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تصميمهايبحرانساز
 جامعه اين روزها با بحران هاي زيادي درگير اس��ت و به نظر مي رسد 
حوزه اي در فرهنگ، اجتماع و به خصوص اقتصاد نمانده كه از بحران 
مصون مانده باشد. نابساماني وضعيت اقتصادي به دليل تصميم هاي 
نادرستی كه گرفته مي شود، مدام به نگراني هاي عمومي دامن مي زند؛ 
نگراني هايي كه به ش��كل افزايش ناامني، س��رقت، خشم، افسردگي، 
خودكشي، بيماري يا تصميم به مهاجرت از وطن بروز پيدا مي كند. چند 
سال است فركانس هاي بسياري درباره مهاجرت نخبگان به حوزه هاي 
تصميم گيري ارسال مي شود، اما مشخص است فركانس هاي ارسال شده 
يا دريافت نمي شود يا در صورت دريافت به آن وقعي گذاشته نمي شود، 
از همين رو موج مهاجرت به حركت خود ادامه مي دهد؛ از جمله اينكه 
قائم مقام رئيس بنياد نخبگان درباره روند افزايشي مهاجرت در رشته هاي 
علوم پايه و مهندسي هشدار داده و اعالم كرده در برخي رشته ها مانند 
رشته هاي علوم پايه و مهندسي، مهاجرت به بيش از ۷۰ درصد مي رسد. 
در مورد ساير مهاجرت هاي نخبگاني از جمله پزشكي هم وضعيت با 
وخامت مواجه است. خالي شدن كشور از نخبگان، پيامدهاي ناگواري 
به همراه خواهد داش��ت. نخبگاني كه با هزينه هاي بيت المال پرورش 
پيدا مي كنند و اراده اصلي شان ماندن كنار خانواده و خدمت به جامعه 
است، اما تصميم گيري هاي نادرست، مس��ير را براي فراري دادن آنها 
همواره مي كند. در وضعيت كنوني كه جامعه از نخبگان خالي نش��ده 
با معضالت بسياري درگير هستيم. مثاًل در حوزه پزشكي، پرونده هاي 
بسياري عليه پزشكان در دادسراهاي جرائم پزشكي وجود دارد كه به 
دليل خطاهاي پزشكي مطرح شده است. در حوزه نظام مهندسي هم 
وضعيت نارضايتي از جامعه مهندسان اسف بار است، چراكه بسياري از 
سازه هايي كه بنا مي شوند به جاي اينكه محلي امن براي زندگي يا كار 
باشند، به قتلگاه ساكنان تبديل مي شود كه پرونده متروپل شاخص ترين 
پرونده تشكيل شده در اين باره است. همچنين رئيس شوراي شهر تهران 
تأييد كرده وضعيت سازه هاي پايتخت بحراني است تا جايي كه در شهر 

ساختمان هايي هنگام بنا شدن آوار مي شود! 
قابل تصور است كه با مهاجرت متخصصان، افراد غيرمتخصص توان 
مديريت امور را نخواهند داشت و عملكرد آنها جامعه آماري متوفيان، 
سارقان، معتادان و آس��يب پذيران جامعه را كه در وضعيت كنوني هم 
آماري باال دارد، بيشتر خواهد كرد؛ بحران هايي كه اين روزها مديران 
كشور آن را به زبان جاري مي كنند، يك شبه ايجاد نمي شود، بلكه ناشي 
از تصميم گيري هاي نادرستي است كه به دست افرادي غيرمتخصص يا 
ناكارآمد عملي مي شود. شاهد مثال اينكه كشور چندسالي است با پديده 
سيالب درگير است و جان و مال بسياري از شهروندان به اين دليل از 
دست مي رود. وقوع اين اتفاق ها مثل سيالبي كه مرداد ماه در امامزاده 
داوود اتفاق افتاد، روشن مي كند هيچ تدبير عقالني براي آمادگي مقابل 
سيالب يا هر بحران ديگري وجود ندارد. همه مديران در انتظار رسيدن 
بحران هس��تند تا بعد از آن بخواهند به فكر تدبيري براي آن باش��ند. 
زيان ديدگان اين همه بي تدبيري و ايجاد بحران مردمي هستند كه اين 

گونه جان و مالشان را از دست مي دهند. 

