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امنيت مردم محور
 اصل مترقي انقالب اسالمي 

امنيت مردم محور و مش��اركت مردمي در برقراري امنيت را  مي توان يكي 
از اصول مترقي مكتب جمهوري اسالمي دانس��ت؛ مكتبي كه مردم را در 
سرنوشت خود سهيم دانسته و به حضور حداكثري مردم در صحنه براي 
برقراري امنيت عمومي، مشروعيت داده است.  »امنيت مردم پايه« از جمله 
جديدترين مباني انقالب براي نشان دادن عمق ماهيت مردمي اين انقالب 
است و تشكيل بسيج مستضعفين را مي توان نمونه بارز اين تفكر انقالبي 

دانست. 
همانطور كه رهبر معظم انقالب فرمودند: »بس��يج يعن��ي متن مردم، آن 
مردمي كه مي توان امي��د دفاع از انقالب را از آنها داش��ت. « در كالم مقام 
معظم رهبري نيز كاماًل مشخص است كه بس��يج نيرويي داوطلبانه، پاي 
كار، پايبند به مباني ايراني، اس��المي و انقالبي و البته فراگير است كه در 
تعامالت اجتماعي ايفاي نقش كرده و در واقع بسيج نقطه عطف »مردمي 
كردن امنيت« و دور شدن از سركوب و زور است، چراكه عده اي از مردم به 
كمك مردم شتافته و در برقراري امنيت عمومي به ساير نيروهاي امنيتي 

ياري مي رسانند. 
گرچه در برخي مواقع عده اي به نام بسيج و بسيجي دست به تندروي هاي 
غير اغماضي مي زنند، اما واقعيت اين است كه بسيج از زمان تشكيل و در 
جريانات مختلف اجتماعي از هشت سال جنگ تحميلي گرفته تا منازعات 
داخلي و اغتشاشات دشمن ساز، در ميدان بوده و تا پاي جان براي ارزش هاي 
ايراني و اس��المي، تالش و در دفاع از جان و مال و ناموس كشور مقاومت 
كرده و راه شهادت را پيش گرفته است. امنيت مردم محور، در ابعاد مختلف 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و دفاعي مي تواند مورد تحليل قرار 
گيرد؛ بسيج با داشتن كاركردهاي درست و در برخي موارد دوري از برخي 
تندروي ها و خط كش��ي هايي كه ميان خود و ديگر گروه ها و مردم عادي 
مي كشند، مي توانند در برآورده كردن نيازهاي جامعه، نقش آفريني كرده 
و پويايي خود را كه از قوت و ش��ور جواني سرچش��مه مي گيرد در حفظ و 
حراست از ايران اسالمي به منصه ظهور بگذارد، مانند دوران نوراني هشت 
س��ال دفاع مقدس كه اين مهم ب��ه واقعيت پيوس��ت و »امنيت مردمي« 

تحقق يافت. 
بصي��رت و آگاه��ي، مجهز ش��دن به عل��وم روز، عم��ل بر م��دار قانون و 
خط مشي هاي تعريف ش��ده و عدم برخوردهاي س��ليقه اي و ايجاد عالقه 
در ميان آحاد مردم براي مش��اركت حداكث��ري در تأمين امنيت عمومي 
و ايجاد چتر امنيتي در جامعه و مردمي ك��ردن امنيت از جمله مهم ترين 
ش��اخص هاي »امنيت مردم محور« و بس��يج عمومي در مقابل دشمنان 
داخلي و خارجي است، دشمناني كه هر از چندگاهي با ايجاد آشوب و بلوا 
و سوءاستفاده از اعتراضات بحق مردم، مسير مطالبات مردمي را منحرف 

كرده و به دنبال اغراض شوم خود هستند. 
مردم مشاركت كننده در برقراري امنيت يا همان بسيج بايد تحليلي درست 
از وضعيت حال حاضر جامعه و عمل بر اساس آن داشته باشد، چراكه بسيج 
و بسيجي ادامه دهنده راه پيامبر گرامي اسالم و حضرت علي)ع( است؛ از 
يك سو بايد هم قدم با واليت باشد و از مسير آن منحرف نشود و از سويي 
ديگر بايد مردم، نيازهاي آنان، اعتراضات و مطالباتشان را محترم شمارد، نه 
پاسخ هر انتقاد و اعتراضي سركوب و منكوب است و نه پاسخ هر اغتشاشي 
مماشات، تمييز دادن اين دو طيف حق و باطل، برعهده آناني است كه قرار 

