
تصميم�ات جس�ورانه و ناآگاهانه كه با گري�ز از قانون انج�ام مي گيرد نه 
تنها مش�كالت را ح�ل نخواهد كرد بلك�ه عواقبي در پي خواهد داش�ت 
كه جبران آن بس�يار س�خت خواهد بود. پرونده قتل مرد معتادي كه روز 
گذش�ته در دادگاه كيفري اس�تان تهران براي دومين بار رس�يدگي شد 
نتيجه اين اقدام عجوالنه اس�ت كه در آن مرد جواني با همدستي پدرش 
براي نجات زندگي خواهر معتادش مرتكب قتل مردي مي ش�ود كه همراه 
او مش�غول مصرف مواد اس�ت. متهمان با س�وزاندن جس�د، قصد گمراه 
كردن پليس را داش�تند اما 19 ماه بعد با كشف جس�د، دو متهم دستگير 
ش�دند و بعد از محاكمه مرد جوان به قصاص و پ�در وي به حبس محكوم 
مي ش�ود. دو متهم روز گذش�ته بار ديگر پاي ميز محاكمه ق�رار گرفتند. 
 ب��ه گ��زارش خبرن��گار ما، 
رسيدگي به پرونده از پنجم 
آذر س��ال 91 با اعالم ناپديد 
شدن ناگهاني پسر 20 ساله به 

نام آرمان آغاز شد. 
با اع��الم اي��ن مفق��ودي در 
حاليكه تحقيقات در اين زمينه 
ادامه داش��ت بيس��ت و دوم 
مرداد سال 93، جسد سوخته اي 
حوالي فشافويه كشف شد كه 
با انتقال به پزش��كي قانوني و 
تشخيص هويت مشخص شد 
متعلق به همان پس��ر جواني 
است كه پدرش چندماه قبل 
اعالم مفقودي ك��رده بود.  به 
اين ترتي��ب پرونده با موضوع 
قتل عمد در دس��تور كار قرار 
گرفت و مأموران دريافتند وي 
مدتي قبل با دخت��ري به نام 
مهناز رابطه داشته است. به اين 
ترتيب مهناز بازداشت شد و در 
بازجويي هاي مدعي شد پدر و 

برادرش قاتل آرمان هستند. 
بنا بر اظه��ارات دختر جوان 
ياس��ر 53 س��اله و نريم��ان 
25 ساله بازداش��ت شدند و 
به قتل پس��ر ج��وان اعتراف 
كردند. نريمان در توضيح به 
مأموران گفت: »خواهرم معتاد به شيش��ه بود به همين دليل شوهرش همراه 
فرزند خردسالش به خانه پدرش رفته بود. به همين دليل تصميم گرفتيم او را 
كمك كنيم تا اعتيادش را ترك كند تا اينكه روزي فهميديم او از خانه فرار كرده 
است. اين شد كه همراه پدرم به خانه مهناز رفتيم اما هر چه در زديم كسي در 
را باز نكرد. وقتي از روي ديوار وارد حياط خانه شدم مهناز را ديدم كه دستپاچه 

از حياط بيرون رفت.«
او در خصوص قتل گفت: »با فرار مهناز شك كردم و وارد اتاق شدم. چشمم به 
آرمان خورد كه در اتاق نشسته بود. با ديدنش عصباني شدم و كنترلم را از دست 
دادم به همين دليل با چاقو دو ضربه زدم. وقتي مقتول از نفس افتاد جنازه اش را 
الي پتو پيچيدم و در صندوق عقب خودرو گذاشتم. بعد از پدرم كمك خواستم تا 

او را به بيابان هاي فشافويه ببريم. سپس خودم به تنهايي آن را آتش زدم.«
بعد از اي��ن توضيحات، پدر متهم تح��ت بازجويي قرار گرف��ت، او در اظهارات 
متفاوتي گفت: »وقتي وارد خانه مهناز ش��ديم، دخترم همراه مقتول مشغول 
كشيدن مواد بود. به همين خاطر دس��ت و پاي مقتول را بستيم و او را بيرون 
برديم تا ادبش كنيم اما در مسير با او درگير شديم و بعد از آنكه مقتول را خفه 

