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 خان�واده صي�اد ايران�ي ك�ه فرزندش�ان 
ب�ا ش�ليك گلول�ه گارد س�احلي كش�ور 
ام�ارات ب�ه كام مرگ رفت�ه مي گوين�د پول 
دي�ه آن را ص�رف ام�ور خيري�ه مي كنن�د. 
به گزارش جوان ، چندي قب��ل پرونده قتل مرد 
صيادي اهل بندر جاس��ك در جنوب ايران كه با 
شليك گلوله مأموران گارد ساحلي كشور امارات 
كشته شده بود براي رس��يدگي به دادسراي امور 

جنايي تهران فرستاده شد. 
بررسي ها نشان داد حدود يكسال قبل سه صياد 
ايراني از بندر جاسك سوار بر لنج باربري مي شوند 
و راهي يكي از بنادر جنوبي ايران مي ش��وند. سه 
مرد ايراني كه دو نفر از آنها فاميل هستند همراه 
مرد 42  ساله اي به نام علي باعثي به صورت اتفاقي 
وارد آب هاي كشور امارات مي شوند كه مأموران 
گارد س��احلي  به آنها دستور ايس��ت مي دهند. 
سه  مرد صياد با ديدن مأموران از ترس اقدام به فرار 
مي كنند كه در تعقيب و گريز و تيراندازي از سوي 
مأموران گارد ساحلي امارات علي با شليك گلوله 
به سرش كشته و دو صياد ديگر بازداشت و به زندان 

شهر شارچه منتقل مي شوند. 
    تحويل جسد 

پس از اين حادثه و شكايت خانواده هاي صيادان 
كشور امارات اعالم مي كند كه سه صياد به خاطر 
وارد شدن غير قانوني به آب هاي آن كشور تحت 
تعقيب قرار گرفته كه يكي از آنها كشته و دو نفر 
هم دستگير و در زندان به سر مي برند. بدين ترتيب 
با پيگيري و مكاتبات مقامات ايراني در نهايت بعد 
از گذشت چند ماه جسد مرد ايراني و دو صياد اسير 

شده ديگر تحويل مقامات ايراني مي  شوند. 
دو صياد آزاد ش��ده پس از انتقال به ايران تأكيد 
می كنند   كه به اشتباه وارد آب هاي كشور امارات 
مي  ش��وند و در اثر تعقيب و گريز علي با شليك 

گلوله مأموران آن كشور كشته و آنها هم دستگير 
مي شوند. 

     رسيدگي در دادسراي جنايي 
از آنجايي ك��ه حادثه در خ��ارج مرز اي��ران رخ 
داده است، بر اساس قانون پرونده براي رسيدگي به 
دادسراي امور جنايي تهران فرستاد شد. همچنين 
با توجه به اينكه عامل قتل يكي از مأموران گارد 
ساحلي كش��ور امارات است و براس��اس قوانين 
استرداد متهم به ايران وجود ندارد كشور امارات 
ديه صياد ايراني را به حس��اب دادگستري ايران 
واريز كرده اس��ت.  بدين ترتيب با ارسال پرونده 
به دادس��راي امور جنايي تهران قاضي مصطفي 

واحدي، بازپرس ش��عبه يازدهم ب��راي تعيين و 
تكليف پرونده و ديه واريزي ب��ه مأموران پليس 
دس��تور داد از خانواده صياد كشته ش��ده درباره 
خواسته آنها تحقيق شود و همچنين از دو صياد 
ايراني كه روز حادث��ه همراه علي بوده اند تحقيق 
شود كه حادثه تيراندازي مرگبار چگونه رخ داده 

است. 
   سرنوشت تلخ 

خواهر علي باعثي در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: 
علي برادرم سرنوشت تلخي داشت و هنوز من و 
مادرم باور نداريم كه علي را از دست داده ايم. مادرم 
هر روز منتظر اس��ت كه علي از در وارد شود، اما 
مأموران كشور امارات به خاطر يك اشتباه برادرم 
را با شليك گلوله به قتل رساندند كه در نهايت پس 