است »امنيت را مردم محور كنند.«
خالصه آنكه، »امنيت مردم پايه« از آن جهت حساس و مهم است كه هيچ 
برتري براي عده اي از مردم در مواجهه با ديگر مردمان  نمي آورد، بلكه قرار 
است امنيت عمومي را افزايش دهد پس سليقه انگاري ها و تندروي ها كنترل 
مي شوند، از سوي ديگر نيز بسيج نشان دهنده يك فرهنگ و تفكر انقالبي 
و مترقي است كه مردم را نه بسان رعيتي بله قربان گو، بلكه ملتي متحد، 
قوي و دغدغه مند مي داند كه تحركات و تغييرات نه تنها جامعه خود بلكه 
جامعه بين الملل را رصد كرده و انديش��مندانه حرفي براي گفتن و عملي 

براي به سرانجام رساندن دارد. 
* فرمانده انتظامي پايتخت 

تبرئه  دانشجوی شيمی از قتل عمد
دانش�جوی  ش�یمی ک�ه مته�م اس�ت يک�ی از دوس�تانش را ب�ا 
خوراندن يک محلول ش�یمیايی به کام م�رگ کش�انده در دادگاه 
برای دومین ب�ار از قتل عمد تبرئ�ه و به پرداخت ديه محکوم ش�د. 
به گزارش جوان، خرداد ماه 99، يكی از دانشجويان دكترای دانشگاه شريف با 
مأموران پليس تهران تماس گرفت و گفت دوستش به خاطر خوردن محلول 
شيميايی فوت كرده است. بعد از اين تماس، مأموران به خانه پسر جوان به 
نام سامان رفتند و با جسد دوست ۲۵ ساله اش به نام شهاب روبه رو شدند كه 

الی پتو پيچيده شده بود. 
با انتقال جسد به پزشكی قانونی، سامان در توضيح گفت: »شهاب از دوستان 
دوران دبيرستانم بود. من مدال آور المپياد شيمی بودم و او هم نخبه بود. هر 
دو در دانشگاه شريف درس می خوانديم. من دانشجوی دكترا بودم و شهاب 

هم بورسيه دانشگاه بوستون امريكا شده بود و قصد مهاجرت داشت.«
وی ادامه داد: از دوران دبيرستان زياد به آزمايشگاه می رفتم و همان موقع به 
محلول اعتيادآوری دست پيدا كردم. چند بار از آن محلول خوردم كه معتاد 
شدم. آخرين بار هم آن را با آبميوه تركيب كردم و در يخچال گذاشتم. روز 
حادثه شهاب تماس گرفت و خواست به خانه مان بيايد تا مشروب بخوريم. 
او به خانه مان آمد و بعد از خوردن غذا، شهاب به سمت يخچال رفت و آن 
محلول را سر كشيد. می  خواستم او را به بيمارستان برسانم، اما كار از كار 
گذشته بود. وقتی دوستم سر يخچال رفت، متوجه او نشدم، وگرنه اجازه 

نمی دادم آن محلول را بنوشد.« 
متهم پس از تكميل تحقيقات  در شعبه يازدهم دادگاه محاكمه شد و در آن 
جلسه با درخواست قصاص از سوی اوليای دم، جرمش را انكار كرد. متهم در 
پايان از قتل عمد تبرئه و به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت ديه محكوم شد. 

اين حكم در ديوان عالی كشور نقض و به شعبه همعرض ارجاع شد. 
به اين ترتيب متهم اين بار در ش��عبه دوم دادگاه محاكمه شد و بار ديگر 
جرمش را انكار كرد. او در پاسخ به سؤال هيئت قضايی درباره بستن پاهای 
مقتول گفت: »شهاب لرز داش��ت، به همين خاطر كنترلی روی پاهايش 

نداشت، برای همين پتويی دور او پيچيدم و به پايش چسب زدم.«
در پايان هيئت قضايی وارد شور شد و اين بار نيز متهم را از قتل عمد تبرئه و 

به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت ديه محكوم كرد. 

