
خشم يكي از رفتارهايي 
اس�ت كه معم�والً در 
درگيري ه�ا ح�وادث 
تلخي را رق�م مي زند. 
بارها به كنترل خشم به 
خصوص در درگيري ها 
توصيه شده اس�ت، اما 
همچنان شاهد حوادثي 
هستيم كه از اين رفتار 
غلط منش�أ مي گيرند. 
همانند پرون�ده اي كه 
هفته قب�ل در دادگاه 
كيف�ري يك اس�تان 
تهران رس�يدگي شد 
و در آن م�رد جوان�ي 
در جري�ان درگيري با 
پدر س�الخورده اش به 
خاط�ر پرخاش�گري 

و عصباني�ت به قت�ل رس�يد اما پ�در وي ب�ا ان�كار جرم و 
ادع�اي فرضي�ه خودكش�ي پس�رش تبرئ�ه و آزاد ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، تابستان س��ال گذشته، مأموران پليس 
از مرگ مشكوك مرد 40 س��اله به نام رامين در منزلش باخبر 
و راهي محل شدند. ش��واهد نش��ان مي داد آن مرد در جريان 
درگيري خانوادگي بر اثر ضربه چاقو به س��ينه اش كشته شده 
است. پدر رامين كه در محل حضور داشت با ادعاي خودكشي 
پسرش در توضيح به مأموران گفت: »پسرم بسيار پرخاشگر بود 
و بارها دست به خودكشي زده بود. امروز هم بعد از اينكه با هم 
درگير شديم چاقو را گرفت و مي خواستم كمكش كنم اما او در 
اتاق را قفل كرد و ديگر كاري از دستم برنمي آمد. وقتي باالي 

سرش رفتم كه ديگر نفس نمي كشيد.«
بعد از توضيحات يحيي 65 ساله جسد به پزشكي قانوني منتقل 
ش��د و بعد از مدتي كارشناس��ان با رد فرضيه خودكشي اعالم 
كردند كه آن مرد به قتل رسيده اس��ت. به اين ترتيب پرونده 
با موضوع قتل عمد در دس��تور كار قرار گرف��ت و پدر مقتول 
به عنوان اولين مظن��ون بازداش��ت ش��د. او در بازجويي ها با 
انكار جرمش گفت: »پس��رم مرد بداخالقي بود. او بارها با زن و 
بچه هايش درگير  شده بود و آنها را به شدت كتك مي زد و اذيت 
مي كرد. روز حادثه هم در آن درگيري وقتي دست به چاقو شد 
خواستم جلو بروم و چاقو را از دستش بگيرم كه در اتاقش را قفل 

كرد و اجازه كمك نداد.«
با انكارهاي مرد سالخورده بنا به ش��واهد و مدارك موجود وي 
روانه زندان شد و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه 
نهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرس��تاده شد. در اولين 
جلسه رسيدگي به پرونده به رياس��ت قاضي كشكولي، بعد از 
اعالم رسميت جلس��ه، اولياي دم كه فرزندان مقتول بودند در 
جايگاه قرار گرفتند و پسر مقتول گفت: »پدرم مرد عصباني و 
بداخالقي بود. او بارها دست به خودكشي زده بود و آن روز هم 
احتماالً خودش دست به چاقو شده است. در اين سالها پدربزرگم 

خيلي به ما كمك كرد و از او شكايتي نداريم.«
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و با انكار جرمش در آخرين 
دفاعش گفت: »باور كنيد قاتل پسرم من نيستم. در اين مدت 
هزينه هاي زندگي عروس و بچه هاي��م با من بوده و در پرداخت 
آن كوتاهي نكردم. روز حادثه س��ر موض��وع خيلي كوچكي با 
رامين بحثمان شد. او مثل هميش��ه عصباني شد و معموالً در 
عصبانيت ها خودش را كنترل نمي كرد. همين كه به او براي اذيت 
و آزارهايش اعتراض كردم چاقو را برداشت. جلو رفتم تا كمكش 
كنم كه به اتاقي رفت و در را قفل كرد. اين شد كه راهي نداشتم 
تا او را كمك كنم. « متهم در آخر گفت: »درست است كه پسرم 
خيلي ما را اذيت مي كرد اما راضي به قتل او هم نبودم.« در پايان 
هيئت قضايي بعد از شور، بنا به رضايت اولياي دم و گواهي آنها و 

