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مرد ترياكي وقتي با اعت�راض خانواده اش روبه رو ش�د با 
تفنگ يادگاري كه از دوس�تش گرفته ب�ود پدر و مادرش 
را به قت�ل رس�اند و ب�رادر كوچكت�رش را زخم�ي كرد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، س��اعت 15 عصر روز چهارش��نبه 
30 خردادماه امسال قاضي مرادي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران ب��ا تماس تلفني مأم��وران كالنتري 128 
تهران نو از حادث��ه خونيني در يك خانه قديم��ي در خيابان 
فاني حوالي خيابان دماوند با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي تهران راهي محل شدند. تيم جنايي در 
محل حادثه در طبقه دوم خانه قديمي با جسد زن 48 ساله اي 
به نام پروين روبه رو شدند كه با اصابت گلوله به سرش به قتل 
رسيده بود. بررسي ها نشان داد ش��وهر 56 ساله مقتول به نام 
احمد هم در اين حادثه از ناحيه س��ر با اصابت گلوله به شدت 
زخمي و به بيمارستان منتقل شده است. مأموران همچنين در 
بررسي هاي بعدي متوجه شدند كه يكي از پسران خانواده به 
نام شروين 29 ساله هم از ناحيه سر زخمي شده است. مأموران 
در نخستين شاخه از تحقيقات از دو پسر اين خانواده تحقيق 
كردند.  پيمان پسر 32 ساله اين خانواده در ادعايي گفت: داخل 
خانه مان بودم كه س��ه مرد نقابدار وارد خانه شدند و به سمت 
پدر و مادرم حمله كردند. آنها با ش��ليك گلوله مادر و پدرم را 
به قتل رساندند. همان لحظه برادرم با خودرواش وارد حياط 
خانه شد و سه مرد نقابدار كلت كمري را به من دادند و تهديد 
كردند برادرم را بكشم. من به طرف برادرم شليك كردم كه او 
زخمي شد و به داخل اتاق فرار و در را قفل كرد و سه مرد نقابدار 

هم از محل گريختند. 
شروين هم در تحقيقات گفت: وقتي وارد خانه شدم روي پله ها 
صداي شليك تيري به گوشم رسيد كه متوجه شدم به صورت 
سطحي از ناحيه سر زخمي شده ام. از ترس به داخل خانه مان 
در طبقه اول فرار و در را قفل كردم كه با پيكرهاي خونين پدر 
و مادرم روبه رو شدم. در همين حال برادرم پنجره را شكست 

و وارد اتاق ش��د و ادعا كرد س��ه مرد نقابدار به پ��در و مادرم 
حمله كرده اند.  در حالي كه بررسي ها درباره اين حادثه ادامه 
داش��ت مأموران دريافتند مرد 56 ساله هم شامگاه پنج شنبه 
31 خردادماه در بيمارستان بر اثر شدت خونريزي فوت كرده 
اس��ت.  از س��وي ديگر مأموران در بررس��ي هاي فني متوجه 
تناقض گويي هاي پيمان شدند و دريافتند وي از مدتي قبل به 
خاطر اعتيادش با خانواده اش اختالف داشته به طوريكه چند 
باري با پدر و مادرش درگيري داشته است. بنابراين مأموران 

پيمان را بازداشت كردند و مورد بازجويي فني قرار دادند. 
وي در ابتدا منكر قتل پدر و مادرش ش��د، اما وقتي با داليل و 

مدارك روبه رو شد به جنايت هولناكي اعتراف كرد. 
صبح ديروز متهم براي بازجويي به دادسراي امور جنايي تهران 
منتقل ش��د. وي مقابل قاضي مرادي به قتل پدر و مادرش و 

زخمي كردن برادر كوچكترش اقرار كرد. 
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرائم جنايي 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: متهم جهت انجام تحقيقات 
تكميلي در اختيار اداره دهم ويژه قت��ل پليس آگاهي تهران 

بزرگ قرار گرفته است. 
گفت وگو با متهم 

خودت را معرفي كن ؟ 
پيمان هستم 32 ساله .