اتهامقتلطفلخردسال
بهگردنمادرشافتاد!

زن ميانس�ال كه به اتهام قتل 
دختربچه سه س�اله بازداشت 
شده اس�ت، اته�ام را به گردن 
مادر طف�ل انداخ�ت. متهم با 
همدستي دو دختر نوجوانش 
دختربچ�ه خردس�ال و برادر 
او را ب�راي اخ�اذي ميلياردي 
از خان�واده اش ربوده ب�ود. 
به گزارش »جوان«، روز پنج شنبه 
به مأم��وران پليس ته��ران خبر 
رس��يد دو زن جوان ناشناس به 
بهانه كمك به خانواده اي افغان در 
پوشش مؤسسه خيريه اي دختر 
و پسر سه و پنج ساله آنها را عصر 
روز چهارشنبه ربوده اند.  از سوي 
ديگر مشخص شد يك روز بعد از 
آدم ربايي فردي با تلفن همراه مادر 

دختر و پسر خردسال تماس گرفته و براي آزادي فرزندانش درخواست 
يك ميليارد تومان پول كرده اس��ت.  در حالي كه تحقيقات درباره اين 
حادثه ادامه داشت، مأموران پليس روز جمعه جسد دختر سه ساله و 
پيكر نيمه جان پسر پنج ساله را در بوستان واليت در جنوب تهران كشف 
كردند. با اعالم خبر مرگ دختر سه ساله، تيمي از مأموران ويژه به دستور 
قاضي محمد تقي شعباني، بازپرس دادسراي امور جنايي براي بررسي 
موضوع وارد عمل شدند.  مأموران در بررسي هاي ميداني موفق شدند 
دو خواهر 15 و 1۷ ساله را كه با همدستي پسر عمه 15 ساله شان خواهر 
و برادر خردسال را ربوده بودند، بازداشت كنند.  دو خواهر در بازجويي ها 
مدعي شدند كه به دستور مادرشان دو كودك را ربوده اند. يكي از آنها 
گفت: » مدتي قبل مادرم با مادر دو كودك در پارك آشنا شد و فهميد كه 
آنها در افغانستان خانه مجللي دارند و نقشه ربودن دو كودكش را طراحي 
كرد و ما هم اجرا كرديم. وقتي كودكان را به خانه آورديم، آنها بي قراري 
مي كردند كه مادرم به آنها مواد مخدر خوراند و حالشان بد شد و بعد ما 

پيكر هاي نيمه جانشان را به پارك منتقل كرديم.«
با اعتراف متهمان، زن ميانسال بازداشت شد. متهم در بازجويي ها در 
ادعاي عجيب گفت: » مدتي قبل با زن افغان در پارك آشنا شدم. او گفت 
فردي براي او مزاحمت ايجاد مي كن��د و از او پول مي خواهد. زن افغان 
گفت دختر و پسر خردسالش را بربايم و براي آزادي آنها درخواست يك 
ميليارد تومان پول كنم. او گفت شوهرش براي آزادي فرزندانش يك 
ميليارد مي دهد و او در عوض به من 2۰ ميليون تومان دستمزد مي دهد. 

قرار بود زن افغان مابقي پول را به فرد مزاحم بدهد.«
پس از طرح اين ادعا، متهم براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

   آرمين بينا 
مرد جوان وقتی فهميد پدرش زنی را ب�ه صيغه خود درآورده 
اس�ت، او ب�ه قت�ل رس�اند و جس�دش را ب�ه چ�اه انداخت. 
صبح روز جمعه اول مهرماه امسال زن جوانی در تهران سراسيمه 
به اداره پليس رفت و از گم ش��دن ناگهانی پدر 65  ساله اش به نام 

سعيد شكايت كرد. 
وی در توضيح ماجرا گفت: »پ��درم وضع مالی خوبی دارد و در كار 
خريد و فروش ملك فعاليت می كند. او مدتی است با مادرم اختالف 
پيدا كرده و تنها در باغ وياليش در منطقه لواسانات زندگی می كند. 
من هر روز با پدرم در تماس هس��تم و اگر كاری هم داش��ته باشد 
برای او انجام می دهم، اما االن چند روزی است كه تلفن همراهش 
خاموش است و خبری از او ندارم. آخرين بار كه با او تلفنی صحبت 
كردم، روز شنبه 26 شهريور و حالش خوب بود. از آن روز به بعد تلفن 
همراه پدرم خاموش شد و برادر و مادرم نيز خبری از او ندارند و االن 
من نگرانش هستم و درخواست كمك دارم كه پدرم را پيدا كنيد.« 

   لکه های خون  
با طرح اين ش��كايت، تيمی از مأموران پليس به دس��تور بازپرس، 

تحقيقات خود را برای يافتن ردی از مرد ميانسال آغاز كردند. 