همچنين انكارهاي متهم، مرد سالخورده را تبرئه و آزاد كرد. 
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اف�راد س�الخورده بيش�تر از آنكه ني�از ب�ه مراقبت هاي 
جسمي داش�ته باش�ند نياز به مراقبت هاي عاطفي دارند. 
گاهي ديده مي شود زن يا ش�وهري به خاطر كهولت سن، 
خألعاطف�ي را از طرف مقابل احس�اس مي كنن�د كه الزم 
اس�ت فرزندان آنها اين خأل عاطف�ي را با رفت�ار و رفت و 
آمدهايي كه دارند پر كنند تا ش�اهد عواقب تلخي نباشند 
مثل پرونده مرد سالخورده اي كه وقتي همسرش به او گفت 
حوصله مري�ض داري او را ن�دارد حادثه تلخ�ی را رقم زد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 22:30  شامگاه جمعه 16 آذر ماه 
قاضي مرادي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با 
تماس تلفني مأموران كالنتري 148 انقالب از مرگ مشكوك 
زن سالخورده اي در خانه اش حوالي خيابان جمال زاده با خبر و 
همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل 
ش��د.  تيم جنايي در محل حادثه كه طبقه پنجم س��اختمان 
مسكوني بود با جسد زن 80 ساله اي به نام ربابه كه از ناحيه سر 
زخمي شده بود روبه رو شدند. بررسي ها حكايت از اين داشت كه 
زن فوت شده بر اثر اصابت جسم سختي به سرش به كام مرگ 

رفته است، اما ش��وهر اين زن كه همراه همسرش در اين خانه 
زندگي مي كرد مدعي بود ربابه تعادلش را از دست داده و پس 
از برخورد سرش با ميز عسلي به كام مرگ رفته است. در حالي 
كه تحقيقات پليسي نش��ان مي داد زن و شوهر از مدتي قبل با 
هم اختالف داشته اند و شب حادثه هم با يكديگر درگير شده اند. 
مأموران به شوهر وي مظنون شدند و او را براي تحقيق بازداشت 
كردند.   متهم در تحقيقات ابتدايي گفت: من و همس��رم با هم 
اختالف داشتيم و گاهي هم مشاجره لفظي مي كرديم اما هيچ 
وقت با هم درگيري فيزيكي نداش��تيم. آن شب با هم مشاجره 
كرديم كه او براي خواب به اتاقش رفت و من هم خوابيدم. وقتي 
از خواب بيدار شدم ديدم كه او س��رش به ميز عسلي خورده و 

فوت كرده اس��ت. پس از اين موضوع را به پس��رم اطالع دادم.  
در حالي كه بررس��ي ها حكايت از اين داش��ت زن 80 ساله در 
درگيري با شوهرش فوت كرده است، متهم با اظهار پشيماني 
لب به اعتراف گشود و گفت: من قصد قتل همسرم را نداشتم اما 
آن روز پنج شنبه 15 آذر ماه براي پيگيري بيماري ام به پزشكم 
مراجعه كردم. پزشك معالجم با ديدن مداركم گفت كه نياز به 
عمل جراحي دارم. وقتي به خانه برگشتم به همسرم گفتم كه 
پزشكم گفته بايد جراحي شوم كه او گفت حوصله پرستاري از 
بيمار را ندارد. از حرف هاي همس��رم خيلي عصباني شدم و در 
يك لحظه كنترلم را از دست دادم و ميز عسلي را برداشتم و به 
سرش زدم كه روي زمين افتاد و فوت كرد. خيلي پشيمان بودم 
و تا روز بعد كنار جسد همسرم ماندم و در نهايت موضوع مرگ 

همسرم را به پسرم تلفني خبر دادم. 
 سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: متهم به دستور بازپرس 
شعبه دوم دادسراي جنايي جهت انجام تحقيقات تكميلي در 

اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است. 

 قصد قتل
 همسرم را نداشتم

 اعتياد به مصرف مواد مخدر از جنبه هاي مختلف مانند ابعاد اخالقي، فكري، 
جسمي و روحي قابل بررسي است، چون اعتياد يك پديده تك بعدي نيست و 