به چه كاري مشغول بودي ؟ 
من كابينت ساز هستم. پدرم نيز كابينت ساز بود. 

متأهلي ؟ 
بله، يك دختر هفت س��اله دارم اما مدتي قبل همسرم طالق 
گرفت و االن هم��راه دخت��رم زندگي مي كند و م��ن هم در 

زير زمين خانه مان اتاقي دارم و به تنهايي زندگي مي كنم. 
چرا طالق گرفت ؟ 

چهار سال قبل به ترياك معتاد ش��دم و االن هم شيره ترياك 
مصرف مي كنم. به خاطر اعتيادم همسرم از من جدا شد. 

چه  شد كه پدر و مادرت را به قتل رساندي ؟ 
توهم داشتم و متوجه نشدم. 

شما كه گفتي ترياك مصرف مي كني ؟ 
بله، اما چند روز قبل يكي از دوستانم قرص روانگرداني به من 
داد و گفت اگر آن را مصرف كنم، مي توانم ترياك را ترك كنم. 
آن روز ابتدا قرص را خوردم، اما فايده اي نداش��ت و شروع به 
مصرف ترياك كردم كه پدرم از راه رسيد و به من اعتراض كرد 

و اين اتفاق افتاد. 
بيشتر توضيح بده ؟ 

داخل پاركينگ در ح��ال مصرف ترياك بودم ك��ه پدرم وارد 
حياط ش��د. وقتي مرا در حال مصرف ديد به من اعتراض كرد 
و گفت بروم براي خودرواش باطري بخرم. به داخل خانه رفتم 
و در حال لباس پوش��يدن بودم كه دوباره ش��روع به توهين و 

تحقير من كرد. 
حرف هاي تحقير آميزش خيلي م��را آزار داد كه يك لحظه به 
فكر اس��لحه كمري ام افتادم. اسلحه را برداش��تم و روي سرم 
گذاشتم و تهديد كردم خودم را مي كشم كه پدرم با مشت به 
صورتم كوبيد و گفت جرئت نداري و رف��ت. پس از اين من از 
پشت به سرش ش��ليك كردم. مادرم داخل آشپزخانه در حال 
بيرون آوردن لباس ها از داخل ماشين لباسشويي بود كه صداي 
شليك را شنيد و فرياد زد كه به سراغش رفتم و يك تير هم به 

سوي او شليك كردم. 
چه شد كه تصميم گرفتي برادرت را بكشي ؟ 

خيلي ترس��يده بودم و به اتاقم رفتم و وسايل، پول ها و كارت 
عابرم را برداشتم تا فرار كنم كه برادرم با خودرواش وارد حياط 
خانه شد. او متوجه شد كه من وحشت زده هستم. من با او قهر 
بودم كه تفنگ را به سويش گرفتم و ش��ليك كردم. گلوله از 
يك سانتي سرش عبور كرد و كمي او را زخمي كرد. برادرم از 
ترس فرار كرد و به خانه رفت و در را قفل كرد. شيشه پنجره را 
شكستم و از پنجره وارد شدم و او را تهديد به مرگ كردم. برادرم 

از من خواس��ت او را نكشم 
و به من گفت ف��رار كنم كه 
تصميم گرفتيم به مأموران 
پليس به دروغ بگوييم س��ه 
مرد نقابدار به پ��در و مادرم 

حمله كرده اند. 
قبل از روز حادثه با پدر و مادرت 

هم درگيري داشتي ؟ 
با پدرم بل��ه. او چن��د روز قب��ل از طريق 
اينستاگرامش به من پيام داد و گفت من آدم 
بي مصرفي هستم و نوشته بود كه اعتيادم را 

