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یک بار برای همیشه
 به کشتارهای جاده ای پایان دهید

اظهارات روز گذش��ته رئیس پلیس راهور درباره نقشی که خودروسازان 
و دستگاه های دولتی در از دس��ت رفتن جان شهروندان و بر جای ماندن 
خسارت های جبران ناپذیر دارند، ناکارآمدی عملکرد سازمان های نظارتی را 
بیش از هر زمان دیگری عیان کرد. سازمان های نظارتی مثل مجلس شورای 
اسالمی، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سازمان هایی از این دست 
در همه دولت ها به آمار حقیقی از آنچه درباره پرونده سیاه سوانح رانندگی 
مطرح شده دسترسی داش��ته اند، اما بر جای ماندن خسارت های کالنی 
که از این راه به مردم وارد می شود روشن می کند که این سازمان ها فقط 
مشاهده گر آمار شده اند و تالشی برای تغییر فجایعی که در حال روی دادن 
است، نمی کنند.    بخش مهمی از کشتارها در مسیرهای حادثه خیز رقم 
می خورد که متولی آن در شهر ها، شهرداری ها و مسیرهای برون شهری، 
وزارت راه است و ش��هرداران و وزرا به آمار این نقاط دسترسی دارند اما با 

بی تفاوتی از کنار آن عبور می کنند.
 خیابان ها، راه ها و جاده ها ایمن نیستند و نمی توانند از جان کاربران مسیرها 
حمایت کنند و متولیان آن هم مشخص و سمت هایشان هم معین است، 
اما انگار نه انگار که متولی و مسئولی بر آن س��مت قرار دارد. خودروهای 
مونتاژ داخل که به ارابه های مرگ ش��هرت دارن��د خود حدیث مفصلی 
اس��ت که هیچ کس یارای مقابله با مافیای آن را ندارد. مافیایی که آمد و 
شد دولت های بسیاری را دیده و با مماشات  آنها موفق شده به حیات خود 
ادامه دهد. فریاد پلیس سال هاست علیه این تولیدات بلند است، اما با ادامه 
حیات ارابه های مرگ مشخص است انعکاس فریادهای پلیس تاکنون به 

خودش برگشته است.
عجیب است که مدام فریادهای زیادی از این همه نابسامانی در حوزه سوانح 
رانندگی بلند می شود، اما هیچ سازمان قانونی به آن وقعی نمی نهد. بسیاری 
از بیمارستان ها از بدیهی ترین خدمات درمانی برای رسیدگی به مصدومان 
محرومند و عمده امدادگرانی که به محل حادثه اعزام می شوند تجهیزات 
امدادی به همراه ندارند. اگر چنین اتفاق هایی در کشوری مثل فرانسه رقم 
می خورد، مدام نقد به دولت بی کفایت آن کش��ور در بی توجهی به جان 
شهروندانش بلند بود، اما اینجا نقدهای صورت گرفته هیچ نهاد و سازمانی 
را تکان نمی دهد. شاید این ضرب المثل که گفته »سیر از گرسنه خبر ندارد، 
سواره از پیاده« متوجه متولیان همین سازمان ها و نهادهای نظارتی باشد 
که خود و خانواده هایشان از خودروهای ایمن و امکانات بهینه برخوردار 
هستند و به دلیل برخورداری از همین امکانات نمی توانند درکی از آنچه در 

بدنه اجتماعی می گذرد، داشته باشند. 
هر ساله 17هزار نفر در جریان این سوانح جان می دهند و حدود 400 
هزار نفر هم مصدوم و معلول می شوند. یک بار برای همیشه یک دولت، 
یک مجلس یا یک نظام مس��تحکم قانونی بیاید و پای کار بایستد و به 
فجایعی که از این مس��یر به مردم وارد می ش��ود پایان دهد. تا کی باید 
فرماندهان پلیس پش��ت تریبون ها قرار بگیرند و از فجایعی که بر سر 
صحنه های تصادف رقم می خورد، گزارش دهند. یک بار پلیس، مدیران 
کارخانه های ارابه های مرگ، هیئت دولت و نمایندگان مجلس را بر سر 
صحنه تصادفی که خانواده ای میان شعله های آتش یک خودروی داخلی 
سوخته اند، ببرد تا ش��اید دیدن فاجعه رقم خورده، بتواند وجدان های 

خفته  مسئوالن را بیدار کند.
تاکنون دولت و مجلس های بسیاری شاهد این کشتارهای جاده ای بوده اند. 
دولت یا مجلس مستقر  به همه محتوایی که برای پایان دادن به این فاجعه 
ضرورت دارد، دسترسی دارند و اگر بتوانند ارکان خود را برای این امر مهم به 

کار گیرند، همین یک کار برای عملکرد مثبت شان کفایت می کند.