بررس��ی های مأموران پليس نشان داد مرد گمش��ده مدتی است 
جدا از همسرش زندگی می كند و با اعضای خانواده اش رفت و آمد 
ندارد، اما آخرين بار با پسر 35 ساله اش به نام اشكان تماس تلفنی 

داشته است. 
بدين ترتيب مأموران، اش��كان را ب��ه اداره پليس احض��ار و از وی 
درباره سرنوشت پدرش تحقيق كردند. او در ادعايی گفت: »پدرم 
زمين و خانه خريد و فروش می كرد و روز حادثه هم قرار بود برای 
خريد ملكی به قرچك ورامين ب��رود. او با من تماس گرفت و گفت 
زمانی كه برای خريد زمين راهی قرچك شود به من خبر می دهد 
تا با هم س��ر معامله برويم و من هم منتظر تماس بعدی اش بودم، 
اما او تماس نگرفت و احتمال دادم تنهايی برای معامله رفته باشد. 
من متاهل هستم و در اين چند روز درگير كارهای خودم بودم و از 
پدرم بی خبرم و به خواهرم هم گفته بودم پدرم را چند روزی است 

كه نديده ام.« 
مأموران پليس در ادامه به باغ  وياليی سعيد رفتند و به بازرسی محل 
پرداختند كه در آنجا با لكه های خون داخل خانه و لكه های خونی كه 
داخل خودروی پژوی مرد گمشده بود، روبه رو شدند. آزمايش های 
لكه های خون نشان داد خون كشف ش��ده متعلق به سعيد است. 

بنابراين اين احتمال برای مأموران پليس قوت گرفت كه به احتمال 
زياد مرد گمشده در حادثه ای به قتل رسيده است. 

   زن صيغه ای 
در چنين شرايطی پرونده وارد مرحله تازه ای شد و مأموران پليس 
هم در تحقيقات ميدانی و فنی دريافتند سعيد از مدتی قبل با زن 
جوانی به نام مهين ارتباط تلفنی داشته و چند ماه قبل نيز او را صيغه 
كرده اس��ت و روز حادثه هم قرار بود برای ديدن او به شهر قرچك 

ورامين برود. 
با به دست آمدن اين اطالعات، مأموران به مهين مشكوك شدند 
و وی را به عنوان مظنون حادثه بازداشت كردند. او در بازجويی ها 
گفت كه بی گناه است و از سرنوشت ش��وهر صيغه ای خود خبر 
ندارد. مهين گفت: »مدتی قبل با س��عيد آشنا شدم و شش ماه 
قبل هم او مرا صيغه خودش كرد. سعيد رابطه خوبی با من داشت 
تا اينكه باردار شدم و به من قول داد كه به زودی مرا به عقد دائم 
خودش درآورد.  روز شنبه 26 شهريور قرار بود به قرچك بيايد و با 
هم به محضر برويم و مرا عقد كند، من هم در خانه منتظر او بودم، 
اما خبری از سعيد نشد. سپس با تلفن همراهش تماس گرفتم كه 
خاموش بود و تا االن هم روشن نشده است. من هم مثل دخترش 

در اين مدت نگران او هستم و از سرنوشت سعيد بی خبرم.« 
   آخرین نفر 

تحقيقات پليسی نشان داد مهين راست می گويد و از سرنوشت 
ش��وهر صيغه ايش بی خبر است. از س��وی ديگر مأموران پليس 
دريافتند مرد گمش��ده از مدتی قبل به خاطر درگيری با همسر 
اولش با پسرش اشكان هم اختالف پيدا كرده است. در بررسی های 
فنی مشخص ش��د آخرين فردی كه به باغ وياليی سعيد رفته، 