ترك نكنم باليي سرم مي آورد. 
اسلحه را از كجا خريدي ؟ 

اسلحه يادگاري يكي از دوستانم است. 
يعني پول ندادي ؟ 

من چند ماه قبل براي يكي از دوس��تانم 
دوكيلو مواد مخدر جابه جا كردم. او قصد 
داشت به من پول بدهد كه قبول نكردم و 
به خاطر دستمزدم اين اسلحه را يادگاري 

به من داد. 
االن چه حسي داري ؟ 

خيلي پش��يمان هس��تم. من زمان حادثه 
حال خوش��ي نداش��تم و وقتي برادرم به من 

گفت تفنگ را كنار بگذارم تازه متوجه شدم چه 
جنايتي كرده ام. 

چرا به پليس دروغ گفتي ؟ 
ترسيدم.

اسلحه را چه كار كردي ؟ 
اس��لحه را داخل خاك اره هايي داخل حياط 

مخفي كردم كه بعد تحويل پليس دادم. 

  شناي مرگ 
در بابلرود

ش�نا  هن�گام  گذش�ته  روز  جوان�ي  م�رد 
ش�د.  غ�رق  باب�ل  شهرس�تان  بابل�رود  در 
اين حادثه زماني رخ داد كه اين مسافر تهراني همراه 
خانواده اش در رودخانه در حال ش��نا بودند، ولي به 
علت عدم شناخت منطقه و وضعيت رودخانه جانش 

را از دست داد.
 دكتر احمد محمدپ��ور، رئيس مرك��ز فوريت هاي 
پزشكي اورژانس 115 بابل به ايرنا گفت كه اين حادثه 
را منابع مردمي به مركز فرماندهي سازمان اورژانس 
اطالع دادند و بالفاصله تكنسين هاي پايگاه سيد كال 
و هليدشت را به محل اعزام كرد. وي ادامه داد: پيكر 
بي جان اين فرد حادثه ديده بعد از حدود يك ساعت 
جست و جو در آب رودخانه كشف و به تكنسين هاي 

اورژانس تحويل داده شد. 
وي گفت كه تكنس��ين هاي اورژانس تالش فراواني 
براي احيا اين فرد انجام دادند كه متأس��فانه ثمري 
نداش��ت، ولي با اي��ن ح��ال وي را به بيمارس��تان 
17شهريور مرزيكال بابل منتقل كردند و تالش هاي 
كادر درماني بيمارس��تان هم اين جوان را به زندگي 

باز نگرداند. 

تأملي در روان شناسي سارقان
 تأمل و مداقه در ادبيات پژوهشي آس��يب  ها و كجروي  هاي اجتماعي 
نشان مي دهد كه پديده »سرقت« از منظرهاي متفاوت مورد تحليل 
و واكاوي قرارگرفته است  به همين سبب در اين خصوص حجم وسيع 
و انبوهي اطالعات در دست است و با اندكي جست وجو در پايگاه هاي 
علمي و پژوهشي مي توان به شمار زيادي از آن دست يافت، اما در مقابل 
اين حجم انبوه اطالعات مربوط به پديده سرقت، اطالعات محدودي در 
خصوص »سارقان« در دس��ترس است. گويي انديشمندان و محققان 
قليلي مطالعه و كاوش روشمند در اين قلمر و انجام داده اند. با اين حال 
بسياري بر اين واقعيت اذعان دارند كه درك و تبيين دقيق و كامل پديده 
سرقت بدون درك ژرف و جامع از سارقان ميسر نخواهد شد. با اذعان به 
اين واقعيت، اين نوشتار مي كوشد تا به اجمال و با بهره گيري از يافته هاي 
چند »تك بررسي«)case study( و استفاده از اطالعات استخراج شده 
از تعدادي محدود از پژوهش ها، نوري هر چند كم سو، بر اين قلمرو بيفكند 
تا بلكه سرآغازي براي توجه فزون تر »باليني كاران«، »پژوهشگران« و 