   قاتل  مرد   رستوران دار
  بخشیده  شد 

ملرد جوانلی کله صاحلب رسلتورانی را به خاطلر اختلاف 
ماللی بله قتلل رسلانده بلود، موفق بله جللب رضایلت اولیای 
دم شلد. پلدر مقتلول اعلام کلرد، زملان اجلرای حکلم 
تصمیلم گرفتلم بلا خلدا معاملله کنلم و او را بخشلیدم. 
به گزارش جوان، 30 شهریور ماه 99 به مأموران پلیس تهران خبر رسید 
مرد زخمی پس از انتقال به بیمارس��تان بر اثر شدت خونریزی به کام 

مرگ رفته است. 
وقتی مأموران در بیمارستان حاضر شدند با جسد مرد 37 ساله ای به 
نام کامران روبه رو ش��دند که با اصابت ضربه چاقو  به پهلویش به قتل 

رسیده بود. 
بررسی ها نشان داد، مقتول که صاحب یک رستوران است ساعتی قبل 
در درگیری با همسر یکی از کارکنانش زخمی و به بیمارستان منتقل 

شده است. 
مأموران پس از شناس��ایی قاتل که مرد 30 ساله ای به نام بهرام است، 

تحقیقات برای دستگیری وی را آغاز کردند. 
در حالی که جست وجو برای دستگیری قاتل فراری ادامه داشت، بهرام 
خودش را به اداره پلیس معرفی کرد و با اظهار پشیمانی به قتل صاحب 

رستوران اعتراف کرد. 
وی گفت: »چند سالی در رستوران مقتول کار می کردم و چهار سال قبل 
در همان رستوران با همسرم فریبا آشنا شدم و مدتی بعد ازدواج کردیم. 
پس از این من از آن رستوران به رستوران دیگری رفتم، اما همسرم در 
همان رستوران مقتول کار می کرد. مدتی قبل با او اختالف مالی پیدا 
کردم و چند باری هم قرار مالقات گذاشتم تا اختالفمان را حل کنیم، 
اما فایده ای نداشت تا اینکه شب حادثه در میدان نوبنیاد قرار گذاشتیم 
با هم صحبت کنیم. وقتی یکدیگر را دیدیم با هم درگیر شدیم و من هم 

با چاقو ضربه ای به او زدم.«
متهم پس از اعتراف به قت��ل در دادگاه یک کیفری به قصاص محکوم 
شد و پرونده پس از تأیید در دیوان عالی کشور برای سیر مراحل اجرای 

حکم به دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد. 
متهم در حالی که در یک قدمی چوبه دار قرار داشت، اولیای دم مقتول 
به دادسرا رفتند و اعالم کردند قاتل را به خاطر رضای خدا بخشیده اند. 
برادر مقتول گفت: »پدر و مادرم قصد داش��تند قاتل را قصاص کنند، 
اما روز اجرای حکم پدرم گفت، می خواهد با خ��دا معامله کند و قاتل 

را بخشید.« 

   غامرضا مسکنی 
اظهارات تکان دهنده فرمانلده پلیس راهور 
فراجا درباره پیوسلت هایي که منجر به بروز 
سلوانح مرگبلار رانندگي مي شلود، فلرار از 
مسئولیت بسیاري از سلازمان هاي دولتي را 
عیلان کرده اسلت. ادامه حیلات خودروهاي 
تولید داخل بله رغم نقدهاي کارشناسلانه و 
شلفاف پلیس به نقص هلاي موجلود در آن، 
عملکرد بیهوده سازمان معاینه فني به دلیل 
تاش آنها بلراي »تأمین مالي بله جاي تأیید 
فنلی«،  وضعیلت اسلفبار وزارت بهداشلت 
در رسلیدگي به وضعیت مصدوملان که به از 
دست رفتن جان بسیاري از مجروحان منجر 
مي شلود، از جملله اظهلارات سلردار کمال 
هادیانفر اسلت که مورد اقبلال عمومي قرار 
گرفته و منجلر بله مطالبه گري شده اسلت. 
 17 هزار نفر نفر ساالنه در تصادفات رانندگي در 
جاده ها و خیابان هاي ایران  کش��ته می شوند. به 
طور رسمي در هر س��اعت دو نفر جان خود را بر 
اثر تصادف از دست مي دهند و بین 20 تا 25 نفر 
هم زخمي و معلول و قطع نخاع مي شوند. با مرگ 
هر نفر در حادثه هاي رانندگي 5/3 میلیارد تومان 
خسارت به کش��ور وارد مي ش��ود و این خسارت 
جداي از هزینه هایي است که دولت و خود افراد 
زخمي و معلول گاهي تا آخر عمرشان باید پرداخت 