كرديم، جسدش را در بيابان هاي فشافويه سوزانديم.«
نريمان به اتهام مباشرت در قتل و ياسر به اتهام معاونت در قتل روانه زندان شدند 
و پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين 
جلسه محاكمه دو متهم بعد از درخواست قصاص از سوي اولياي دم از خودشان 
دفاع كردند. در پايان هيئت قضايي پسر جوان را به قصاص و پدرش را به حبس 
محكوم كرد. رأي صادره از س��وي قضات ديوان نقض و پرونده براي رسيدگي 
مجدد به شعبه 10 دادگاه كيفري ارجاع داده شد.  روز گذشته دو متهم در همان 
شعبه به رياست قاضي قربان زاده محاكمه شدند. با درخواست قصاص از سوي 
اولياي دم، نريمان در آخرين دفاعش گفت: »مقتول مهدور الدم بود. او با خواهرم 

رابطه داشت و اجازه نمي داد خواهرم به زندگي اش برگردد.«
در ادامه پدر متهم نيز گفت: »در قتل نقشي نداشتم و براي نجات پسرم بود كه 

مدعي قتل شدم.« در آخر هيئت قضايي وارد شور شد. 

واژگوني اتوبوس مسافربري در محور گرمسار- سمنان دو 
كشته و 32 زخمي برجاي گذاشت. 

به گزارش ايس��نا، اين اتوبوس مس��افربري در محور گرمسار- 
سمنان واژگون شده كه 32نفر زخمي و دو كشته در پي داشت. 

 2 كشته و 32 مصدوم 
در واژگوني اتوبوس 

قاتل نامرئي سه كارگر را در شهر سوران استان سيستان و 
بلوچستان به كام مرگ كشاند. 

به گزارش ايرن��ا، صبح روز سه ش��نبه افراد ش��اغل در يكي از 
كارگاه هاي صافكاري شهر س��وران هنگام حضور در محل كار 
خود مشاهده كردند سه نفر از همكاران شان دچار گاز گرفتگي 
شده اند.  بررسي ها نشان داد اين افراد از پيك نيك براي گرمايش 
مكان استراحت خود استفاده كرده بودند كه توليد و استنشاق 

گاز خطرناك مونواكسيدكربن باعث فوت آنان شده بود.

 قاتل نامرئي 
جان 3 نفر را گرفت

تالش پليس آگاهي تهران براي بازداش�ت دو سارق مسلح 
كه با گروگان گرفتن اعضاي يك خان�واده در غرب تهران 
دست به سرقت مسلحانه زده اند همچنان ناكام مانده است. 
 به گزارش خبرنگار ما، اين سارقان ظهر روز دوشنبه 20 شهريور ماه 
با ورود به يك مجتمع مسكوني كه همه از اعضا يك خانواده بودند 
با تهديد سالح بيش از 70 ميليون تومان پول و طال سرقت كردند 
و بعد از حبس كردن اعضا اين خانواده از محل متواري ش��دند. با 
حضور كارآگاهان پليس و بررسي دوربين هاي مداربسته تصاوير 
دو سارق مسلح به دست آمد. يكي از شاكيان گفت: ما داخل خانه 
نشسته بوديم كه ناگهان زنگ آپارتمان را زدند. وقتي در را باز كردم 
دو مرد مسلح وارد شدند و با تهديد پول و طالهايمان را سرقت كرده 
و گريختند.  مركز اطالع رساني پليس پايتخت اعالم كرد: دستور 
انتشار تصاوير متهمان از سوي قاضي صادر شده است و شهرونداني 
كه موفق به شناس��ايي تصاوير متهمان ش��ده اند اطالعات خود 
را از طري��ق ش��ماره هاي 51055501 و 55381036 در اختيار 

كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دهند. 

 مخفيگاه 2 سارق مسلح را 
به پليس نشان دهيد

رئي�س مرك�ز فوريت هاي پزش�كي اس�تان الب�رز اعالم 
كرد ك�ه درجري�ان 11 فق�ره تص�ادف پياپ�ي در آزاد راه 
ك�رج - قزوين، يك نف�ر كش�ته و 26 نفر مصدوم ش�دند. 
دكتر مهرداد بابايي به ايرنا گفت: در يكي از تصادف هاي آزاد راه 
كرج - قزوين 13 دستگاه خودروی سبك و سنگين به صورت 
زنجيره اي با هم برخ��ورد كردند كه 19 نفر مص��دوم برجاي 
گذاشت.  همچنين در يك تصادف زنجيره اي ديگر كه بين يك 
دستگاه تريلر، يك دستگاه خاور و چهار دستگاه خودرو سواري 

رخ داد، يك نفر كشته شد و هفت مصدوم در پي داشت. 