»تحليل گران« به اين حيطه كمتر شناخته شده باشد. 
 در اين نوشتار تالش مي شود تا از طريق ارائه پاسخ به چند پرسش مهم 
به تشريح برخي ابعاد روان شناختي »سارقان« بپردازد. آن پرسش  ها 

چنين اند: 
1- آيا تمامي سارقان از حيث شخصيتي »همگن« و همسان هستند؟ 

2-  آيا تمامي سارقان را مي توان در زمره بيماران رواني جاي داد؟ 
3- كدام عوامل رواني موجب گرايش تعدادي از افراد جوامع مختلف به 

پدپده سرقت مي شود؟ 
4-  آيا فقر و محروميت ها و محدوديت هاي مادي مي توانند افراد را به 

سوي ارتكاب اقدامات كژسازگارانه اي همچون سرقت سوق دهند؟ 
5- آيا مي توان جامعه اي عاري از سارق داشت؟ 

يك. اگر همچون گروه وسيعي از روان شناسان، شخصيت را مجموعه 
صفات، ويژگي ها و كنش هاي آشكار و نهان افراد بدانيم، پاسخ مان به 
پرسش نخست آشكارا منفي است. چه  يافته ها نشان داده اند كه گرچه 
اغلب سارقان در ويژگي هايي نظير »ناپختگي رواني«، »تكانش وري«، 
»حس نوع دوستي ضعيف« و »وجدان اخالقي ضعيف« شبيه يكديگرند، 
اما از حيث »تيپ شخصيتي« نمي توان آنها را در يك دسته جاي داد؛ 
چرا اينكه عده اي از آنها به صورت مشخص »سايكوپات« ) روان دردمند ( 
هستند و بي محابا مال و جان ديگران را مورد تعرض قرار مي دهند ) به 
ويژه آنهايي كه سرقت به عنف دارند دراين گروه جاي مي گيرند(، عده اي 
ديگر از آنان ) به ويژه افراد كم سن و سال تر ( دچار سندرم كليپتوماني 
) جنون دزدي( هستند. اين گروه به صورت وسواسي و بدون آنكه نياز 
داشته باشند، اشياء و وسايل ديگران را به سرقت مي برند. همچنين گروه 
ديگري از سارقان تيپ شخصيتي » پارانوئيد « دارند اينان سوء ظن، كينه 
و نفرت زيادي از افراد جامعه دارند و لذا با سرقت اموال آنان مي كوشند 
تا كينه و نفرت خود را تسكين بخشند. در كل مي توان اذعان داشت كه 

اغلب سارقان از حيث شخصيتي » غيرعادي« ) آنورمال( هستند. 
دو. تحليل هاي صورت گرفته پيرامون سارقان دستگير شده نشان داده 
است كه نرخ شيوع انواع »روان رنجوري«در بين سارقان بيش از جمعيت 
عادي اس��ت. به عنوان مثال، در چند مطالعه كنترل شده، سارقان در 
مؤلفه هاي دو آزمون استاندارد روان شناختي، يعني)MMPI سياهه 
شخصيتي چند گانه مينه سوتا( و)SCL  در مقياس سنجش اختالالت 
رواني (، به مراتب در مقايسه با جمعيت عادي جامعه نمرات بيشتري 
كسب كردند. اين بدان معنا است كه سارقان اضطراب بيشتري دارند، 
از انواع هراس ها رن��ج مي برند، روابط بين فردي مختل��ي دارند و فاقد 
آرامش و ايمني هستند،اما سارقان » سايكوتيك « ) روان پريش( نيستند. 
بنابراين، گر چه از برخي اختالالت روان شناختي رنج مي برند، اما چون 
هذيان و توهم ندارند و ارتباط آنها با واقعيت قطع نشده است، نسبت به 
پيامدهاي اعمال و رفتار خود هشيار هستند و الجرم نمي توان آنها را به 