با تمام اجزاي تشكيل دهنده شخصيت فرد در ارتباط است. 
زمان آزمون و خطا در بحث مبارزه با اعتياد گذشته و وقت عمل و اقدام رسيده 
است، بايد در همايش ها و جلسات مقابله با اعتياد مخاطب خاص اين معضل 
را داشته باشد؛ چراكه اعتياد نيروهاي انساني و نيروهاي مولد جامعه را هدف 
مي گيرد.  بايد توجه داش��ت كه حوزه توليد و توزيع م��واد مخدر صنعتي و 
شيميايي وسوسه انگيز اس��ت ما نياز به پش��توانه فكري قوي براي مقابله با 
اعتياد داريم و اگر بخواهيم در مقابله با اين پديده موفق شويم بايد توان خود را 
متناسب با اين پشتوانه افزايش دهيم.   دغدغه سالمت در حوزه اعتياد بسيار 
جدي است و بايد به عنوان يك مسئله ملي مورد توجه قرار گيرد و هر كس در 
هر جايگاهي دفاع از سالمت در مقابل اعتياد را وظيفه اول خود بداند.   مسئله 
اعتياد به مصرف مواد مخدر صنعتي و ش��يميايي جدي تر از آن است كه فكر 
مي كنيم و ممكن است در جاهايي كه به ذهن هيچكس خطور نمي كند و حتي 
در ميان خانواده هاي صاحب نام و تحصيلكرده نيز با اين معضل اجتماعي مواجه 
شويم.   بايد مردم و مسئوالن مانند دوران دفاع مقدس، از سالمت تمامي افراد 
جامعه در برابر اعتياد دفاع كنند و اين دغدغه توسط رسانه ها در كشور به وجود 
آيد.  همانطور كه عمق راهبردي امنيت كشور تنها محصور به مرزهاي كشور 
نيس��ت بايد مرز امنيت رواني، اخالقي و ايمني از اعتياد نيز به خارج از مرزها 
گسترش داده شود.  اگر نيازمند جواناني هس��تيم كه در مقابل دنيا بايستند 
اولين شاخصه، داشتن سالمت جس��مي و روحي اس��ت و آيا افراد نا سالم و 
داراي اعتياد مي توانند در مقابل دشمن بايستند و از كشور دفاع كنند.   معضل 
اعتياد در حال زدن شاهرگ حياتي جامعه ما اس��ت و توجه به امر اجتماعي 
كردن مبارزه با اعتياد يعني همه اعضای تشكيل دهنده جامعه بايد در برابر 
اين بالي خانمانسوز احساس خطر كنند و منتظر انجام وظيفه يك دستگاه 
خاص نباشند؛ چراكه اعتياد يك فاجعه ملي ش��ده و مبارزه با آن عزم ملي و 
همت همگاني را مي طلبد.  افزايش مشاركت اساتيد و دانشجويان در راستاي 
اجتماعي كردن امر مبارزه با مواد مخدر صنعتي و شيميايي نيز ضروري است و 

به بحث پيشگيري و كاهش تقاضا براي مصرف مواد بسيار كمك مي كند. 
* استاد دانشگاه

مبارزه با اعتياد باید اجتماعی شود
بهنام نعمت زاده *

 پدر سالخورده     یادداشت
از قتل تبرئه شد

 اعتراف سارقان  شبرو 
 به 1000 فقره سرقت 

اعتماد ب�ه فضاي مج�ازي براي تبلي�غ كار، 
خدم�ات و خري�د و ف�روش لوازم هميش�ه 
سرانجام خوبي در پي ندارد. معموالً مجرمان 
زي�ادي هس�تند ب�ا پرس�ه زدن در فض�اي 
مجازي نقش�ه هاي كالهبرداري، سرقت و... 
از افرادي كه در اين فضا اقدام به تبليغ براي 
كار، خدمات و خريد و فروش لوازم مي كنند 
طراحي و اجرا مي كنند مثل پرونده شكايت 
ماس�اژور ايراني-تايلندي ك�ه پس از تبليغ 
در گروه ه�اي تلگرام�ي و س�ايت مج�ازي 
مش�تريان را به خانه اش دعوت مي كرد و در 
نهايت در دام سارق چاقو بدست فرصت طلبي 
گرفت�ار ش�د، ه�ر چن�د كه ب�ا هوش�ياري 
همسايه ها مأموران متهم را بازداشت كردند. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، س��اعت 18 عصر روز 
يك شنبه زني با اداره پليس تماس گرفت و گفت 
االن من از پنجره خانه ام شاهد درگيري همسايه ام 
با مرد غريبه چاقو به دستي هستم و همسايه ام از 
ما درخواس��ت كمك مي كند.  پس از اعالم اين 
خبر بالفاصله تيمي از مأموران كالنتري در محل 
حادثه كه ساختمان مسكوني در حوالي خيابان 
جمهوري است حاضر شدند. مأموران با نشاني 
كه زن سالخورده در اختيار آنها قرار داده بود به 
طبقه پنجم ساختمان رفتند كه متوجه شدند دو 
مرد داخل خانه با هم درگير هستند اما هر چقدر 
زنگ خانه را به صدا در آوردند كسي در را باز نكرد 
تا اينكه مشاهده كردند پسر جوان چاقو به دستي 
به باالي پشت بام س��اختمان فرار كرد. مأموران 
به تعقيب متهم پرداختند و در نهايت با شليك 
چند تير هوايي وي را بازداش��ت كردند و همراه 
شاكي كه صاحبخانه بود به اداره پليس منتقل 
كردند.  بررس��ي ها حكايت از اين داشت شاكي 
مرد ماساژوري است و متهم كه براي ماساژ به اين 
خانه  مراجعه كرده پس از ماساژ اقدام به سرقت 
لوازم مرد ماساژور مي كند و همين موضوع باعث 
درگيري آنها مي ش��ود.  صبح ديروز متهم براي 
بازجويي به ش��عبه پنجم بازپرس��ي دادسراي 
ناحيه 34 منتقل شد و مقابل قاضي علي وسيله 