از پيگيرهاي زياد جسدش را تحويل دادند. 
وي ادامه داد: برادرم علي از كودكي عاشق لنج و 
قايق و دريا بود و به همين خاطر به صورت تجربي 
تعميرات موتور لنج انجام مي داد تا اينكه تصميم 
گرفت به ص��ورت حرفه اي دوره هاي پيش��رفته 
تعميرات موتور قايق و لنج را در آموزش��گاه هاي 
بگذراند و در نهايت هم چند مدرك معتبر گرفت 
و كارش را ادامه داد. او ج��ا و مكاني براي كارش 
نداش��ت و هر زماني كه لنج و قايق صيادان دچار 
مشكل مي ش��د دل به دريا مي زد و به كمكشان 

مي رفت و موتور لنج آنها را تعمير مي كرد. 
او عالوه بر تعمي��رات موتور قاي��ق ، صيادي هم 
مي كرد چون ما بندرنش��ينان ش��غل اصلي مان 
صيادي اس��ت و از اين راه هزين��ه زندگي مان را 

تأمين مي كنيم. 
     آخرين ديدار 

آخرين ديدار ما و علي ماه صفر سال قبل بود كه 
علي از ما خداحافظي كرد و از خانه بيرون رفت و به 
من و مادرم گفت كه لنج دوستش خراب شده است 

و براي كمك به او به دريا مي رود. پس از آن ديگر 
از او خبري نشد و هر روز كه مي گذشت نگراني ما 
بيشتر مي شد. علي به تلفن هاي ما جواب نمي داد و 
به ما هم تلفن نمي زد كه به سراغ خانواده دوستش 
رفتيم. آنها گفتند كه پسرشان علي را با خودش 
به دريا برده است، اما آنها اشتباهي وارد آب هاي 
كشور امارات شده اند و به همين خاطر پسرشان 
همراه يكي از بستگانشان و علي از سوي مأموران 

كشور امارات دستگير و به زندان افتاده اند. 
وي در حال��ي كه گريه مي كرد، ادام��ه داد: من و 
مادرم كاري از دست مان س��اخته نبود و فقط به 
گفته هاي خانواده دوستش كه مي گفتند به زودي 
آزاد مي ش��وند اميدوار بوديم. مادر هر روز چشم 
انتظار پسرش بود و هر زماني كه زنگ در خانه ما 
به صدا در مي آمد فكر مي كرد علي پشت در است 
و به سرعت در را باز مي كرد، اما خبري از پسرش 
نبود تا اينكه پس از گذشت پنج ماه به ما خبر دادند 
كه علي روز حادثه با شليك گلوله به قتل رسيده 
است. دو همكار علي آزاد شدند و مأموران كشور 
امارات جس��د برادرمان را به ما تحويل دادند كه 

دفن كرديم. 
     شكايت 

پس از تحويل جس��د برادرمان ش��كايت كرديم 
و خواستار رس��يدگي به حادثه ش��ديم كه به ما 
گفتند دادسراي بندر خارك صالحيت رسيدگي 
به پرونده را ندارد و دادس��راي امور جنايي تهران 

پرونده را رسيدگي مي كند. 
علي مرد مهربان و خوش قلبي بود و هميشه در 
كارهاي خير پيش قدم بود و االن كه متوجه شديم 
كشور امارات ديه برادرم را پرداخت كرده است من 
و مادرم تصميم گرفته ايم كه آن ديه را صرف امور 
خيريه و كمك به افراد نيازمند كنيم تا روح علي در 

آرامش قرار گيرد. 

دیه صیاد ایرانی صرف امور خیریه می شود 

علي لن�دي، نوجوان فداكار اهل شهرس�تان 
ايذه كه ب�راي نجات دو زن همس�ايه خودش 
را به آتش زده بود به علت ش�دت سوختگي 
جان�ش را از دس�ت داد. ف�داكاري عل�ي 
اما نباي�د با م�رگ او پاي�ان ياب�د بلكه ثبت 
نامش بر يك�ي از يادمان هاي ش�هر مي تواند 
ي�ادش را ب�راي هميش�ه زن�ده نگ�ه دارد. 
امروز شنبه، سومين روز از مهرماه زنگ مدارس 
كش��ور به صدا در مي آي��د. هر چند با س��يطره 
بيم��اري كرونا تا حض��ور در مدارس به س��بك 
گذش��ته فاصله  داريم اما امروز همكالسي هاي 
پايه نهم علي لندي در شهرس��تان ايذه به جاي 
او ش��اخه هاي گل مي گذارند و يادش را گرامي 
مي دارند. نام اين نوجوان فداكار از 18شهريورماه 
امسال به ناگاه در فضاي رسانه اي كشور شنيده 
شد. وقتي مشخص ش��د اين پسر 15 ساله براي 
نجات دو زن همس��ايه خودش را به آتش زده و 
دچار سوختگي 90 درصد شده است، احساسات 
عمومي با فداكاري اش همراه شد. روايت كاري 
فداركاری علي  سينه به سينه نقل مي شد. اينكه 
مهمان خانه خاله اش بود و متوجه مي شود دو زن 
همسايه در حادثه آتش سوزي گرفتار شده اند. او 
خودش را به خانه همسايه مي رساند و ابتدا پتويي 
روي يكي از زن هاي آتش گرفته مي اندازد و بعد 
كانون آتش را ك��ه گاز پيك نيك بوده به آغوش 
مي كش��د تا آتش را از آنجا دور كند، اما خودش 
در حلقه حريق گرفتار مي شود و مي سوزد. علي 
با سوختگي شديد ابتدا در بيمارستان طالقاني 