بهانه روان رنجوري از مكافات معاف كرد. 
سه. سرقت را مي توان نوعي رفتار » يادگر فته شده « تلقي كرد. به بياني 
ديگر مي توان اذعان كرد كه كسي، سارق متولد نمي شود بلكه سارقان 
سرقت را از طريق »الگوگيري « ) مش��اهده الگوهاي تلويزيوني (  زنده 
يا مشاهده الگوهاي ، » شرطي ش��دن « و »خوگيري « )  عادت كردن ( 
مي آموزند و بر اس��اس » پيامدهاي حاص��ل از رفتار « آن را اس��تمرار 
مي بخشند يا به كناري مي نهند. چند عامل دروني - رواني نيز سهم و 
نقش معناداري در گرايش برخي افراد ب��ه رفتار كجروانه دزدي دادند. 

برخي از آن عوامل عبارتند از: 
1- اجتماعي شدن ضعيف ، اينگونه افراد به دليل ضعف بنيان هاي تربيتي، 
سكونت در حاشيه نشيني ها، فقدان انضباط و قواعد معين در خانواده و 
حضور در خانواده هاي گسسته ناهنجار  نتوانسته اند هنجارهاي جامعه را 

در سنين حساس دروني سازند. 
2-فقدان مهارت هاي بسنده. اغلب سارقان فاقد مهارت هاي الزم براي 

زيست هنجارمند و شرافتمندانه هستند. 
3- ظرفيت انطباق و سازگاري اندك

4- رؤياپردازي افراطي 
5- احساس حقارت 

6-تمايل شديد به همنوايي با افراد ناهنجار
چهار. هم شواهد پژوهشي و هم تجارب معمول نشان مي دهد كه فقر و 
محروميت في نفسه نمي توانند كسي را به سوي كجروي سوق دهند. چه 
بسيارند فقيراني كه نه تنها حقير نيستند بلكه بزرگوارانه و شرافتمندانه 
زندگي مي كنند و هرگز دامن خود را به كجروي و سرقت آلوده نمي سازند، 
اما زماني كه فقر به يك انگيزش روان شناختي تبديل شود مثالً چنانچه 
فرد فقير از يك سوء احساس تبعيض و بي عدالتي كند و از ديگر سوء عامل 
بازدارنده دروني نداشته باشد و ضمناً بيم و ترس گرفتار شدن نداشته باشد 
و امكان سرقت برايش فراهم باشد، امكان دست يازيدن او به سرقت وجود 
دارد. به تعبير و بيان روان شناختي، محروميت موجب كجروي نمي شود 

بلكه محروميت نسبي مي تواند زمينه ساز كجروي شود. 
پنج. اگر با نگاهي واقع بينانه به موضوع سرقت و تيپ شخصيتي سارقان و 
خصائص رواني آنان و نيز به عوامل جامعه شناختي درون جوامع بنگريم، 
پاس��خ س��ؤال پنجم منفي خواهد بود، اما بدون ترديد با بهبود برخي 
فرايندهاي تربيتي ) اعم از فرآيندهاي درون خانواده و مدرسه ( و اصالح 
و بهبود برخي رويكردها  مي توان از شمار سارقان آتي جامعه كاست. به 
عنوان مثال چنانچه خانواده ها و مدارس در مواجهه با س��رقت، حتي 
موردي كوچك و ناچيز از آن را به منزله » خط قرمز« بنگرند و هيچ نوع 
اغماضي را در برابر آن برنتابند و مرتكبان احتمالي را بالفاصله ناگزير به 
»جبران« آن هم جبران مضاعف سازند، افكار عمومي به پديده سرقت، از 
هر نوع و شكل آن به منزله يك كجروي كثيف بنگرد و پليس نيز حضور 
و نظارت بيشتري داشته باشد سيستم هاي قضايي »پيامدهاي« بسيار 
شديدي براي سرقت لحاظ كنند، آنگاه مي توان اميدوار به كاهش شمار 
سارقان در جامعه بود. افزون بر آن، از نگاه  درماني به سارقان كم سن و 
سال نيز نبايد غافل بود. اگرچه، چنين افرادي ممكن است بر اثر عواملي 
چون آسيب هاي جزئي مغزي و كژكاركردي رواني، ناهوشيارانه دست 