ايرد موسي به درگيري با مرد جوان اقرار كرد. 
ليسانس حقوقي كه ماساژور شد 

شاكي هم كه در دادسرا حضور داشت در توضيح 
ماجرا گفت: من تايلندي االصل هس��تم اما در 

ايران به دنيا آمده ام و بزرگ ش��ده ام. چند سال 
قبل در رشته حقوق قبول و وارد دانشگاه شدم. 
هم اتاقي هايم دو نفر بودند كه هر دو در رش��ته 
تربيت بدني تحصيل مي كردند و در همان دوران 
من از آنها حرفه ماساژوري را فرا گرفتم. من قصد 
نداش��تم به اين حرفه روي بياورم و فقط گاهي 
دوستان و اقوام را ماساژ مي دادم به طوريكه در اين 
رشته حرفه اي شدم. يك سال قبل بيكار شدم و 
تصميم گرفتم از طريق ماساژ درآمد زايي كنم به 
همين سبب در گروه ها و كانال هاي تلگرامي و 
سايت ديوار و فضاي مجازي شروع به تبليغ كردم. 
مشتريان زيادي داشتم و از آنها براي هر جلسه 
بين 70 تا 80 هزار تومان پ��ول مي گرفتم. روز 
حادثه يكي از اعضاي گروه تلگرامي كه خودش 
را ارشيا معرفي كرد به من پيام داد و براي ماساژ 
نوبت گرفت. من به او اعتماد كردم و براي ساعت 
5 عصر نوبت دادم و آدرس خانه ام را براي او پيامك 
كردم. سر ساعت ارش��يا به خانه ام آمد. من او را 

ماساژ دادم. پس از اينكه حمام گرفت گفت تشنه 
اس��ت كه به اتاق رفتم و براي او چاي و شيريني 
بياورم كه ديدم ارشيا تلفن همراه گرانقيمتم و 
ساعت ماركدارم را كه هر دوبيش از 30 ميليون 
تومان ارزش دارند، برداش��ته و قص��د فرار دارد. 
وقتي مانع او شدم چاقوي بزرگي از جيبش بيرون 
آورد و به طرف من حمله ك��رد كه با هم درگير 
شديم به طوريكه دس��تم زخمي شد. در همين 
زمان با داد و فرياد از همسايه ها درخواست كمك 
كردم كه زن همسايه اي با پليس تماس گرفت 
و دقايقي بعد مأموران پش��ت در خانه ام حاضر 
شدند. س��ارق با ديدن مأموران از پنجره خانه ام 
به پشت بام فرار كرد كه مأموران با شليك گلوله 
او را دستگير كردند و وسايل سرقتي را از جيبش 

بيرون آوردند. 
فكر مي كردم ماساژور زن است

متهم در ادعايي گفت: من تا ديپلم درس خوانده ام 
و در مغازه مكانيكي پدرم كار مي كنم. مدتي قبل 

عضو گ��روه تلگرامي به نام دور همي ش��دم. در 
آن گروه افراد زيادي از دختر و پس��ر عضو بودند 
و پيام هاي س��رگرم كننده و عاشقانه اي هم رد و 
بدل مي شد. مدتي گذشت تا اينكه يكي از اعضاي 
داخل گروه دورهمي تبليغ ماساژ كرد و مدعي 
شد كه ماساژور حرفه اي است كه از كشور تايلند 
مدرك گرفته است. او نوش��ته بود براي گرفتن 
نوبت ماس��اژ به پي وي او پيام بدهيم. در ضمن 
در ادامه هم نوشته بود بار اول رايگان است و اما 
هزينه آن براي نوبت هاي بعدي هر جلسه بين 50 
تا 60 هزار تومان است. وقتي عكس پروفايل او را 
ديدم فكر كردم ماساژور زن است و به همين خاطر 
وسوسه شدم و براي او پيام دادم كه نياز به ماساژ 
دارم و درخواست نوبت كردم. دقايقي بعد او به من 
پيام داد و آدرس خانه اش را براي من فرس��تاد و 