کنند. 
از س��وي دیگر 18 درصد از آمار آسیب دیدگان 
و جانباخت��گان در ح��وادث رانندگي اف��راد زیر 
18 سال و به عبارتي کودکان، نوجوانان و جوانان 
هستند که قرار است آینده ساز مملکت باشند و 
چرخه هاي اقتصادي، اجتماعي و سیاسي کشور 
را به حرکت در آورند که این آم��ار نگران کننده 
است و نیاز دارد مسئوالن به صورت عاجل براي 
کاهش آمار کش��ته ها و زخمي ه��ا در جاده هاي 
کشور چاره اي اندیشیده و به شعار بسنده نکنند و 
کار عملي انجام دهند. خودروهاي داخلي حلبي و 
نا ایمن، راه هاي پر خطر و وجود نقاط حادثه خیز در 
جاده ها و خیابان ها، عامل انساني، عدم بازدارندگي 
قانون و اسقاط نشدن خودروهاي فرسوده، همه 
در تصادفات مرگبار نقش دارندکه این یعنی همه 

دستگاه ها در این قتل ها شریکند . 
اصالح نش��دن نقاط حادثه خی��ز در جاده ها که 
از 20 س��ال قبل هنوز همچنان جان مي گیرند، 
خودروهاي بي کیفیت و فرسوده که با فشار پول 
از مراکز معاینه فني مجوز تردد مي گیرند و هنوز 
در جاده ها تاخ��ت و تاز مي کنند و ج��ان افراد را 
مي گیرند و بي توجه��ي و س��هل انگاري وزارت 
بهداشت در موضوع تصادفات جاده اي به طوري 
که 49 رصد کشته هنگام انتقال به مراکز درماني 
و در بیمارستان ها جان خود را از دست مي دهند، 
موضوعاتي بود که س��ردار کمال هادیانفر صبح 
دیروز در نشست با خبرنگاران با انتقاد از عملکرد 
ضعیف دس��تگاه هاي مرتبط با حوادث رانندگي 
عنوان کرد و گفت این بازي با جان انسان ها تعارف 

بردار نیست و باید کاري براي آن انجام داد. 
    نبود تجهیزات پزشکي 

س��ردار هادیانفر با بیان اینکه حوزه پلیس راهور 
حوزه کامالً متفاوتي است که با جان مردم سروکار 
دارد با انتقاد از وزارت بهداشت در خصوص درست 
عمل نکردن ب��ه وظیفه اش در ح��وزه تصادفات 
گفت:» 51 درصد از جانباختگان حوادث رانندگي 
در دم و در همان صحنه تصادفات جان خود را از 
دست مي دهند، اما 49 درصد دیگر، هنگام انتقال 
به بیمارس��تان و در بیمارس��تان جان خود را از 
دست مي دهند که این تعداد آمار باالیي است و 
وزارت بهداشت تا کنون توجهي به آن نکرده است. 
متأسفانه در بسیاري از بیمارستان هاي ما ابزار و 
تجهیزات مربوط به تشخیص ضربه مغزي شدن 
یا خونریزي داخلي وجود ندارد. فرد به بیمارستان 
منتقل مي شود، از او سؤال مي پرسند که آیا سردرد 
یا سرگیجه دارد یا خیر و ناگهان بعد از یک ساعت 
همین فرد در بیمارستان یا حتي در خانه و به دلیل 