شرکت در کالس آموزشی

مفقودى
برگ سـبز و برگ كمپانى  خودرو پژو پارس مدل 1383 
به شـماره موتـور 12483009549 و شـماره  شاسـى 
83801998 و شماره پالك 915ص32 ايران59 مفقود 
گلستان گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز و كارت خودرو دنا پالس به شماره شاسى 
ne527010 و شماره موتور 147h0667773 و شماره 
پالك ايران 63- 535ق66 به نام رجبعلى نظام پور با 
كد ملى 2571852744 مفقود شده و از درجه اعتبار 
شيراز ساقط است.    

اعالم گذشت از عامالن قتل پيك موتوري

   آرمین بینا 
بررسی های پلیس درباره دعوای دختر 
و پس�ری که در حال مش�اجره بودند، 
نشان داد آنها پس از آش�نايی مجازی 
با خودروی سرقتی به تفريح می رفتند. 
متهم پس از دس�تگیری ادع�ا کرد در 
کالس آموزشی مرد خالفکاری شرکت 
کرده تا بتواند خودرويی س�رقت کند و 
با دختر مورد عالقه اش به تفريح برود. 
عصر روز پنج شنبه سوم آذر ماه، رهگذرانی 
در ح��ال عب��ور از پارك��ی در يك��ی از 
خيابان های غربی تهران متوجه درگيری و 
زد و خورد دختر و پسر جوانی شدند. آنها با 
صدای بلند به يكديگر فحاشی می كردند، 
همديگر را كتك می زدند و هر كس��ی هم 
برای ميانجيگری به آنها نزديك می ش��د، 
پسر جوان می گفت دعوا خانوادگی است و 

هيچ كسی حق دخالت ندارد. 
در حال��ی ك��ه درگي��ری آنها ه��ر لحظه 
شديدتر می شد، يكی از رهگذران موضوع 
را ب��ه پليس خب��ر داد و دقايق��ی بعد هم 
تيمی از مأموران كالنتری 141 گلس��تان 
به محل اعزام شدند. پسر و دختر جوان در 
كنار خودروی پرايدی با هم درگير بودند 
و گاهی هم دختر ج��وان لگدی به خودرو 
می زد كه مأموران پليس وارد عمل شدند و 

آنها را بازداشت كردند. 
از س��وی ديگر مأموران پليس به خودروی 
پرايد پسر جوان هم مشكوک شدند و شماره 
پ��الک آن را از مركز اس��تعالم گرفتند كه 
مشخص شد خودروی پرايد سرقتی است و 
صاحب آن ساعتی قبل به پليس اعالم كرده 
خودروي��ش از مقابل خان��ه اش در يكی از 
خيابان های غربی تهران سرقت شده است. 

   آشنايی اينستاگرامی 
بدين ترتيب پس��ر و دختر ج��وان همراه 
خودروی س��رقتی به اداره پليس منتقل 

شدند. 
دختر جوان در ادعايی گفت: »مدتی قبل 
در اينستاگرام با فريبرز آشنا شدم. او به من 
ابراز عالقه كرد و من هم از رفتار و قيافه اش 
خوشم آمد، به همين دليل ارتباط تلفنی و 
پيامكی ما ادامه پيدا كرد. ما ابتدا از طريق 
فضای مجازی با هم ارتباط تصويری داشتيم 
اما كم كم بي��رون قرار گذاش��تيم. فريبرز 
حرف های قشنگی می زد و می گفت عاشقم 
است و می خواهد با من ازدواج كند. من هم 
دلباخته او شدم و با هم قرار ازدواج گذاشتيم 
و ارتباط ما نيز بيشتر شد. رؤياهای قشنگی 
برای زندگی ام داش��تم و فكر می كردم در 
آس��مان ها زندگی می كنم، اما مدتی قبل 
متوجه ش��دم فريبرز نه پول دارد و نه كار 
درست و حس��ابی، به همين دليل تصميم 
گرفتم از او جدا شوم. پس از اين اختالف ما 
بيشتر ش��د و من هم به او گفتم كه دوست 
ندارم با او باش��م، اما فريبرز اصرار می كرد 
ارتباطم را با او قطع نكن��م تا اينكه امروز با 
من در اين پارک قرار گذاشت تا با هم حرف 
بزنيم. لحظاتی قبل او با يك پرايد به سراغم 
آمد، داخل پارک درباره اختالفمان حرف 
می زديم كه دوباره با هم درگير ش��ديم. او 
مرا كتك زد و من هم او را زدم كه مأموران 
پليس رسيدند و ما را بازداشت كردند و االن 
فهميدم خودروی فريبرز سرقتی است، اما  