اهواز و بعد در بيمارس��تان امام موسي كاظم)ع( 
اصفهان بستري مي شود و تالش ها براي نجات او 
به جريان مي افتد. مس��ئوالن كشور برای نجات 
جان وی بسيج شدند و در اقدامي شايسته معاون 
اول رئيس جمهور، وزير كش��ور و استانداران دو 
استان اصفهان و خوزستان و مديران شهري اين 
دو استان در كنار خانواده اش قرار گرفته و با آنها 

ابراز همدردي كردند تا حض��ور آنها مرهمي بر 
زخم  هاي علي باشد.

 گروه هاي مردمي، فرهنگي، هنري و مسئوالن 
استاني از خوزستان و اصفهان راهي بيمارستان 
سوانح سوختگي اصفهان شدند و از علي عيادت 
كردند. تالش هاي پزشكان هم براي نجات علي به 
جريان افتاد، اما با همه اين مساعدت ها زخمي كه 

به پيكر نوجوان وارد شده بود كاري تر از آن بود 
كه بشود او را به زندگي بازگرداند تا اين كه خبر 
رسيد سحرگاه جمعه علي روي تخت بيمارستان 

آسماني شده است. 
جمش��يد نمازي، پزش��ك معالج عل��ي درباره 
تالش هاي صورت گرفته ب��ه فارس گفت: از بدو 
ورود بيمار سعي شد تمام اقدامات پزشكي نظير 

مايع درماني براي جبران كمب��ود آب، حمايت 
غذايي و تنفس��ي و انجام پانس��مان هاي خيلي 
خوب، تزريق آنتي بيوتيك ها براي جلوگيري از 

عفونت انجام شود. 
وي افزود: سوختگي عميق و زياد بود و با توجه به 
حجم باال و عمق سوختگي سطح دفاعي بدن از 
دست رفته و مقاومت بسيار كاهش پيدا كرده بود 
كه رس��يدگي درماني گس��ترده و باال نتوانست 

مانع فوت شود. 
فداكاري علي لن��دي، در دوراني كه همه گيري 
كرونا روان ها را پريشان و همه را از هم دور كرده 
توانست دل هاي بس��ياري را با رفتار انساني اش 
همراه كن��د. رفتاري كه با بس��ته ش��دن دفتر 

زندگي اش نبايد به فراموشي سپرده شود. 