خونریزي داخلي یا ضربه مغزي فوت مي کند.«
     18 درصد کشته ها  در سنین کودکی تا 

جواني هستند 
اخیراً پلیس اعالم کرده اس��ت ک��ه 18 درصد از 
کشته ها و افراد آسیب دیده در حوادث رانندگي 
زیر 18 س��ال هس��تند که معموالً هیچ نقش��ي 
در بروز این ح��وادث ندارند، اما ای��ن آمار وقتي 
نگران کننده مي شود که در مي یابیم  ما به همین 
سادگي بخشي اعظمي از آینده سازان کشورمان 
را از دس��ت مي دهیم، بدون اینکه چاره اي براي 

آن بیندیشیم. 
رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي فراجا با اعالم 
اینکه در همین یک س��اعتي که در این مکان 

نشس��ته ایم دو نفر جان خود را در حادثه هاي 
ترافیکي از دست داده اند، گفت: » در هر ساعت 
دست کم دو نفر در جاده هاي ما و در تصادفات 
رانندگي کشته  و 50 نفر نیز دچار مجروحیت 
مي ش��وند. از این تعداد مجروح دس��ت کم 20 
نفرشان براي همیشه داراي معلولیت مي شوند. 
این آمار به هیچ عنوان قابل قبول نیس��ت، اما 
بدتر از آن این است که بدانیم در همین حوادث 
رانندگي 18 درصد از کساني که فوت مي کنند 
یا آسیب مي بینند افراد 18 سال و زیر 18 سال 
هستند که در بروز این حادثه هاي مرگبار هیچ 
نقش��ي ندارند و بي گناه از بی��ن مي روند. این 
کودکان و جوانان که آینده س��ازان کشورمان 
هستند، این طور بدون هیچ تقصیري آینده شان 
تباه مي شود و اگر هم زنده بمانند، سال ها باید 
درگی��ري درمان و عوارض ناش��ي از تصادفات 
باش��ند و من در بازدید از یکي از مراکز درماني 
با مرد جواني مالقات کردم که 20 س��ال است 
درگیر  درمان خود است و تا االن هم 20 عمل 
سنگین انجام داده بود، اما به گفته خودش هنوز 

به شرایط تعادل ادامه زندگي نرسیده است.«
      گرفتن معاینه فني با سیخ کباب 

اسقاط و خروج خودروهاي فرسوده از چرخه حمل 
و نقل یکي از موضوعاتي است که در کاهش تلفات 
جاني و مالي حادثه هاي ترافیکي نقش اساسي دارد، 
اما متأسفانه در این حوزه هم مسئوالن به درستي 
به وظیفه خود عمل نکرده  و مالك فرسودگي را 
معاینه فني قرار داده اند، معاین��ه اي که در مراکز 
آن معموالً به استاندارد هاي آن توجهي نمي شود و 
فقط منبع درآمدي براي آن سازمان شده است و به 
گفته سردار هادیانفر بعضي افراد براي خودروهاي 
فرسوده  شان با سیخ کباب معاینه فني مي گیرند. 

سردار هادیانفر با انتقاد از اسقاط خودروهاي فرسوده 
گفت: امروز س��بد خروجي و اس��قاط خودروهاي 
فرسوده مثل قیف عمل مي کند و همه دنبال این 
هستند که خودرو اضافه کنند، اما هیچ کسي دنبال 
این نیست که ته قیف را درست و خروجي آن را هم 
حل کند. قانون آمده و سن فرس��ودگي خودرو را 
مشخص کرده است، اما از آن طرف یک نفر رفته و در 
دیوان عدالت شکایت کرده که معاینه فني باید معیار 
باشد و این ش��ده مالك، اما کدام معاینه فني و آیا 
معاینه فني ما درست عمل مي کند، وقتي در همین 
اطراف تهران سیخ کباب را وارد اگزوز مي کنند و مثاًل 
با آن تست چهارگاز مي گیرند و حتي گاهي برخي 
از این شرکت هاي معاینه فني ما را دعوت مي کنند 
و مي گویند از ما حمایت کنی��د. چه حمایتي باید 
بکنیم، وقتي در طرف دیگر جان و ایمني مردم وسط 
است. خب اینها را به خاطر پولش مي گویند، اما جان 
مردم مهم تر اس��ت و من نمي توانم چشمم را روي 
این موارد ببندم. چون همان خودرو 20 س��ال در 
خیابان ها چرخیده و 10 بار هم تصادف کرده است و 
اوراق شده و االن بعد از گرفتن معاینه فني در جاده ها 

تردد مي کند و کشته مي دهد.«
   خودروهاي حلبي 

خودروهاي حلب��ي و بي کیفیت تولید داخل یکي 
دیگر از موضوعاتي بود که سردار هادیانفر نقش آن را 
در حادثه هاي رانندگي مرگبار پر رنگ دانست و گفت 
انتقاد از خودروسازان براي او گران تمام شده است. 