اشكان بوده است.
 همچنين تحقيقات حكايت از آن داش��ت اش��كان نس��بت به 
گمش��دن پدرش بی تفاوت اس��ت. بدين ترتيب مأموران به وی 
مشكوك شدند و به دستور قاضی پرونده او را روز چهارشنبه 18 

آبان بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. 
متهم ابتدا در بازجويی ها جرم خود را انكار كرد، اما وقتی با داليل 
و شواهد روبه رو شد، عصر روز چهارش��نبه به قتل پدرش اعتراف 
كرد و گفت كه پدرش را در باغ ويال به قتل رسانده و جسدش را در 
همانجا در چاه عميقی انداخته است. پس از اعتراف  متهم، مأموران 
همراه نيروهای عملياتی آتشنشانی به باغ ويال رفتند و جسد مرد 
ميانسال را پس از 12 ساعت تالش از داخل چاه بيرون آوردند و به 
پزشكی قانونی منتقل كردند. متهم برای تحقيقات بيشتر در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی قرار گرفت. 

طرح شکایت های تازه علیه عکاس قالبی
عکاس قالبی كه متهم اس�ت دختر شهرستانی را 
پس از فریب به قتل رس�انده، با دو شکایت جدید 
در پرونده اش روبه رو شده است. ش�اكيان دو زن 
جوان هس�تند كه ب�ه اته�ام فری�ب، آزار و اذیت 
و ضرب و ج�رح از مرد ج�وان ش�کایت كرده اند. 
به گزارش جوان، روز شنبه 19 شهريور امسال قاضی 
محمدتقی شعبانی، بازپرس ويژه قتل دادسرای امور 
جنايی تهران با تماس تلفنی مأموران پليس از مرگ 
مشكوك دختر جوانی در يكی از بيمارستان ها باخبر 
و همراه تيمی از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهی 

راهی محل شد. 
مأموران در بيمارس��تان با جس��د بی جان دختری به 
نام شيرين روبه رو ش��دند كه آثار ضرب و جرح روی 
بدنش نمايان بود. بررسی ها حكايت از آن داشت وی 
اهل يكی از شهرهای جنوبی كشور است كه چند روز 
قبل خانواده اش به پليس اعالم ك��رده بودند، ناپديد 

شده است.  مأموران پليس دريافتند وی مدتی قبل با 
پسر جوانی به نام احسان كه خودش را عكاس حرفه ای 
معرفی كرده در فضای مجازی آشنا شده است. احسان 
وی را فريب می دهد و به وياليی در شهرستان بابلسر 
می كشاند و در آنجا او را در ويال حبس و مورد ضرب و 
جرح قرار می دهد، اما دختر جوان موفق به فرار می شود 
و داخل خيابان از هوش می رود. پس از اين رهگذران 
او را به بيمارستان منتقل می كنند و شيرين هم پس از 
اينكه حالش بهتر می شود به خانه دوستش در تهران 

می آيد، اما چند روز بعد فوت می كند. 
بدين ترتيب، مأموران احسان را شناسايی و بازداشت 
می كنند كه مشخص می شود او پسر فريبكاری است 
كه در كار خريد و فروش ام��الك فعاليت دارد، اما در 
فضای مجازی خ��ودش را عكاس حرف��ه ای معرفی 
می كند و به اين شيوه دختران جوان را فريب می دهد و 

به اسارتگاهش در شمال كشور می كشاند. 

متهم ابتدا در بازجويی ها منكر جرم خود شد، اما چند 
روز قبل به آزار و اذيت و كتك كاری دختر جوان اعتراف 
كرد. وی گفت: »وقتی او را به شمال بردم با هم درگير 
ش��ديم و او را كتك زدم. حالش بد شد و من هم برای 
اينكه حالش خوب شود مواد مخدر شيشه در نوشيدنی 
حل كردم و به او خوراندم كه حالش بدتر شد. شيرين از 