گسست امنیت اجتماعي نام  » علي لندي« برای همیشه زنده ماند

 واكنش پليس به ادعاي مطرح شده  درباره مؤسسه رهگشا

هزینه تعویض پالك به خزانه كشور واریز مي شود

رانندهتاكسيآزادميشود

      حسين فصيحي
يك��ي از ناگوارترين اتفاق هايي ك��ه مدام در 
حال روي دادن است سرقت است. پديده اي 
كه روان جامعه را به ش��دت پريشان كرده و 
مدام به آن دامن مي زند. بعيد اس��ت كس��ي 
در كشور پيدا ش��ود كه خودش يا نزديكانش 
هدف س��رقت قرار نگرفته باشند. كافي است 
در جمع هاي دوس��تانه يا در هر جمعي ديگر 
كسي در اين باره تجربه اي را مطرح كند، آن 
وقت است كه به پيوست آن تجربه هاي ديگر 
به اشتراك گذاشته مي شود. زندگي اجتماعي 
اين روزها به شدت عجين شده است با محدود 
كردن و مسدود كردن هاي بسيار. ساختمان ها 
و اماكن مدام به دوربين هاي مداربسته مجهز 
مي شوند، خودروها، موتورس��يكلت ها و هر 
وس��يله نقليه ديگر به دزد گي��ر و تجهيزات 
ايمني مجهز مي شوند و هشدارهاي بازدارنده 
براي در امان ماندن از دس��ت س��ارقان مدام 
منتشر مي شود با اين حال س��ارقان با عبور 
از اين موانع به اهدافشان مي رسند. اينها تنها 
گوشه اي از اتفاق هاي ناگوار است كه در فضاي 
حقيقي جامعه در حال روي دادن است. آن چه 
در فضاي مجازي از سرقت اطالعات يا سرقت 
موجودي كارت ها در جريان اس��ت خودش 
حديثي مفصل تر است.   يكي از داليل افرايش 
ناامن��ي را مي توان به افزاي��ش جامعه آماري 
سارقان تس��ري داد. درباره آمار حقيقي اين 
دسته از افراد اطالعات دقيقی وجود ندارد و 
پليس و دستگاه قضايي اين دسته از اطالعات 
را نزد خود محفوظ مي دارند و تنها به افزايش و 
كاهش تدريجي وقوع سرقت ها اشاره مي كنند. 
افزايش جامعه آماري در اين باره را مي شود به 
اظهارات پليس مبني ب��ر افزايش گروه هاي 
سرقت اولي به جامعه آماري مجرمان سابقه دار 
مستند كرد هر چند بدون اين استناد هم هر 

كس كه در جغرافياي كشور در حال زيست 
باشد به راحتي به درك درستي از اين موضوع 
خواهد رسيد. درباره چرايي اقبال نيروي كار 
و جوان جامعه به س��رقت،  داليل بسياري از 
جمله افزايش بيكاري، تأمين هزينه اعتياد، 
افزاي��ش هزينه ه��اي زندگي، تن پ��روري و 
رسيدن به زندگي رؤيايي مطرح شده است، 
اما همچنان در همان حالت طرح موضوع باقي 
مانده است و اقدام پيش��گيرانه كمتری براي 
كاهش آماري جامعه سارقان و افزايش امنيت 
در جامعه صورت  گرفته است. در حوزه برخورد 
با س��ارقان همان طرح هاي تكراری و كم اثر 
پليس همچنان ادام��ه دارد. مأموران پليس 
آن گونه كه در بازي هاي كودكانه هم مرسوم 
است به دنبال سارقان مي دوند و با زحمت زياد 
آنها را بازداشت مي كنند. اين كه پليس همواره 
به دنبال سارق مي دود، حكايت از جلو بودن 
سارقان در رس��يدن به اهدافشان دارد. بعد از 
آن سارقي كه با مرارت گرفتار شده به زندان 
سپرده مي شود. زندان براي بيشتر سارقان در 
حكم ماهي دارد كه آن را از داخل تنگ به دريا 
بيندازند. او در فرصتي كه زندان در اختيارش 
گذاشته نهايت بهره را مي برد و از درياي بيكران 
تجربه هم قماشان خود بهره مي برد و اين امكان 
را پيدا مي كند كه وارد باندهاي حرفه اي شود 
تا بعد از رهايي از حبس به حيات مجرمانه اش 
ادامه دهد بنابراين روشن است كساني كه در 
حوزه تصميم گيري دخال��ت دارند از آن چه 
در بدنه اجتماعي جريان دارد درك درستي 
ندارند؛ چرا كه از همه امكاناتي كه آنها را  از اين 
آس��يب مصون كند بهره مند هستند. توليد، 
تأمين و گسترش امنيت فرايندهايي دارند كه 
با صدور بخشنامه و دستور ميسر نمي شود و 
بي توجهي بيشتر به آن امينت عمومي را بيش 

از گذشته به خطر مي اندازد. 

مع�اون اجتماعي پليس 
راهنمايي و رانندگي ناجا 
به ادعاي مالي مطرح شده 
درباره مؤسس�ه رهگشا 
واكنش نشان داد و گفت 
ك�ه درآمده�اي حاصل 
تعويض پالك ب�ه خزانه 
كش�ور واريز مي ش�ود. 