براي ساعت 5 عصر به من نوبت داد. 
با ديدن مرد ماساژور شوكه شدم 

بالفاصله به طرف آدرس داده شده به راه افتادم 
و س��ر س��اعت 5 عصر در خانه او رسيدم و زنگ 
خانه را به صدا در آوردم. پس از اينكه از پش��ت 
آيفون خودم را معرفي كردم از من خواس��ت به 
طبقه پنجم بروم. وقتي در خان��ه اش را باز كرد 
با مرد جوان خارجي روبه رو ش��دم كه به راحتي 
فارسي صحبت مي كرد. خيلي شوكه شده بودم 
چون انتظار داشتم ماس��اژور زن جواني باشد. از 
طرفي هم او در خانه را قفل كرده بود و راهي براي 
برگشت نداشتم. روي چوب لباسي تعداد زيادي 
لباس مردانه با سايز هاي مختلف بود كه ترس مرا 
بيشتر كرد و خيلي نگران شدم. پس از اين روي 
مبل نشستم كه مرد خارجي براي آوردن كلوچه 
به اتاق ديگري رفت و با تلفنش در حال حرف زدن 
بود كه تصميم گرفتم فرار كنم. من ساعت مچي 
او را برداشتم و به طرف در رفتم اما در قفل بود كه 
كليد را اشتباه چرخاندم و داخل قفل شكست و 
همين لحظه مرد ماساژور وارد پذيرايي شد كه با 
چاقوي بزرگي او را تهديد كردم و تلفن همراهش 
را گرفتم كه با هم درگير ش��ديم و همس��ايه ها 

متوجه شدند و موضوع را به پليس خبر دادند. 
من قصد سرقت نداشتم اما نمي دانم چرا وسايل 
او را برداشتم و فرار كردم.  متهم براي تحقيقات 
بيشتر به دستور قاضي علي وسيله ايرد موسي در 

اختيار مأموران قرار گرفت.  

ماساژور ایراني–  تایلندي در دام دزد فرصت طلب

"

پن�ج مج�رم س�ابقه دار ك�ه ب�ه اته�ام س�رقت خ�ودرو و ل�وازم داخ�ل 
آن تح�ت تعقي�ب پلي�س ته�ران بودن�د پ�س از بازداش�ت به بي�ش از 
هزار فق�ره س�رقت اعت�راف كردن�د. ب�ا اطالعات�ي ك�ه اعضاي بان�د در 
اختيار پلي�س گذاش�تند چه�ار مالخ�ر پرون�ده هم بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبر نگار ما، اعضاي اين ش��بكه در جريان اجراي طرح بازداشت سارقان 
خودرو و لوازم داخل آن شناسايي و در مخفيگاهشان حوالي ميدان شوش دستگير 
شدند. مأموران پليس وقتي قدم به مخفيگاه سارقان گذاشتند موفق به كشف بسياري 
از لوازم سرقت شده خودرو ش��دند.   در جريان تحقيقات پليس معلوم شد كه همه 
اعضاي باند از مجرمان حرفه اي و سابقه دار هستند. سردسته باند هم مردي 27 ساله به 
نام امير بود كه سوابق متعدد كيفري در پرونده اش ثبت شده بود. امير و همدستانش 
درباره شيوه سرقت هم گفتند كه نيمه هاي شب با پرس��ه در نقاط مختلف شهر با 
شكستن شيشه خودروها يا كالف كردن در خودرو ها، اقدام به سرقت خودرو كرده و 
پس از سرقت وسايل و محتويات داخلي، خودروهاي مسروقه را در نقاط خلوت رها 
مي كردند.  سرهنگ كارآگاه شمس الدين ميرزكي، معاون مبارزه با سرقت وسايط 
نقليه پليس آگاهي تهران بزرگ، با اشاره به صدور قرار ميلياردي براي متهمان پرونده 
از سوي بازپرس شعبه هفتم بازپرسي دادسراي ناحيه 34 تهران گفت: مالباختگاني 
كه در نيمه اول سال جاري مورد سرقت لوازم داخلي خودرو قرار گرفته اند، مي توانند با 
در دست داشتن اصل پرونده خود جهت پيگيري شكايت خود به نشاني به اداره بيستم 

پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسالمي مراجعه كنند.