من خبری از سرقت خودرو نداشتم.« 
    دستور سرقت 

پسر جوان هم در ادعايی گفت: »وقتی با 
مهناز در فضای مجازی آشنا شدم پس از 

مدتی قرار ش��د با هم ازدواج كنيم. خيلی 
خوش��حال بودم كه زن زندگ��ی آينده ام 
را انتخاب ك��رده ام و فك��ر می كردم پس 
از ازدواج زندگی ش��يرينی داشته باشيم. 
مدتی گذش��ت و ما در كوچ��ه و خيابان 
يكديگر را می ديديم و با هم حرف می زديم. 
گاهی هم با خودروی م��ادرم به ديدنش 
می رفتم و ب��ا ه��م دور دور می كرديم، اما 
او می گفت دوس��ت دارد من با خودروی 
ش��خصی خودم بيايم، چون گاهی مادرم 
تم��اس می گرف��ت و از من می خواس��ت 
خودرويش را سريع به او برس��انم. مهناز 
از اين موضوع ناراحت بود و هميشه به من 
س��ركوفت می زد كه با خودروی مادرم به 
ديدنش می روم. او دوست داشت خودروی 
مدل بااليی داشته باشم، اما من به او گفته 
بودم پولی برای خريد خودرو ندارم. مهناز 
به من می گفت خيلی بی عرضه هس��تم و 
چند روز قبل هم پيش��نهاد داد خودروی 
مدل بااليی س��رقت كنم و با هم به تفريح 
بروي��م. از آنجايی كه او را خيلی دوس��ت 
داشتم، تصميم گرفتم با سرقت يك خودرو 
دل او را به دس��ت بياورم، به همين خاطر 
با س��ارق حرفه ای در فضای مجازی آشنا 
ش��دم و او هم با گرفتن ۵ ميليون تومان 
سه جلسه به من آموزش سرقت خودروی 
پراي��د را داد. امروز با مهن��از قرار مالقات 
داشتم و به همين دليل چند ساعتی برای 
سرقت خودروی مدل باال داخل خيابان ها 
پرسه زدم، اما موفق به سرقت خودروهای 
گرانقيمت نشدم تا اينكه خودروی پرايدی 
را ديدم كه تجهيزات ايمنی نداشت و آن را 
سرقت كردم، اما وقتی سر قرار رفتم مهناز 
با من درگير شد كه چرا با خودروی درب 
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و داغون سر قرار آمده ام. او سوار خودرو نشد كه درگيری ما باال 
گرفت و به زد و خورد كشيد و رهگذران هم با ديدن درگيری ما 

موضوع را به پليس خبر دادند و دستگير شديم. 
در حالی تحقيقات درباره اين حادث��ه ادامه دارد كه فريبرز به 
دستور بازپرس دادسرای ويژه سرقت برای تحقيقات بيشتر در 
اختيار مأموران پليس قرار گرفت و دختر جوان هم با گذاشتن 

وثيقه آزاد شد. 

   غالمرضا مسکني 
دو م�رد جوان ک�ه متهم هس�تند پس از 
آشنايي با زن جوان، نقشه قتل شوهر وي 
را طراحي و اجرا کرده بودند، در يک قدمي 
چوبه دار با پرداخت ديه بخشیده شدند. 

ساعت 1۲ نيمه ش��ب ۲9 تيرماه سال 98، 
قاضي ساس��ان غالمي بازپ��رس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران پليس از كشف جسد مرد جواني در 
حوالي كوره هاي آجر پزي در جنوب تهران با 

خبر و راهي محل شد. 
مأموران پليس در خيابان پيروز ش��مالي در 
بزرگراه آيت اهلل س��عيد با جسد مرد جواني 
روبه رو ش��دند كه با 19 ضربه چاقو به قتل 
رسيده بود. مأموران پليس در همان نزديكي 
موتور سيكلت وي را كشف كردند كه مشخص 
ش��د مقتول پيك موت��وري كار مي كرده و 
س��اعتي قبل هم براي تحويل بس��ته اي با 
مردي در اين مكان قرار مالقات داشته است. 
همزمان با انتقال جس��د به پزشكي قانوني، 