از چندي قبل متني در شبكه هاي اجتماعي 
دس��ت به دست مي ش��ود كه براس��اس آن 
ادعاي مالي را عليه مؤسس��ه رهگشا و برخي 
از فرماندهان ارش��د ني��روي انتظامي مطرح 
مي كند. س��رهنگ عين اهلل جهان��ي، معاون 
اجتماعي پليس راهور ناجا در اين باره توضيح 
داد: در س��ال 1۳9۶ و پس از آنكه برگ س��بز 
سند خودرو به عنوان س��ند رسمي مالكيت 
مطرح شد، متأسفانه عده اي در فضاي مجازي 
عليه مؤسسه رهگش��ا اتهامات كذبي را طرح 
و منتش��ر كردند كه متن مذك��ور مربوط به 
همان دوره بوده و دوباره بازنش��ر شده است. 
وي با بيان اينكه عامل اين شايعه پراكني در 
همان زمان شناسايي و دستگير شد، گفت: با 
تشكيل پرونده براي اين فرد و رسيدگي به آن 

در دادسرا، هدف مجرمانه 
متهم نيز بر مال شده است. 

جهاني با بي��ان اينكه بار 
ديگر شاهد انتشار همان 
مت��ن در فض��اي مجازي 
هس��تيم، گفت: اتهامات 
مط��رح ش��ده علي��ه اين 
مؤسس��ه ك��ه در ح��وزه 
تعويض پالك خودرو فعال است و نيز برخي 
از افراد و فرماندهان ني��روي انتظامي، كذب 
محض بوده و صحت ندارد. معاون اجتماعي 
پليس راهنمايي و رانندگي ناجا درباره مبالغ و 
درآمدهاي مراكز تعويض پالك نيز گفت: برابر 
قانون تمام وجوه پرداختي بانكي به حس��اب 
خزانه دولت واريز شده و هيچ نفع شخصي يا 

سازماني در اين زمينه وجود ندارد. 
وي در پايان تأكيد كرد كه اين قبيل اقدامات 
و ش��ايعه پراكني ها هيچ تأثيري بر عملكرد و 
خدمت رس��اني پليس راهور نخواهد داشت 
و افرادي كه با نش��ر اكاذيب و اتهامات واهي 
و سوءاس��تفاده از تكنيك هاي رسانه اي قصد 
فريب افكار عمومي را داشته باشند، حتماً تحت 

پيگرد قانون قرار خواهند گرفت.

زن فريبكار كه متهم است با فريب دو دختر 
جوان براي بخت گش�ايي 2ميليارد تومان 
از آنها كالهبرداري كرده بازداش�ت ش�د. 
به گ��زارش جوان، چندي قب��ل دو زن جوان 
وارد پايگاه يك��م پليس آگاهي تهران ش��ده و 
براي بازداشت زني فريبكار درخواست كمك 
كردند. يك��ي از آنها گفت: ما دو س��ال قبل با 
زني به اسم ساناز آشنا شديم. او مي گفت كه 
قدرت مأورايي دارد و مي تواند به راحتي بخت 

گشايي كند. ساناز مهارت زيادي در حرف زدن 
داشت و توانس��ت با ادعاي بخت گشايي ما را 
فريب دهد ودر مدت سه سال 2ميليارد تومان 
از ما پول بگيرد. بعد از مطرح ش��دن شكايت 
مأموران پليس موفق شدند مخفيگاه ساناز را 
در نياوران شناسايي كرد و  او را بازداشت كنند. 
سرهنگ كارآگاه سعيد دالوند، رئيس پايگاه يكم 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي 

كشف جرائم بيشتر متهم جريان دارد. 

كالهبرداري 2 میلیاردي براي بخت گشایي

راننده تاكس�ي ك�ه مته�م اس�ت  در جريان 
درگيري بر سر س�وار كردن مسافر، همكارش 
را به قتل رسانده با تبرئه از قتل عمد به پرداخت 
دي�ه و حبس محكوم ش�د. متهم با احتس�اب 
روزه�اي بازداش�ت ب�ه زودي آزاد مي ش�ود. 
به گزارش جوان، پاييز سال  9۶ مأموران پليس تهران 
از درگيري خونين در يكي از خيابان هاي شهر با خبر 
شدند و به محل حادثه رفتند. اولين بررسي ها نشان 
داد درگيري بين دو راننده تاكسي اتفاق افتاده كه 
در آن درگيري يكي از آنها به نام بهنام 4۷ س��اله با 
ضربه قمه از سوي همكارش زخمي و در راه انتقال به 
بيمارستان فوت كرده است. جسد به دستور قضايي 
به پزشكي قانوني منتقل و تحقيقات براي دستگير 
عامل قتل به نام امير آغاز شد. با تالش مأموران چند 
روز بعد از حادثه متهم شناس��ايي و بازداشت شد. 
مرد جوان با اقرار به قتل به پليس آگاهي منتقل شد 
و تحت بازجويي قرار گرفت، او در شرح ماجرا گفت: 
سال هاست تاكسي دارم و مسافركشي مي كنم و با 
درآمد آن زندگي خودم و خانواده ام را مي چرخانم. 
در اين سال ها با هيچ كس درگير نشده بودم چون 
ش��خصيت آرامي دارم و اگر هم  كس��ي مرا اذيت 
مي كرد س��عي مي كردم با آرامش آن را حل كنم. 
بهنام هم راننده تاكسي بود. او را سال ها مي شناختم 

