا اينكه 
مدتي قبل از حادثه موضوع اختاف من و شوهرم 
را به شوهر خواهرم در ميان گذاشتم و قرار شد دو 

نفري احمد را به قتل برسانيم. 
روز حادثه من، شوهرم را با آبميوه مسموم بيهوش 
كردم و با فرزندانم به خانه خواهر ش��وهرم رفتم 
و پس از رفتن من، مراد به خانه ما آمد و ش��وهرم 
را با شليك گلوله به قتل رساند. با اعتراف همسر 
مقتول، مأموران مراد را بازداش��ت كردند. وي در 
بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و گفت: نازي هميشه 
از بد اخاقي هاي شوهرش گايه مي كرد به همين 
سبب تصميم گرفتم او را به قتل برسانم.  در حالي 
كه تحقيق��ات از دو متهم ادامه داش��ت دو فرزند 
مقتول كه دختر و پسر جواني هستند به دادسراي 
امور جنايي تهران رفتند و مادر و شوهر خاله شان 

را بخشيدند. 
با اعام گذش��ت اولياي دم، خواهر و برادر مقتول 
ادعاي تازه اي را مطرح كردند و مدعي ش��دند كه 
برادرشان فرزندي نداشته اس��ت، خواهر مقتول 
گفت: برادرم طبق نظريه پزش��كي اصًا بچه دار 
نمي شد و اين دختر و پسر، فرزندان واقعي او نيستند 
و به همين خاطر آنها نمي توانند به عنوان اولياي دم 

قاتان را ببخش��ند و من و برادرم تنها اولياي دم 
مقتول هستيم. 

     نبش قبر پس از  7 سال 
با طرح اين ادعا قاضي شعباني، بازپرس ويژه قتل 
دوباره از همسر مقتول تحقيق كرد. همسر مقتول 
در بازجويي ها  گفت كه پسر و دختر جوان فرزندان 
واقعي او و شوهرش هس��تند . وی گفت: هر چند 
ما بچه دار نمي ش��ديم، اما س��ال ها قبل از طريق 
 اي وي اف)تلقيح آزمايش��گاهي( بچه دار شديم. 
در چنين شرايطي بازپرس براي مشخص شدن، 
اولياي دم واقعي دس��تور نبش قبر داد تا با انجام 
آزماي��ش دي  ان  اي از بقاياي جس��د مقتول اين 
راز بر ما ش��ود و در نهايت چن��د روز قبل پس از 
انجام تشريفات قانوني نبش قبر انجام شد و انجام 
آزمايش دي ان اي صورت گرفت. بدين ترتيب پس 
از اين پزشكي قانوني از همسر مقتول هم آزمايش 
دي ان اي گرفت اما وقت��ي نوبت گرفتن آزمايش 
دي ان اي از فرزندان مقتول شد مأموران دريافتند 
پسر و دختر جوان پس از اعام رضايت كتبي درباره 

عامان قتل پدرشان به خارج از كشور رفته اند. 
بنابراين بازپرس پرونده براس��اس قاع��ده » اماره 
فراش « كه طبق اين قاعده فقهي چنانچه انتساب 
كودكي به پدر مورد ترديد باشد، با شرايطي نسبِت 
آن كودك به پدر اثبات مي شود، نسبت پسر و دختر 
جوان را به عنوان فرزندان مقتول پذيرفت و بخشش 

آنها را نسبت به عامان قتل تأييد كرد. 
بدين ترتيب پرونده پس از صدور كيفرخواس��ت 
براي متهمان براي رسيدگي به دادگاه يك كيفري 
فرس��تاده مي ش��ود و دو متهم به زودي از جنبه 

عمومي جرم محاكمه خواهند شد. 