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به هجمه هایي 
که بعد از انتقادات وي از کیفیت خودروها روانه 
وي شد، افزود: در حوزه س��ایبري، اصلي داریم 
به نام اصل الجیک یعني این ط��ور تصور کنید 
که ممکن است ما س��اختمان بانکي را ببینیم و 
در ظاهر همه چیز عادي باش��د، اما مثاًل فرض 
کنید اگر با یک عینکي به آن نگاه کنیم هکرها 
و اقداماتي را مي بینیم که قص��د نفوذ به آنجا را 
دارند. چیزهایي که در ظاهر دیده نمي ش��وند، 

اما در باطن فش��ار و هجمه آن وج��ود دارد. اگر 
به من هم نگاه کنید همین مش��کالت را دارم و 
شاید با همین دید، امروز من با یک لباس پاره یا 
زخم هاي بر تن اینجا هستم، چراکه خیلي ها مانع 
شدند و ما را کشیدند که حرفي نزنیم، اما واقعیت 
این است که بعد از تصادف بهبهان دیگر آستانه 
تحمل ما تمام شد و تصمیم گرفتیم تا راجع به 

خودرو حرف بزنیم.«
وي افزود: » خودروسازان فقط به افزایش تولید 
فکر مي کنند، در صورتي که الزم اس��ت به جان 
مردم اهمیت بدهند و سؤال مطرح مي شود که 
آنها از 2هزار میلیارد درآمدشان در روز چقدر را 
صرف ایمني و کیفیت خودروهاي تولیدي خود 
مي کنند. متأس��فانه برخي خودروسازان 164 
برنامه ایمني و کیفی��ت را روي کاغذ مي آورند، 
اما به چ��ه درد مي خورد وقت��ي در عمل کاري 
انجام نمي ش��ود. هنوز هم خودروسازان داخلي 
به جاي فوالد کم کربن از حلب سه الیه استفاده 
مي کنند که این خودروها پس از تصادف مچاله 

مي شوند.«
     به حرف رهبر انقاب گوش کنید 

رئیس پلیس راهور فراجا ب��ه حمایت هاي مقام 
معظم رهبري و تأکیدات ایشان مبني بر ارتقای 
ایمني تولیدات داخل نیز اشاره کرد و گفت: » زماني 
که ما از ایمني خودرو صحبت کردیم، متأسفانه 
کسي سمت ما نیامد و در نهایت این مقام معظم 
رهبري بود که به این موضوع ورود کردند و شخصاً 
در چندین سخنراني بر ضرورت ارتقای کیفیت 
و ایمني خودروها تأکید داشتند. خب حاال دیگر 
حجت بر همه تمام اس��ت. خودروس��ازان اگر به 
حرف من گوش نمي دهند به حرف رهبر معظم 
انقالب گ��وش دهند. آقاي وزی��ر مربوطه باید از 
خودروسازان مطالبه کند که در راستاي عمل به 

فرمایشات رهبري چه کرده اند. 
     واردات خودروهاي ایمن تلفات را کاهش 

مي دهد 
 من معتقدم اگر خودروه��اي با کیفیت خارجي 

وارد ش��ود، نه خودروهاي هندي شبیه به پراید، 
تلفات جاني حوادث رانندگي کاهش پیدا مي کند. 
موض��وع واردات خودروهاي ایمن در س��ال 85 
تجربه شد و آن سال پس از اینکه واردات خودرو 
آزاد شد، آمار کشته هاي ما پایین آمد و از طرفي 
رقابت هم در تولیدات داخلي ب��ه  وجود آمد، به 
طوري که برخي تجهیزات ایمني روي خودروهاي 