خانه من بيرون رفت و ديگر از او خبری نداشتم.« 
در حالی كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت، دو 
زن جوان به اداره پليس رفتند و از احسان به اتهام فريب 
و آزار و اذيت و شكنجه شكايت كردند. دو شاكی گفتند 
كه با احسان در فضای مجازی آشنا شده اند. آنها ادعا 
كردند احسان آنها را به بهانه ازدواج به وياليی در شمال 
كشانده و در آنجا مورد آزار و اذيت قرار داده است، اما 
به خاطر ترس از آبرويشان شكايت نكرده اند، ولی االن 

تصميم به شكايت گرفته اند. 
تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

حملهسارقچاقو
بهدستبهپليس

مجرم سابقه دار وقتي پليس را در یك قدمي 
خود دی�د، با چاقو ب�ه مأم�وران حمله كرد، 
ام�ا خيل�ي زود زمينگير و بازداش�ت ش�د. 
س��رهنگ عبدالرضا محمدي، س��ركالنتر دوم 
پليس پيش��گيري ته��ران گفت: روز گذش��ته 
مأموران عمليات كالنتري 134 شهرك قدس 
هنگام گشت زني در خيابان ايران زمين به يك 
دستگاه موتورسيكلت دو ترك با پالك مخدوش 
مظنون شد ند و زماني كه متهمان گوشي تلفن 
همراه مردي رهگ��ذر را س��رقت كردند، براي 
بازداشت آنها وارد عمل شدند. بعد از آن بود كه 
با فرار سارقان عمليات تعقيب و گريز به جريان 
افتاد و مأموران موفق ش��دند موتور سارقان را 
متوقف كنند. همزمان با متوقف شدن سارقان 
يكي از آنها موفق به فرار ش��د، اما دومين نفر با 
چاقو به پلي��س حمله كرد كه مأم��وران وي را 
بازداشت و در بازرسي از او دو گوشي تلفن همراه 

سرقتي و دو قبضه سالح سرد كشف كردند.
 متهم در بازجويي ها به سرقت گوشي هاي تلفن 
همراه با همدستي دوس��ت فراري اش اعتراف 
كرد. تحقيق��ات براي بازداش��ت دومين متهم 

جريان دارد. 

يككشتهدرواژگوني
اتوبوسمسافربري

در  مس�افربري  اتوب�وس  واژگون�ي 
ی�ك  س�نندج  ب�ه  ده�گالن  مح�ور 
كش�ته و 12 مج�روح ب�ر ج�ا  گذاش�ت. 
س��اعت 6 صبح روز گذش��ته به مأموران پليس 
و امدادگران س��نندج خبر رس��يد يك دستگاه 
اتوبوس مسافربري در محور دهگالن به سنندج 

دچار حادثه شده است.
 همزمان با حضور پليس مشخص شد اتوبوس به 
علت نامشخصي از مسير اصلي خارج و واژگون 

شده است. 
بررسي ها همچنين نشان داد يكي از مسافران به 
علت شدت جراحت فوت شده و 14 نفر ديگر كه 
يكي از آنها زن و بقيه مرد بودند، مجروح شده اند 
كه به بيمارستان منتقل شدند. علت حادثه در 

دست بررسي است. 

حسین فصیحي

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

مفقودى
برگه كمپانى خودرو  سـوارى هاچ بك سـايپا 111SE به 
 M136115932 رنگ سفيد  مدل 1397 به شماره موتور
و شماره شاسى  NAS431100J1025926 و شماره پالك 
125ق21 ايران68 به نام آرش جعفرى عبيرآبادى مفقود 
الف ل گرديده و فاقد اعتبار است. 

مفقودى
بـرگ سـبز خـودروى سـوارى پرايـد تيـپ صبـا 
جى تى ايكس مدل 1377 رنگ سفيد روغنى به شماره 
پالك 613 د 23  ايران 30 و  شماره  موتور 00055892  و 
شماره شاسى  S1412276544293 متعلق به محسن 
جبارى با كد ملى 0311599346 مفقود شده و از درجه 
الف ل اعتبار ساقط است. 

مفقودى
اينجانب زهره ارزانى فر مالك خودروى پژو 206 مدل 1389 رنگ خاكسترى 
متاليك به شماره شاسـى NAAP23FG5AG159273 و شماره موتور 
13588010164 بـه علت فقدان اسـناد فروش تقاضاى رونوشـت المثنى 
نموده اسـت لذا چنانچه هر كـس ادعايى در مورد خـودروى مذكور دارد 
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع 
در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى 
البرز مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

قتلپدربهخاطرازدواجدوباره!