و با هم كار مي كرديم. 
متهم در ادامه گف��ت: آن روز هوا خيلي گرم بود به 

همين خاطر ماش��ينم را زير س��ايه  درخت پارك 
كردم و همان جا منتظر مس��افر ايس��تادم. بهنام 
وقتي مرا ديد اعتراض كرد و خواس��ت ماشينم را 
جابه جا كنم. مي گفت مزاحم كار او هس��تم و آنجا 
محل مسافركشي اوست. اهميتي ندادم اما او دست 
بردار نبود و يكدفعه به طرفم آمد و شروع به فحاشي 
كرد. رفتار بهنام عادي نبود و حال طبيعي نداشت. 
وقتي به من نزديك شد احساس كردم دهانش بوي 
مشروب مي دهد.  سكوت كردم اما فايده نداشت و 

مدام فحاشي مي  كرد. 
مرد جوان در خصوص قتل گفت: همچنان بي اعتنا 
ايستاده بودم و فقط مي گفتم آرام باش و ادامه نده 
كه يكباره بهنام به طرف ماشينش رفت و يك قمه 
برداش��ت. او خيلي عصباني بود و مي خواست مرا 
بزند. اگر از خودم دفاع نمي كردم كشته مي شدم. 
به همين خاطر قم��ه را از دس��تش گرفتم و يك 
ضربه به پاي��ش زدم. با اقرارهاي مته��م وي بعد از 
بازس��ازي صحنه جرم راهي زندان شد و پرونده با 
كامل شدن تحقيقات به دادگاه كيفري يك استان 

تهران فرستاده شد. 
متهم  مقابل هيئت قضايي ش��عبه يازدهم دادگاه 
كيفري پاي ميز محاكمه ايس��تاد. در آن جلس��ه 
اولياي دم درخواست قصاص كردند. در ادامه متهم 
جرمش را انكار كرد و گفت تحت فشارهاي رواني 
به قتل اقرار كرده است. او به قضات گفت: قمه را از 

دست مقتول گرفتم، اما ضربه اي نزدم. در درگيري 
ميان من و مقتول بود كه نفهميدم چطور قمه وارد 

پاي مقتول شد. 
بهنام بعد از پايان جلس��ه محاكمه از سوي هيئت 
قضايي به قصاص محكوم شد. اين حكم با اعتراض 
وكيل متهم به ديوان عالي كش��ور فرستاده شد و 
بعد از بررس��ي اوراق پرونده و دفاعيات متهم رأي 
صادره نق��ض و پرونده اين بار به ش��عبه همعرض 

فرستاده شد. 
به اين ترتيب متهم براي دومين بار مقابل هيئت 
قضايي ش��عبه دوازدهم دادگاه قرار گرفت. در آن 
جلس��ه اولياي دم بار ديگر گفتند درخواستش��ان 
قصاص اس��ت. در ادامه متهم با انكار قتل عمد در 
آخرين دفاعش گفت: باور كنيد قصد كشتن همكارم 
را نداشتم. او وقتي به من حمله كرد حال طبيعي 
نداشت و مي خواست مرا بكشد. قمه را از دست او 
گرفتم و از ترس فرار مي كردم كه يكباره قمه به پاي 
مقتول برخورد كرد و موجب مرگ او شد. باور كنيد 
در قتل نقشي نداشتم و قبالً تحت فشارهاي رواني به 
قتل اقرار كردم ولي حاال حقيقت را مي گويم. حاضرم 
چند شاهد به دادگاه بياورم تا حرف هايم ثابت شود. 
با طرح اين ادعا چند شاهد به دادگاه احضار شدند 
و همگي گفتند روز حادث��ه متهم ضربه  اي به پاي 
مقتول نزد و قمه يكباره به پاي مقتول برخورد كرد. 
در پايان هيئت قضايي وارد ش��ور شد و با توجه به 