همسر وي مورد تحقيق قرار گرفت. 
زن جوان گفت: » ش��وهرم نگهبان خوابگاه 
دخترانه اي بود و زم��ان بيكاري اش با موتور 
در پيك موتوري كار مي كرد. قبل از حادثه 
فردي با او تماس گرفت و قرار ش��د شوهرم 
بسته اي را از مكاني تحويل بگيرد و به آن فرد 
تحويل بدهد. او از خانه بيرون رفت و ديگر از 

او خبري ندارم.«
   بازداشت متهمان 

بررسي ها نش��ان داد مقتول از مدتي قبل با 

همسرش اختالف داشته است. از سوي ديگر، 
مأموران پلي��س در تحقيقات فني دريافتند 
زن جوان مدتي است با مردي به نام كامران 
ارتب��اط تلفن��ي و پيامك��ي دارد. همچنين 
مشخص ش��د كامران همان فردي بوده كه 
شب حادثه با مقتول تماس گرفته بود. بدين 
ترتيب مأموران پليس همسر مقتول و كامران 

را بازداشت كردند. 
همسر مقتول در بازجويي ها جرم خود را انكار 
كرد، اما كامران به قتل با همدس��تي يكي از 
دوستانش به نام حميد اعتراف كرد كه حميد 

هم بازداشت شد. 
كامران گفت: » مدتي قبل با همسر مقتول در 
فضاي مجازي آشنا شدم، او گفت كه مجرد 
اس��ت و بعد از مدتي رابطه ما ادامه داشت. 
عاشق او ش��دم و قرار بود با او ازدواج كنم تا 
اينكه روزي با من تماس گرفت و گفت متأهل 
است، اما شوهرش معتاد است و قرار است از 
او جدا شود. من خيلي شوكه شده بودم، اما 
او را دوست داشتم و فكر مي كردم پروين از 
شوهرش جدا مي شود و با من ازدواج مي كند. 
پروين مي گفت شوهرش او را كتك مي زند و 
طالقش هم نمي دهد و مي خواهد براي قتل 

او آدمكش اجير كند.«
    قرار مرگبار 

متهم ادامه داد: » او از من خواست شوهرش 
را به قتل برس��انم، اما قبول نكردم تا اينكه 
قرار ش��د به بهانه تحويل بسته، شوهرش را 
به مكان خلوتي بكش��انم و او را بترس��انم تا 
از همسرش جدا ش��ود. شب حادثه با شوهر 

او تماس گرفتم و براي بردن بس��ته با او قرار 
گذاشتم. وقتي به محل قرار آمد، به او گفتم 
بسته اي در كار نيست. به او گفتم همسرش 
را طالق بدهد كه با من درگير ش��د كه چند 

ضربه با چاقويي كه داشتم به او زدم.«
در حالي كه حميد هم اظهارات همدستش را 
تأييد و به قتل اعتراف كرد، پروين منكر قتل 
شد و در ادعايي گفت: » من نقشه قتل شوهرم 
را طراحي نكرده بودم، البته م��ن با كامران 
ارتباط تلفني و پيامكي داش��تم. ارتباط ما 
هر روز بيشتر مي شد و كامران هم مدتي بعد 
فهميد كه ش��وهر  دارم، اما مي گفت براي او 
اهميت ندارد و مي خواهد با من ازدواج كند. 
شب حادثه هم او با شوهرم قرار گذاشت و من 

از نيت او خبر نداشتم.«
   بخشش قاتالن 

متهمان پس از تكميل تحقيقات در دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران محاكمه شدند. 
هيئت قضايي كامران و همدستش را به اتهام 
قتل به قصاص و پروين را به جرم معاونت در 
قتل به حبس محكوم كردند. پرونده متهمان 
پس از تأييد حكمشان در ديوان عالي كشور 
براي سير مراحل اجراي حكم به شعبه اجراي 
احكام دادس��راي امور جنايي فرستاده شد. 
در حالي ك��ه دو متهم در ي��ك قدمي چوبه 
دار قرار داش��تند با ميانجيگري تيم صلح و 
سازش موفق شدند با پرداخت ديه، رضايت 
اولياي دم را جلب كنند. بدين ترتيب دو متهم 
ب��ه زودي از جنبه عمومي ج��رم در دادگاه 

محاكمه مي شوند. 