اش�کان ب�ا پ�درت چ�ه اختالف�ی 
داشتی؟ 

من با پدرم اختالفی نداشتم. س��رم به كارم و 
زندگی  و زن و بچه ام گرم بود. 

پس چرا او را به قتل رساندی؟ 
پدرم به مادرم بدی می ك��رد. آنها مدتی بود با 
هم اختالف پيدا كرده بودند و از هم جدا زندگی 
می كردند. پدرم اصاًل به مادرم توجه نمی كرد 
و هميش��ه او را آزار و اذيت می كرد. من هم از 
كارهای پدرم ناراحت ب��ودم و اختالفم با او به 

خاطر ارتباط بدی بود كه با مادرم داشت. 
یعنی به خاطر رفتار بد باید پدرت را 

می كشتی؟ 
 نه، اما از زمان��ی كه فهميديم پ��درم زن دوم 
دارد، اختالف او با مادرم بيش��تر شد. ما انتظار 
نداشتيم كه او زن بگيرد، از طرفی هم فهميده 
بوديم كه پ��درم تصميم دارد م��ادرم را طالق 

بدهد و همس��ر صيغه ايش را عق��د دائم كند، 
همين موضوع مرا خيلی عصبان��ی كرده بود، 
اما باز هم قصد قتل پدرم را نداشتم و به صورت 

اتفاقی پدرم به قتل رسيد. 
یعنی روز حادثه برای قتل پدرت به 

باغ ویال نرفتی؟ 
نه، من قصد داشتم با او حرف بزنم. روز شنبه 
26ش��هريور وقتی با مادرم تلفنی حرف زدم، 
متوجه شدم خيلی ناراحت است. به خانه مان 
رفتم تا مادرم را دلداری بدهم، اما او خيلی از 
رفتارهای پدرم ناراحت بود و گريه می كرد. تازه 
متوجه شده بوديم كه پدرم دور از چشم مادرم 
ازدواج موقت كرده اس��ت. من ناراحتی مادرم 
تحمل نكردم و تصميم گرفتم به باغ ويال بروم و 

با پدرم صحبت كنم. 
وقتی پدرم را دي��دم به او گفت��م چرا زندگی 
ما و مادرم را خراب كردی، او عصبانی ش��د و 
به من و مادرم فحاش��ی كرد كه با هم درگير 

شديم. خيلی زود درگيری ما باال گرفت كه با 
يك چوب ضربه ای به سرش زدم و او بيهوش 

شد و فوت كرد. 
چی ش�د ك�ه جس�د را داخ�ل چاه 

انداختی؟ 
وقتی فهميدم پدرم فوت كرده، خيلی پشيمان 
شدم و ساعتی باالی سر جس��د گريه كردم و 
بعد هم تصميم گرفتم جس��د را به بيابان های 
اطراف ببرم و در آنجا دفن كن��م تا هيچ ردی 
از خود به جا نگذارم، به همين خاطر جس��د را 
داخل خودروی پدرم گذاش��تم و می خواستم 
بيرون بياييم كه ديدم چند نفر در آن نزديكی 
هستند، از ترس اينكه آنها متوجه  شوند، بيرون 
نرفتم. ساعتی بعد جس��د را داخل چاه عميق  

باغ انداختم. 
حرف آخر؟ 

خيلی پشيمان هستم و كاش آن روز پيش پدرم 
نرفته بودم، اميدوارم خانواده ام مرا ببخشند.

متهم :  قصد   د فا ع   د ا  شتم  
پس�ری ج�وان ك�ه مته�م اس�ت در جری�ان 
ن�زاع مرتک�ب قت�ل ش�ده در دومي�ن دور از 
محاكم�ه مدع�ی ش�د قص�د دفاع داش�ته اس�ت.