داخلي نصب شد.«
     بر طرف  نشلدن نقاط حادثه خیز پس از 

20 سال 
در اکث��ر تصادف��ات ک��ه منجر به کشته ش��دن 
سرنشینان خودرو مي شود یکي از علل ها جاده هاي 
خطرناك و نقاط حادثه  خیز است که در گزارش 
پلیس مي آید. اصالح نقاط حادثه خیز همیشه یکي 
از دغدغه هاي پلیس بوده است، به طوري که سردار 
هادیانفر در قسمت دیگري از سخنانش با انتقاد از 
بر طرف نشدن نقاط حادثه  خیز گفت: » سال 83 
در پلیس راهور به من اعالم کردند 5 هزار و 200 
نقطه حادثه خیز در جاده ها وجود دارد . آن زمان 
قرار شد مس��ئوالن براي برطرف کردن و اصالح 
نقاط حادثه خیز اقدام کنند، اما در س��ال 98 که 
دوباره به پلیس راهور برگشتم دیدم همان 5 هزار 
و 200 نقطه حادثه خیز وجود دارند و هیچ کاري 
در این زمینه انجام نشده  است. سؤال اینجاست که 
چرا در این مدت کاري انجام نشده است ؟ و تا کي ما 
باید بپذیریم راه اصلي ما جدا شونده نداشته باشد. 
در همین جاده ها دو پژو با اعضاي خانواده هایشان 
ش��اخ به ش��اخ تصادف کردند و منفجر شدند و 
کاري هم از دس��ت هیچ کس براي کمک به آنها 

ساخته نبود.«
وي ادامه داد: » امروز رفع 3هزار نقطه حادثه خیز 
در جاده ها 5هزار میلیارد اعتبار مي خواهد. سال 
گذش��ته بیش از 6هزار میلیارد را م��ا به خزانه 
ریختیم و قانون و نحوه هزینه کرد آن نیز مشخص 
است. چرا هش��ت س��ال در دولت بودند و هیچ 
کاري نکردند و در یکي از کمیس��یون ها حضور 
پیدا نکردند. پول ه��ا کجا رفته اس��ت. در تمام 
این س��ال ها پول هایي که م��ا ریخته ایم چرا به 
دستگاه هایي که طبق قانون سهم شان مشخص 
ش��ده تعلق نگرفته اس��ت که از 15 سال پیش 
تاکنون همچنان نقاط حادثه ساز ما همان نقاط 
اس��ت. چرا آمبوالنس ها و خودروه��اي امداد و 
نجات ما مناسب ش��رایط جاده اي نیست. چرا 
گش��ت هاي پلیس تأمین نشده است. ما باید به 
ازاي هر 120 کیلومت��ر در 290 هزار کیلومتر 
در راه هاي کشور گشت داشته باشیم و امروز در 
702 شهر ما هنوز پلیس راهور مستقر نیست و 

باید این موارد فراهم شود.«
     قانون بازدارنده نیست 

به گفته رئیس پلیس راه��ور فراجا، قانون هم 
در پیش��گیري از حوادث رانندگ��ي بازدارنده 
نیست و الزم است در آن تجدید نظر شود. وي 
گفت: » یک��ي از دالیل تصادفات ب��ه قوانین باز 
مي گردد، اما قوانین ما بازدارنده نیست. وقتي 
در اصفهان ی��ک خانمي ف��ردي را در تصادف 
کش��ته و بعد مي گوید دیه اش را مي دهم، این 
یعني قوانین ما بازدارندگ��ي کافي را ندارد که 
الزم اس��ت این موضوع نیز م��ورد توجه جدي 

قرار بگیرد.«
     برگ سبز ۶0 درصد هزینه هاي مردم 

را کاهش داد
س��ردار هادیانفر در پایان هم درباره برگ سبز 
خودروها و تبدیل آن به سند رسمي گفت که 
این 40 تا 60 درصد هزینه هاي مردم را کاهش 
می دهد  و خوشبختانه به زودي نیز این موضوع 
در دستور کار مجلس قرار مي گیرد و ان شاءاهلل 

تبدیل به قانون مي شود. 