سرقت مسلحانه آیفون
 دو س�ارق موتورس�وار که ب�ا تهديد اس�لحه کلت کمری 
گوش�ی های آيف�ون ش�هروندان را س�رقت می کنن�د از 
س�وی مأموران پلیس پايتخت تحت تعقیب قرار گرفتند. 
به گزارش جوان، شامگاه 17 آبان امسال مرد جوانی در تهران 
وحش��ت زده به اداره پليس رفت و از دو س��ارق مسلح به اتهام 
سرقت تلفن همراهش شكايت كرد.  ش��اكی گفت: »در يكی 
از خيابان های منطقه س��عادت آباد در حال قدم زدن بودم كه 
زنگ تلفن همراهم به صدا درآمد. پشت خط يكی از دوستانم 
بود و با او شروع به حرف زدن كردم، هنوز لحظاتی نگذشته بود 
كه موتورسيكلتی با دو سرنشين راه مرا سد كرد و ترک نشين 

آن اسلحه كلتی روی شقيقه ام گذاش��ت و تهديد كرد گوشی 
آيفونم را به او بدهم و من هم از ترس گوشی را دادم.«  با طرح 
اين ش��كايت، پرونده به دس��تور قاضی اكبری، بازپرس شعبه 
اول دادسرای ويژه سرقت برای رس��يدگی در اختيار تيمی از 
كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهی قرار گرفت.  مأموران پليس 
همزمان با ادامه تحقيقات با شكايت های مشابهی روبه رو شدند.  
آخرين طعمه های سارقان مسلح دو دوست بودند كه روز شنبه 
پنجم آذر ماه، تلفن های گرانقيمت آنها را سرقت كردند. يكی از 
آنها گفت: »همراه دوستم داخل خودروی مدل بااليم نشسته 
بوديم كه موتورسيكلتی كنار ما توقف كرد. يكی از سرنشينان 

كلت كمری روی سرم گذاش��ت و گوشی های آيفون 13 و 11 
من و دوستم را س��رقت كرد و رفتند.«  بررس��ی های مأموران 
پليس نشان داد دو سارق مسلح به دو شيوه گوشی های آيفون 
گرانقيمت ش��هروندان را در خيابان های شمالی تهران سرقت 

می كنند.
اولين شيوه س��ارقان، رهگذرانی را كه با گوشی آيفون در حال 
صحبت هستند، تعقيب و در محل خلوتی با تهديد اسلحه تلفن 
همراهشان را سرقت می كنند. در شيوه دوم سارقان، راننده يا 
سرنش��ينان خودروها را كه تلفن همراه آيفون دارند، تعقيب 
می كنند و پس از س��د كردن راه آنها با تهديد اس��لحه، تلفن 

همراهشان را سرقت می كنند. 
تحقيقات برای شناس��ايی و دستگيری س��ارقان مسلح ادامه 

دارد.

   فاطمه صبور 
پس�ر جوان�ي ک�ه ب�ه خاط�ر ش�نیدن ج�واب منفي، 
دخت�ر موردعالق�ه اش را ب�ه قت�ل رس�انده بود، 
ش�د.  محک�وم  قص�اص  ب�ه  قضاي�ي  حک�م  ب�ا 
پاييز سال 9۶، مأموران پليس پايتخت از كشف جسد خونين 
دختر جواني در يك ساختمان نيمه كاره در شهرري باخبر 
و راهي محل ش��دند. وقتي مأموران در محل حاضر شدند، 
شواهد اوليه نشان مي داد دختر جوان با ضربات متعدد چاقو 
كشته و جسدش در آن مكان رها شده است. جسد به دستور 
قضايي به پزشكي قانوني فرستاده ش��د و تحقيقات در اين 
زمينه آغاز ش��د تا اينكه چند روز بعد مردي به اداره پليس 
رفت و مأموران را از ناپديد شدن دخترش باخبر كرد. با ثبت 
مشخصات دختر گمشده مأموران دريافتند او همان دختري 
است كه جسدش در ساختمان نيمه كاره پيدا شده است. به 
اين ترتيب پدر آن دختر به نام نرگس به پزشكي قانوني رفت 
و بعد از شناسايي جسد و تحويل آن، شكايت خود را مطرح 
كرد. با طرح اين شكايت، تحقيقات براي شناسايي عامل يا 
عامالن قتل آغاز ش��د تا اينكه مأموران با بررس��ي فهرست 
مكالمات تلفن همراه مقتول دريافتند او با مردي افغان به نام 
نعيم رابطه پنهاني داشته است. به اين ترتيب نعيم كه يكي 
از كارگران ساختمان نيمه كاره بود و همزمان با كشته شدن 
دختر جوان متواري شده بود، تحت تعقيب پليس قرار گرفت. 
متهم در نهايت يك هفته بعد از حادث��ه، در حالي كه قصد 