به چنين رفتارهايي بزنند. 
*معاون اجتماعي ناجا

قاتل مرد ساندويچي
به جرمش اعتراف كرد

پس�ر جواني ك�ه متهم اس�ت م�رد س�اندويچي 
را در ش�رق تهران به قتل رس�انده س�رانجام قفل 
س�كوت را شكس�ت و به جرم�ش اعت�راف كرد . 
به گ��زارش خبرن��گار ما، س��اعت 2 بامداد دوش��نبه 
28 خردادماه بود كه قاضي مناف��ي آذر، بازپرس ويژه 
قتل تهران با تماس مأموران كالنتري128 تهران نو از 
قتل مردي 73 ساله در محل كارش با خبر شده و همراه 
تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي تهران در 

محل حاضر شد.
 بررسي ها نشان داد كه مقتول صاحب مغازه ساندويچي 
است كه در محل كارش با اصابت ضربات چاقو هدف 
قرار گرفته و به قتل رسيده اس��ت. همزمان با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني پس��ر مقتول گفت كه از چند 
روز قبل مرد  جواني را ديده است كه در چند نوبت به 
محل كار پدرش آمده و با او مش��اجره كرده اس��ت. با 
اطالعاتي كه وي در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان 
پليس متهم را كه مردي 35 س��اله به ن��ام بهروز بود 
بازداشت كردند. او گفت كه با مقتول اختالف داشته، 
اما در جريان قتل وي نقش نداشته است. مرد مظنون 
ادامه داد: 20 سال قبل فرامرز بعد از تعرض به برادرم 
وي را به قتل رساند. بعد از آن بود كه من به درخواست 
خانواده ام كش��ور را ترك كردم و راهي هلند ش��دم تا 

اينكه سال گذشته به تهران برگشتم.
 وي ادامه داد: من از مقتول كينه داشتم براي همين 
چندبار به او هشدار دادم. متهم اما در جريان تحقيقات 
فني پليس روز گذشته به قتل اعتراف كرد، اما درباره 

انگيزه اش سكوت كرد. 
س��رهنگ حميد مكرم، معاون مبارزه با جرائم جنايي 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: ب��ا توجه به اعتراف 
متهم به ارتكاب قتل، قرار بازداشت موقت وي از سوي 
بازپرس صادر شد و متهم براي انجام تحقيقات تكميلي 
و مشخص شدن انگيزه ارتكاب قتل در اختيار اداره دهم 

پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است. 

شکارچی خرگوش
 قاتل انسان شد

كودكان�ه  دعواي�ي  خاط�ر  ب�ه  اس�ت  مته�م  ك�ه  م�ردي 
مرتك�ب قت�ل ش�ده ب�ود ب�ا رأي قض�ات دي�وان عال�ي كش�ور 
از قصاص فاصل�ه گرفت و ب�ه پرداخت دي�ه و زندان محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، شهريور سال 95 بود كه مأموران پليس ورامين از قتل 
پسري 24 ساله در يكي از محله هاي شهر با خبر شده و در محل حاضر شدند. 
بررسي هاي اوليه نشان داد كه علي با اصابت گلوله اسلحه شكاري به بدنش 