به گزارش جوان، پاييز سال 99 به مأموران پليس تهران 
خبر رس��يد چند مرد جوان در خيابانی در جنوب تهران 
درگير شده اند. پليس به محل حادثه رفت و در بررسی های 
خود دريافت در آن درگيری دو پسر جوان به نام های امير 
و پوريا زخمی و راهی بيمارس��تان شده اند. دو پسر جوان 
تحت درمان قرار گرفتند، اما پوريا بر اثر شدت خونريزی  

فوت كرد.
با مرگ پوريا، مأم��وران تحقيقات خود را آغ��از كردند و 
ش��اهدان حادثه امير را عامل قتل معرفی كردند. به اين 
ترتيب امير بعد از بهبودی بازداشت شد و با اقرار به جرمش 
گفت قصد دفاع داشته است. او در توضيح گفت: »آن روز 
همراه دوستانم برای تفريح دور هم جمع شديم و مشروب 
خورديم. بعد از ساعتی، يكی از دوستانم سوئيچ ماشينش 
را به من داد و خواست ماش��ين او را كه در خيابانی دورتر 
پارك كرده بود ب��ه آنجا بياورم. وقتی ماش��ين را نزديك 
خانه آوردم و آن را پارك كردم، متوجه ش��دم دوستانم با 
هم درگير ش��ده اند. علت درگيری شان را نفهميدم فقط 

صدای آنها را می شنيدم. از آنجايی كه در حال خودم نبودم 
وارد درگيری شدم.«

متهم در ادامه گفت: »كمی جلوتر رفتم كه به يك باره پوريا 
با چاقو به من حمله كرد و يك ضربه به سينه و يك ضربه به 
دستم زد. او هم حال طبيعی نداشت، به همين خاطر اگر 
از خودم دفاع نمی كردم مرا می كشت. اين شد كه چاقويی 
را كه روی زمين افتاده بود، برداشتم و برای دفاع از خودم 
يك ضربه به سينه پوريا زدم و به خاطر ضرباتی كه خورده 
بودم از هوش رفتم. وقتی به هوش آم��دم فهميدم پوريا 

فوت كرده است.« 
با تأييد اظهارات متهم از سوی شاهدان حادثه، پرونده كامل و 

به دادگاه كيفری يك استان تهران فرستاده شد. 
متهم بعد از تعيين شعبه در وقت رسيدگی مقابل هيئت 
قضايی شعبه چهارم دادگاه كيفری يك استان تهران حاضر 
شد. او بعد از درخواست قصاص از سوی اوليای دم با تكرار 
همان اظهاراتش مدعی ش��د قصد دفاع داشته است و اگر 

دست به چاقو نمی شد خودش كشته می شد. 
در پايان هيئت قضايی دفاعيات متهم را پذيرفت و پس��ر 
جوان را به پرداخت ديه محكوم كرد. پرونده با اعتراض وكيل 
اوليای دم به حكم صادره به ديوان عالی كشور فرستاده شد 

و دوباره تحت رسيدگی قرار گرفت. قضات يكی از شعبات 
ديوان با نقض اين رأی خواستار رسيدگی به پرونده در شعبه 

همعرض شدند. 
به اين ترتيب متهم اين بار در شعبه پنجم دادگاه كيفری يك 
استان تهران محاكمه شد. با اعالم رسميت جلسه از سوی 
قاضی بابايی، پدر و مادر مقتول درخواست قصاص كردند. 
سپس امير به دفاع پرداخت و گفت: »باور كنيد آن روز حال 
طبيعی نداشتم و اصاًل نمی دانس��تم علت درگيری ميان 
دوستانم چيست. وقتی به آنها رسيدم به طرف من حمله 
كردند. جلو رفتم، اما همان لحظه پوريا با چاقو دو ضربه به من 
زد. من هم برای دفاع از خودم چاقويی را كه روی زمين افتاده 

بود، برداشتم و يك ضربه به او زدم.«
متهم گفت: »اگر از خودم دفاع نمی كردم معلوم نبود زنده 
می ماندم يا نه. دروغ نمی گويم، اصالً قصد قتل نداشتم و فقط 
می خواس��تم خودم را نجات دهم، حتی فيلم های دوربين 
مداربسته هم نش��ان داده اس��ت كه من با چاقوی پوريا به 
خودش ضربه زدم و خودم چاقويی نداشتم. پس معلوم است 
كه قصد قتل نداشتم، وگرنه با خودم چاقو می بردم. حاال هم 

درخواست گذشت دارم.« 
در پايان هيئت قضايی جهت صدور رأی وارد شور شد. 

گفت وگو با قاتل