خروج از كشور را داشت، بازداشت شد. 
مرد افغان پس از انتقال به پليس آگاهی  و با اقرار به قتل در 
شرح ماجرا گفت: »هشت ماه قبل از خياباني رد مي شدم كه 
نرگس را ديدم. از او خوشم آمد و پيشنهاد دوستي دادم. او 
قبول كرد و همين بهانه اي شد چند بار همديگر را ببينيم. 
من از همان ابت��دا به او گفته بودم اهل افغانس��تان و كارگر 
ساختمان هستم. او هم قبول كرد و پذيرفت تا با هم رابطه 
دوستانه داشته باشيم. نرگس در اين مدت حدود ۲8 ميليون 
تومان ب��ه بهانه هاي مختلف از من پ��ول گرفت. چون قصد 
ازدواج داشتم، اين پول را به او دادم. بعد از مدتي با او صحبت 
كردم و قرار شد به زودي به خواستگاري اش بروم، اما يكباره 
نرگس از ازدواج با من منصرف شد. خواستم دليلش را بگويد 
كه گفت خودش كار مناسبي پيدا كرده و ماهانه ۲ ميليون 
تومان حقوق دارد. بنابراين دليلي براي ازدواج با من ندارد. از 
شنيدن اين حرف شوكه شدم و به او اعتراض كردم، سپس 
گفتم مگر م��را به خاطر پول مي خواس��تي، اما دختر جوان 
گوشش به اين حرف ها بدهكار نبود و اصرار داشت رابطه اش 

را با من قطع كند.«
متهم در ادامه گفت: »خيلي سعي كردم او را قانع كنم تا به 
خواستگاري اش بروم، اما او زير بار نمي رفت به همين خاطر 
روزي او را به س��اختمان نيمه كاره دعوت ك��ردم تا  آخرين 
حرفم را به او بزنم. وقتي نرگس به آنجا آمد، سر صحبت را باز 
كردم، اما او همان حرف هاي قبلي را تكرار كرد. همين باعث 
شد از او بخواهم ۲8 ميليون تومان بدهي اش را پس بدهد. 
حتي تهديد كردم، اگر اين مبلغ را برنگرداند، او را مي كشم. 
نرگس با خونسردي جوابم را داد و گفت هر كاري مي خواهي 
انجام بده. رفتارهاي سرد نرگس باعث شد كنترل اعصابم را 
از دس��ت دادم و بعد با چاقو به او حمله كردم. چند ضربه به 
او زدم و او خونين روي زمين افتاد. خيلي ترس��يده بودم، به 
همين خاطر وسايلم را جمع و از س��اختمان نيمه كاره فرار 
كردم. مي خواستم به افغانستان برگردم، اما در مرز دستگير 

شدم.«
متهم با اقرار به قتل و بازس��ازي صحنه جرم، راهي زندان و 
پرونده با صدور كيفرخواس��ت به دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد. او در اولين جلسه محاكمه با درخواست 
قصاص از سوي اولياي دم از خودش دفاع كرد و گفت: »من به 
نرگس عالقه داشتم و نمي توانستم او را فراموش كنم. وقتي از 
او جواب منفي شنيدم، يك لحظه عصباني شدم و با چاقو به او 
حمله كردم و او را به قتل رساندم. همان موقع پشيمان شدم، 
اما فايده اي نداشت و از ترس فرار كردم. من اشتباه كردم و از 

اولياي دم و دادگاه مي خواهم مرا ببخشند.«
در پايان هيئت قضايي وارد ش��ور ش��د و با توجه به مدارک 

موجود در پرونده متهم به قصاص محكوم شد. 

پسر عاشق پيشه 
به قصاص

 محكوم شد