شاگرد رستوران كه با همدستي زن جوان، 
شوهر وي را به قتل رس�انده بود، پس از 
جلب رضايت اولياي دم به زندان محكوم 
شد. دو متهم بعد از تأييد رأي در ديوان 
عالي كشور براي ميزان مجازاتشان هم از 
قضات دادگاه درخواست گذشت كردند. 
به گزارش جوان، 20 آبان سال 97، مأموران 
پليس تهران، جس��د مرد جواني را حوالي 
كانال آبي در منطقه لواسانات كشف كردند. 
اولين بررسي ها نش��ان مي داد آن مرد در 
محلي ديگر به قتل رس��يده و جسدش به 
اين مكان منتقل شده است.  با انتقال جسد 
به پزش��كي قانوني مش��خص شد سهيل 
45 ساله بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن 
به قتل رسيده است. به اين ترتيب پرونده با 
موضوع قتل عمد تشكيل شد و پسر بزرگ 
مقتول مورد تحقيق قرار گرفت. او گفت: 
»قرار بود پدرم س��وله اي را در اسامشهر 
اجاره دهد به همين خاط��ر با مرد جواني 
به نام اصغر قرار ماقات گذاشته بود. اما او 
بعد از آن قرار به خانه بازنگشت.« در ادامه 
اصغر به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار 
گرفت تا اينكه مشخص شد وي همزمان با 

قتل سهيل از محل كارش كه رستوراني در 
لواسان بود، تسويه حساب كرده و متواري 
است. تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت 
تا اينكه وي در يك س��الن غذاخوري بين 
راهي در آزاد راه قزوين به تبريز شناسايي 
و بازداش��ت ش��د. اصغر در بازجويي هاي 
اوليه به قتل با همدس��تي همسر مقتول 
به ن��ام مريم اعتراف ك��رد و گفت: »مريم 
از مشتري هاي رس��توران بود. روزي او از 
شوهرش درددل كرد و گفت مرد بداخاقي 
اس��ت. مريم با گريه هايش مرا تحت تأثير 
قرار داد تا اينكه تصميم گرفتيم شوهرش 
را به قتل برسانيم. « متهم در خصوص قتل 
گفت: »براي انجام نقش��ه مريم مقداري 
پول داد تا يك شوكر بخرم سپس ماجراي 
سوله اي كه قرار بود شوهرش آن را اجاره 
بدهد، تعري��ف كرد. همين بهانه اي ش��د 
تا به عنوان اجاره س��وله با مقتول تماس 
بگيرم و در رستوران قرار ماقات بگذارم. 
بعد از تعطيلي رس��توران مقتول به آنجا 
آمد. همزمان با رس��يدن مقتول با شوكر 
او را بيهوش كردم،  سپس دستانم را روي 
گردنش گذاش��تم و او را خفه كردم. يك 

پاس��تيك كه از قبل تهي��ه كرده بودم را 
دور جسد پيچاندم و آنرا در صندوق عقب 
ماشين گذاشتم. سپس حوالي كانال آبي 
در لواسان جس��د را در مكان خلوتي رها 

كردم.«
بعد از اقرارهاي متهم،  وي به اتهام مباشرت 
در قتل و زن جوان نيز به اتهام معاونت در 
قتل روانه زندان ش��دند. پرونده در حال 
كامل ش��دن بود كه دو فرزن��د مقتول با 
مراجعه به دادس��را اعام گذشت كردند. 
به اي��ن ترتيب پرون��ده از جنبه عمومي 
جرم به ش��عبه دوازدهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد و در اولين 
جلس��ه رس��يدگي به پرونده دو متهم با 
اقرار به جرمشان از خودشان دفاع كردند. 
در پايان هيئت قضايي م��رد جوان را به 
سه سال حبس و زن جوان را نيز به يكسال 
حبس محكوم كرد. اين حكم صبح ديروز 
به متهمان اعام شد و هر دو متهم بعد از 
تسليم رأي، درخواست تخفيف مجازات 
را مط��رح كردند. به اي��ن ترتيب هيئت 
قضايي دستورات الزم را در خصوص اين 

درخواست اعام خواهند كرد. 

پرونده  مردی كه  هفت سال قبل در جريان اختالف خانوادگی به قتل رسيده 
است با نبش قبر و سفر اوليای دم به اروپا وارد مرحله ای تازه شد. 