مجروح شد و بعد از انتقال به بيمارستان جانش را از دست داده است. 
بعد از حضور بازپرس در بيمارستان و انتقال جسد به پزشكي قانوني يكي 
از دوستان مقتول كه محمدرضا نام داشت ودر جريان حادثه نقش داشت 
بازداشت شد. او گفت: مدتي قبل بود كه با علي و دوستش امين اختالف 
پيدا كردم. آنها مدام به ويراژ دادن من با موتور اعتراض مي كردند و سر اين 
موضوع چندبار با هم درگير شديم تا اينكه كينه آنها را به دل گرفتم و يك 
روز با ضربه سنگ شيشه خانه امين را شكستم.  ساعتي بعد از آن در حال 
عبور از محل بودم كه امين سد راهم شد. او مي دانست كه شكستن شيشه 
خانه شان كار من است براي همين علي را صدا كرد و ماجرا را برايش شرح 
داد. علي هم در دفاع از امين يك سيلي به من زد و مجبورم كرد به در خانه 
امين بروم و از خانواده اش عذر خواهي كنم. رفتار آنها كينه ام را بيشتر كرد 
براي همين براي انتقام از آنها با عمويم كه مراد نام دارد تماس گرفتم و ماجرا 
را برايش توضيح دادم و خواستم به من كمك كند كه قبول كرد. لحظاتي بعد 
بود كه همراه عمويم به در خانه امين رفتيم و آنجا بود كه با او و علي درگير 
شديم. عمويم براي ترساندن آنها چند تيرهوايي شليك كرد كه نمي دانم 

چطور يكي از گلوله ها به شكم علي برخورد كرد و كشته شد. 
با اطالعاتي كه محمدرضا در اختيار پليس گذاش��ت، عموي 33 ساله اش 
مراد هم بازداشت شد. مأموران پليس در بازرسي از خودروي او يك اسلحه 
برنو كشف كردند. بررسي تيم اسلحه شناسي هم نشان داد كه علي با اصابت 
گلوله از همين اسلحه كشته شده است. بعد از آن بود كه بازپرس، مراد را به 

جرم مباشرت در قتل و امين و محمدرضا را به اتهام شركت در نزاع مجرم 
شناخته و كيفرخواست عليه آنها صادر شد. 

پس از آن بود كه پرونده در ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
بررسي شد. در ابتداي جلس��ه اولياي دم گفتند كه خواسته شان قصاص 
متهم است. در ادامه مراد در جايگاه حاضر شد و گفت: قبول دارم كه دست 
به اسلحه بردم و گلوله را ش��ليك كردم، اما قصد قتل نداشتم. او توضيح 
داد: برادرم به بيماري س��رطان مبتال شده بود و پزش��كان از او قطع اميد 
كرده بودند. شنيده بودم كه گوش��ت خرگوش براي درمان او مفيد است 
براي همين اسلحه شكاري خريدم تا به شكار خرگوش بروم. همان لحظه 
برادرزاده ام تماس گرفت و ماجراي درگيري اش را شرح داد و درخواست 
كمك كرد. وقتي همراه محمدرضا در محل حاضر شديم مقتول و دوستانش 
با شمشير و قمه به ما حمله كردند. من هم براي ترساندن آنها دست به اسلحه 
بردم و چند تير هوايي شليك كردم. امين و علي، اما تالش مي كردند هر طور 
شده برادرزاده ام را با خودشان ببرند. ما سوار خودرو شديم تا محل را ترك 
كنيم كه امين با آجر ضربه اي به شيشه ماشينم زد كه شكست. من در حال 
حركت چند تير شليك كردم كه يكي از گلوله ها با زمين برخورد كرد و بعد 
از كمانه كردن به شكم علي اصابت كرد.  در ادامه محمدرضا و امين،  اتهام 
شركت در نزاع را قبول كردند. محمدرضا گفت: من فكر نمي كردم كه يك 

اختالف كودكانه منجر به قتل و گرفتاري تا اين حد شود. 
هيئت قضايي بعد از ختم جلسه وارد شور شد و با توجه به نظريه كارشناسان 
اسلحه شناسي كه اعالم كرده بودند گلوله به صورت غيرمستقيم و احتماالً 
پس از كمانه كردن به زمين با مقتول برخورد كرده است، مراد را از قتل تبرئه 
و وي به پرداخت ديه و شش س��ال زندان محكوم كرد. امين و محمد رضا 
نيز هر كدام به خاطر ش��ركت در درگيري منجر به قتل و تخريب عمدي 
به شش سال زندان محكوم شدند. رأي دادگاه بعد از بررسي در شعبه 39 

ديوان عالي كشور تأييد شد. 