داغ خودروی داغون 

مفقودى
 L X-EF7-1700 كارت شناسايى خودرو سواري سمند  تيپ بى
مدل 1390 به رنگ سفيد روغنى به شماره پالك ايران88 - 
977ي97 و شـماره موتور  14790034176 و شماره شاسى
NAACJ1JC3BF050315   متعلق به ام البنين خورسندى 
شـاه مير با كد ملى  5249434924 مفقود شـده و از درجه 
البرز اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى خودروى وانت مزدا بى 2000 آى مدل 
1395 رنگ آبى-نقره اى متاليك به شماره پالك ايران38-

654د49 و شـماره موتور FEA35588 و شـماره شاسـى 
NAGP2PC11GA225338 متعلـق بـه محمـد كاظمى 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى و بنچاق كاميون مسقف فلزى 
ال پى 608/36 مدل 1355 رنگ زيتونى به شماره پالك 
ايران285/21ع31 و شماره موتور 10024899 و شماره 
شاسى 14201200 متعلق به سـهراب عليرضايى مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

در حلال حاضلر ۵1 درصلد از 
جانباختگان حوادث رانندگي در 
دم جان خود را از دست مي دهند. 
4۹ درصلد نیلز بعلد از تصلادف 
جان خلود را از دسلت مي دهند 
که در ایلن میلان 4۳ درصلد در 
بیمارسلتان و ۶ درصلد در راه 
انتقال فوت مي شلوند.  18 درصد 
قربانیلان کمتر از 18 سلال دارند 
کله جمعیلت جلوان کشلور بله 
ایلن راحتلي از دسلت ملي رود

آمار کشته هاي رانندگي در سال 84 
که واردات خودرو آزاد نبود، ساالنه 
27هزارو7۵۵ نفر بود. یك سال بعد 
از آن بود که واردات خودرو آزاد شد 
و تأثیر آن در کاهش قربانیان سوانح 
رانندگي مشلهود شلد، به طوري 
که بر اسلاس آخرین آمار پزشکي 
قانوني سال گذشته 1۶هزارو778 
نفلر جانشلان را از دسلت دادند

   فاطمه صبور
مرد جوانی که دختر مورد عاقله اش را در یك خانه ویایی در محله 
دربند به قتل رسانده بود در دادگاه مدعی شلد جنون داشته است. 
به گزارش جوان، خرداد سال گذشته مأموران پلیس تهران از قتل دختر 
جوانی در یک خانه ویالیی در دربند باخبر و راهی محل شدند.  جسد متعلق 

به شیدا 17 ساله بود که با ضربات متعدد چاقو کشته شده بود.
 صاحبخانه که مرد پولداری به نام فرهاد بود، گفت: »مدتی قبل با شیدا آشنا 
شدم. به او عالقه مند بودم و می خواستم با شیدا ازدواج کنم. مدتی قبل با او 
صحبت می کردم که به اشتباه به جای اسم من، اسم مردی به نام احسان را 
صدا کرد. همان موقع مشکوك شدم و از او در این باره سؤال کردم که شیدا 
گفت، آن مرد خواستگار سابقش بوده است.«  و ادامه داد: »گذشته شیدا 
برایم اهمیتی نداشت، بنابراین پیگیر ماجرا نشدم و چیزی در این باره از او 
نپرسیدم تا اینکه آن روز با هم صحبت می کردیم که یک نفر زنگ خانه را زد. 
در را باز کردم که با مرد جوانی روبه رو شدم، او احسان بود. همانجا فهمیدم 

شیدا دروغ گفته و هنوز با احسان رابطه دارد.«
مرد جوان در توضیح درگیری و قتل گفت: »احسان وقتی مرا دید به طرفم 
حمله کرد و کتکم زد. هرچه سعی کردم او را آرام کنم، فایده نداشت. احسان 
یک دفعه به طرف آشپزخانه رفت و دو کارد آشپزخانه برداشت، سپس به 
طرف شیدا رفت و چند ضربه به او زد. همان موقع با اورژانس تماس گرفتم، 
اما بی فایده بود.« با ثبت این اظهارات احس��ان  تحت تعقیب مأموران قرار 
گرفت و بازداشت شد.  او به اداره پلیس منتقل شد و با اقرار به جرمش در 
شرح ماجرا گفت: »من شیدا را دوست داش��تم و به خواستگاری او رفته 
بودم، اما مدتی بود به رفتارهایش مشکوك شده بودم تا اینکه فهمیدم با 
مرد غریبه ای رابطه دارد. شیدا قبول نمی کرد، اما از رفتارها و حرف هایش 
معلوم بود که دروغ می گوید، به همین خاطر یک ردیاب ماهواره ای روی 