دفاعيات متهم و گواهي شاهدان حادثه مرد جوان 
از اتهام قتل عمدي تبرئه و به اتهام قتل شبه عمد 
به پرداخت ديه و سه سال حبس محكوم شد. اين 
حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي 
قضات يكي از شعبات آن تأييد شد. به اين ترتيب 
متهم با احتساب روزهاي بازداش��ت به زودي آزاد 

خواهد شد.
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      یادداشت

قتل مرد ناشناس
 در حادثه بامدادي

تحقيق�ات پليس ته�ران درباره قت�ل مردي 
ناش�ناس كه بام�داد دي�روز حوال�ي خيابان 
مولوي ته�ران به قتل رس�يده جري�ان دارد. 
به گزارش جوان ، ساعت 5 صبح جمعه دوم مهرماه 
مردي وحش��ت زده با اداره پلي��س تهران تماس 
گرفت و گفت جس��د مرد جوان��ي را در نزديكي 
خيابان مولوي كشف كرده كه با ضربات چاقو به 

قتل رسيده است. 
با اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس راهي محل 
حادثه شدند كه كنار خيابان با جسد خونين مردي 
حدوداً 40 ساله روبه رو شدند كه با ضربه هاي چاقو 

به شكم و پهلويش كشته شده بود. 
بدين ترتيب قاضي محم��د وهابي، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاه��ي در محل به 

تحقيق پرداختند. 
مردي كه موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، 
گفت: صبح از خانه ام بيرون آمدم تا به محل كارم 
بروم كه داخل خيابان چشمم به مردي افتاد كه 
كنار ديوار افت��اده بود. احتم��ال دادم كه حالش 
بد ش��ده و به طرفش رفتم تا به او كمك كنم، اما 
وقتي به او رسيدم ديدم خونين روي زمين افتاده 
و فوت كرده اس��ت كه بالفاصله ب��ه اداره پليس 

تماس گرفتم. 
    رد خون 

تيم جنايي در بازرسي بدني از مقتول هيچ مدرك 
شناسايي كشف نكردند و از سوي ديگر در تحقيق 
از ساكنان محل مشخص شد كه او اهل اين محل 
نيست و كسي هم او را نمي شناس��د. مأموران با 
ديدن رد خون روي ديوار و زمين دريافتند مقتول 
چند صد مت��ر آن طرفتر نزدي��ك محل فروش 
ضايعات زخمي شده و پس از آن دستش را كه به 
خون بدنش آغشته بوده به ديوار گرفته تا خودش 
را به در خانه اي برساند و درخواست كمك كند، اما 
براثر شدت جراحات و خونريزي شديد پس از طي 
مسافت كوتاهي روي زمين مي افتد و فوت مي كند. 
بنابراين مأموران پليس از نگهبان كارآگاهي كه در 
نزديكي كشف جسد قرار داشت تحقيق كردند. 
وي گفت: س��اعت 4 صبح داخ��ل كارگاه خواب 
بودم كه صداي درگيري از بيرون به گوشم رسيد 
كه دقايقي بعد هم صدا قطع ش��د. از آنجايي كه 
هميش��ه در اين منطقه درگيري بين معتادان و 
افراد ضايع��ات جمع كن وج��ود دارد توجهي به 
آن نكردم واز كارگاه بيرون نيامدم. از سوي ديگر 
افرادي هم كه در آن نزديكي زندگي مي كردند در 
تحقيقات پليسي گفتند كه بامداد صداي درگيري 
از بيرون شنيده اند اما متوجه درگيري نشده اند. در 
حالي كه معاينات اوليه پزشكي قانوني در محل 
حادثه نشان مي داد چند ساعتي از قتل مرد جوان 
گذشته است ، جسد به دستوربازپرس جنايي براي 
شناسايي هويت به پزش��كي قانوني منتقل شد. 
مأموران پليس در تالشند كه عامل يا عامالن قتل 
مرد ناشناس شناسايي و دستگير كنند تا راز اين 

درگيري مرگبار بر مال شود. 

   مقتول