قاتل مرد پولدار محاكمه مي شود 

دكتر سعید منتظرالمهدي  *قتل پدر و مادر با اسلحه يادگاري

م�ردي كه ب�ه خاط�ر اخت�الف مل�ك ميلي�اردي م�رد پولداري 
را جل�وي در دفترخان�ه اي ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود ب�ه زودي 
در دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز يك شنبه سوم بهمن  سال 95 قاضي مدير 
روستا با تماس تلفني مأموران پليس از مرگ مشكوك مرد ميانسالي در 
بيمارستاني با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل شد. تيم جنايي در بيمارس��تان با جسد مرد 65 ساله اي به 
نام شاپور روبه رو شدند كه با اصابت جسم نوك تيزي به پشت سرش به 

كام مرگ رفته بود. 
بررسي ها حكايت از اين داش��ت عصر روز قبل مقتول در يك مجتمع 
تجاري حوالي ميدان نوبنياد جلوي دفترخانه اي با مردي درگير شده كه 

ناگهان نقش بر زمين و بي هوش مي شود. 
وكيل مرد فوت شده گفت: موكلم مدتي است به خاطر ملك ميلياردي با 
مردي به نام ارسالن اختالف دارد. ارسالن از موكلم زمين خريده بود، اما 
بدهي اش را نمي داد تا اينكه روز حادثه جلوي دفتر خانه اي با هم درگير 

شدند و ناگهان شاپور روي زمين افتاد و ارسالن هم از محل گريخت. 
همزمان با ادامه تحقيقات مأموران به دستور قاضي، ارسالن را بازداشت 

كردند و مورد بازجويي قرار دادند. 
وي گفت: شاپور قرار بود سند زمين را به نام من منتقل كند، اما از آنجا 
كه ملك خالفي داش��ت، به وي گفتم كه هر زمان خالفي ساختمان را 
پرداخت كرد، بقيه مبل��غ را پرداخت مي كنم ك��ه در نهايت به توافق 

رسيديم تا اينكه روز حادثه قرار گذاشتيم كه در دفترخانه اي در مجتمع 
تجاري مورد نظر حاضر شويم تا سند به نام من منتقل شود. 

آن روز جلوي دفترخانه با پس��ر شاپور درگير ش��دم، اما او رفت و من 
همراه مقتول در راه پله ها بار ديگر به صورت لفظي درگير و در يك لحظه 
عصباني ش��دم و او را هل دادم. او تعادلش را از دست داد و با سر به لبه 

ديوار بر خورد كرد. همين مسئله باعث شد او از هوش برود. 
در حالي كه متهم اين ادعا را مطرح مي كرد مأموران فيلم دوربين هاي 
مداربسته محل حادثه را بازبيني و راز قتل را بر مال كردند. فيلم نشان 

مي داد لحظه حادثه مقتول و وكيلش در پله ها هستند و در همين هنگام 
متهم با مقتول درگير مي شود و در يك لحظه چاقويي از جيبش بيرون 

مي آورد و ضربه اي به پشت گردن مقتول مي زند. 
متهم وقتي فيلم دوربين مداربس��ته را مشاهده كرد به قتل مرد پولدار 

اعتراف كرد. 
قاضي مدير روستا پس از تحقيقات تكميلي براي متهم به جرم قتل عمد 
كيفرخواست صادر كرد. بدين ترتيب متهم به زودي در دادگاه كيفري 

استان تهران محاكمه مي شود. 