ماشینش نصب کردم.«
متهم در ادامه گفت: »آخرین بار فهمیدم او به خانه ای در دربند رفته است. 
تعقیبش کردم و مقابل در خانه رفتم. هرچه با موبایلش تماس گرفتم پاسخ 
نداد، به همین خاطر در زدم و وارد خانه شدم. وقتی شیدا را دیدم با چاقوی 

آشپزخانه چند ضربه به او  زدم و فرار کردم.«
متهم  بعد از بازسازی صحنه جرم راهی زندان شد و پرونده روی میز هیئت 
قضایی شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت.  متهم 
در جلس��ه محاکمه از زندان به دادگاه منتقل شد.  ابتدای جلسه، نماینده 
دادستان بعد از قرائت کیفرخواس��ت برای متهم درخواست اشد مجازات 
کرد، سپس  اولیای دم نیز درخواست قصاص کردند. در ادامه متهم به جایگاه 
رفت و با قبول اتهامش گفت: »قبول دارم شیدا را به قتل رسانده ام، اما آن 
روز حال خوبی نداشتم. سال هاست بیماری اعصاب و روان دارم و تحت نظر 
پزشک هستم. روز حادثه نیز حالم  خوب نبود، به  همین خاطر چیز زیادی از 
ماجرای قتل خاطرم نیست. حاال هم پرونده ای در بیمارستان روانی دارم که 
نشان می دهد  مدت ها در آنجا بستری بوده ام. آن روز هم جنون داشتم، حاال 

از دادگاه درخواست کمک دارم.«
در پایان هیئت قضایی بعد از درخواس��ت وکیل متهم درباره بررس��ی و 

رسیدگی درخواست موکلش جهت صدور رأی وارد شور شد.

آدم ربا: می خواستم دختر نوجوان را 
به خانواده اش تحویل دهم 

پسلر افغانلی کله هنگام 
ربلودن دختر نوجلوان در 
یکلی از پارک هلای تهران 
دستگیر شلده در ادعایی 
می گوید قصد داشته دختر 
را تحویل خانواده اش بدهد.

به گ��زارش جوان، ش��امگاه 
جمعه 21 م��رداد رهگذران 
در یکی از پارك های جنوب 
ته��ران متوج��ه فریادهای 
کمک خواهی دختر نوجوانی 
شدند که با مرد جوانی درگیر 
بود. مرد ج��وان در حالی که 
چاق��وی بزرگی زی��ر گلوی 
دختر نوجوان ق��رار داده بود، 
کشان کش��ان او را به سمتی 
می کشاند. رهگذران با دیدن 
این صحنه ب��ه کمک دختر 
نوجوان ش��تافتند که همان 
لحظه پ��در دختر ک��ه مرد 
میانسال افغانی بود از راه رسید و پس از نجات دخترش، پسر آدم ربا را 

دستگیر و موضوع را به پلیس خبر داد. 
بدین ترتیب مأموران به محل حادثه اعزام شدند و متهم و شاکی را به اداره 
پلیس منتقل کردند. شاکی گفت: »همراه دوستانم داخل پارك نشسته 
بودیم و صحبت می کردیم که ناگهان متهم که افغان است وارد پارك شد 
و به من حمله کرد. او چاقویی زیر گلویم گذاشت و تهدید کرد همراه او 
بروم، وقتی در برابرش مقاومت کردم، مرا روی زمین کشاند که پدرم و 

چند رهگذر از راه رسیدند و مرا نجات دادند.«
  متهم در بازجویی های اولیه جرم خود را انکار کرد، اما صبح دیروز مقابل 
قاضی رستمی، بازپرس شعبه 11 دادسرای امور جنایی در ادعایی گفت: 
»من معتاد به مواد مخدر گل هستم و گاهی هم تریاك مصرف می کنم. 
شاکی را می شناختم و وقتی وارد پارك ش��دم، دیدم با افراد غریبه ای 
نشسته است. نگرانش شدم و می خواستم او را تحویل پدر و مادرش بدهم 
که با هم درگیر شدیم و پدرش از راه رسید و مرا دستگیر کرد.«  متهم 
برای ادامه تحقیقات به دستور بازپرس جنایی در اختیار کارآگاهان پلیس 

آگاهی قرار گرفت. 

حسین فصیحی

 جنون داشتم
 متهم :