 يك كشته و 26  زخمي
 در تصادف هاي زنجيره اي
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بلعيدن مواد روانگردان  جان نوزاد 9 ماهه را گرفت
ن�وزاد دخت�ر 9 ماه كه ش�امگاه دوش�نبه در 
محله هرندي بر اثر بلعيدن م�واد روانگردان 
شيش�ه دچ�ار مس�موميت ش�ده ب�ود در 
بيمارس�تان مس�يح دانش�وري فوت ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت 23 ش��امگاه 
دوشنبه 26 آذر ماه قاضي مدير روستا، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
مأموران كالنتري 164 قائم از مرگ مش��كوك 
يك نوزاد 9 در بيمارس��تان مسيح دانشوري با 
خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي راهي محل شدند.  نخستين بررسي ها 

نشان داد لحظاتي قبل زن و مرد جواني دختر 
9ماهه ش��ان را در حالي كه حالش بد بود براي 
درمان به بيمارستان منتقل كرده اند كه پس از 
اعالم فوت آن از سوي تيم پزشكي بيمارستان 
پدر نوزاد فوت شده از بيمارستان فرار مي كند.  
در حالي كه معاينات ابتدايي پزشكي حكايت 
از اين داشت نوزاد 9 ماهه به خاطر مسموميت 
دارويي فوت كرده است مأموران براي تحقيق 
سراغ مادر اين نوزاد رفتند.  وي گفت: شوهرم 
به مواد مخ��در روانگردان شيش��ه اعتياد دارد. 
ساعتي قبل پك مش��مايي مواد را زير بالشش 

گذاشته و به سرويس بهداش��تي رفته بود كه 
دخترم برداش��ته و آن را بلعيده بود و زماني كه 
شوهرم از س��رويس بهداشتي خارج شد دنبال 
مواد مي گش��ت كه ناگهان ديديم نوزادمان بد 
حال شده است. همان لحظه شوهرم دو دستي 
به سرش مي زد و به من مي گفت »بدبخت شديم 
مواد را خورد« كه س��ريعاً به بيمارستان انتقال 
داديم. وقتي پزشكان اعالم كردند دخترم فوت 
كرده است او خيلي ترسيد و به خانه مان رفت.  
سرهنگ حس��ين مافي، رئيس كالنتري 164 
قائم گفت: پ��س از اين مأم��وران كالنتري به 

دستور قاضي مدير روستا راهي خانه مرد شيشه 
در محله هرندي ش��دند و متهم را بازداش��ت 
كردند.  متهم در بازجويي ها گفت: من پنج فرزند 
دارم و مدتي اس��ت به مواد مخدر شيشه اعتياد 
دارم. امروز مقداري شيش��ه خريده بودم و پك 
آن را زير بالش گذاش��تم تا به دستشويي بروم 
و بعد مصرف كنم. وقتي از دستشويي برگشتم 
زنگ در خانه به صدا در آمد. دم در رفتم و دوباره 
به اتاق برگشتم و ديدم دختر 9 ماهه ام پك مواد 
مرا خورده است.   متهم براي ادامه تحقيقات در 

اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 

در بسياري از موارد، وقتي با كساني كه مرتكب بزه شده اند، صحبت مي كنيم 
اكثراً به اين نكته اش��اره مي كنند كه در محيط خان��واده، بحث و درگيري 
داشتيم و پدر و مادرمان باهم مشكل داشتند و خانه، تبديل به ميدان جنگ 
شده بود و ما نيز احساس امنيت نمي كرديم.   افرادي كه در چنين محيط هاي 
خانوادگي پرتنشي بزرگ مي شوند، معموالً دچار اختالل رواني و افسردگي 
مي شوند و همين بيماري ها مي تواند اين افراد را به سمت و سوي آسيب هاي 
اجتماعي از جمله اعتياد سوق دهد. احساس امنيت از خود امنيت باالتر است 
يعني انسان احساس كند در مأمني امن قرار دارد، اميرالمؤمنين علي )ع( نيز 
مي فرمايند: »آنچه را فرد در كودكي مي آموزد، مانند نقشي است كه روي 
سنگ حك مي شود.« بنابراين كودكان حاالت عصبانيت، نزاع ها و هر كار 
خالف و ناهنجاري را در حافظه خود نگ��ه مي دارند.  منزلي كه در آن انواع 
اختالف ها و آسيب ها از جمله اس��تعمال مواد مخدر توسط والدين در آن 
انجام شود جاي امني براي فرزند محسوب نمي شود؛ چراكه يكي از عواملي 
كه مي تواند زمينه ساز اعتياد در فرزندان باشد، اعتياد پدر يا مادر يا هر دو 
آنها است. بچه ها اين اعمال را نظاره گر هستند و آنها را تكرار مي كنند. اين 
رفتارها با يكديگر مرتبط هستند و گاهي ممكن است در اثر استعمال مواد 
مخدر توسط فرزندان خروجي بدي را به نام »خودكشي« در اين خانواده ها 
شاهد باش��يم.   يكي از عوامل اثرگذاري كه انسان را به مسئله »نهيليسم« 
و »پوچ گرايي« مي رساند، اعتياد است. اگر فرد در كنار اعتياد، افسردگي و 
اضطراب داشته باشد، مصرف مواد مخدر در فرد افزايش مي يابد. وقتي هم 
كه ميزان مصرف مواد به اوج برسد خطر در معرض قرار گرفتن فرد به اقدام 
خودكشي بيشتر مي شود. اگر بخواهيم جامعه از اين آسيب ها دور باشد، بايد 
ابتدا بسترسازي مناسب در منزل و در خانواده ايجاد شود و پدر و مادر بفهمند 
چگونه زندگي مي كنند و چگونه با فرزندشان رفتار مي كنند. اگر كار خالفي 
مي كنند مثاًل مصرف مواد مخدر دارند، آن را كنار بگذارند و به فرزندانشان، 
از نظر شخصيتي و تربيتي توجه كنند تا احساس شخصيت و امنيت در او به 
وجود بيايد.  بايد آگاهي مردم را نسبت به عوارض اعتياد افزايش دهيم و با 
كمك همه مسئوالن نهادها و مردم در جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي از 

جمله اعتياد قدم برداريم تا بتوانيم انساني را از آسيب  نجات دهيم. 

اعتياد جايي در خانه امن ندارد
دكتر نصراهلل منصوري–  روانشناس

    یادداشت

اعتي�اد ب�ه مص�رف مواد مخ�در همچنان 
كانون ه�اي خان�واده را به پرت�گاه نابودي 
مي كشاند. فقدان آرامش در خانواده ناشي از 
اعتياد يكي از اعضا منجر به پرخاشگري دائم 
و ايجاد درگيري بين اعضا مي شود كه گاه قتل 
يكي از اعضا را به هم�راه دارد. در تازه ترين 
پرونده اي كه روز گذشته در دادسراي امور 
جنايي تهران بررسي شد پسري جوان كه در 
شهرستان كرج از رفتار پدر شيشه اي اش به 
ستوه آمده بود دس�ت به چاقو برد و پس از 
ارتكاب قتل ب�ه تهران گريخ�ت، اما دچار 
عذاب وجدان شد و خودش را تسليم كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 22 ش��امگاه 
دوش��نبه 26 آذر ماه پس��ر جوان��ي در حالي 
كه اش��ك پهناي صورتش را پوش��انده بود به 
كالنتري 135 آزادي رفت و گفت پدرش را به 
قتل رسانده است. وي در توضيح ماجرا گفت: 
همراه پدرم و چهار خواهر و برادر كوچكم در 
خانه اي حوالي آق تپه مهرش��هر كرج زندگي 
مي كنم كه س��اعتي قب��ل در درگيري پدرم 
را كش��تم و به تهران فرار ك��ردم و االن هم به 

كالنتري آمدم تا به قتل پدرم اعتراف كنم. 
لحظاتي پس از اع��الم اين خب��ر قاضي مدير 
روستا، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران همراه تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي براي تحقيق ازمتهم در كالنتري 
آزادي حاضر شدند.  تيم جنايي در نخستين گام 
وقوع حادثه را از پليس آگاهي شهر كرج پيگيري 
كردند كه دريافتند چند ساعت قبل مأموران 
پليس مهرشهر كرج با تماس تلفني شهروندي 
در جريان درگيري در خان��ه اي حوالي آق تپه 
قرار گرفته اند و پس از حضور در محل حادثه با 
جسد خونين مرد ميانسالي كه با اصابت ضربات 
چاقو به قتل رسيده است روبه رو شده و جسد را 

به پزشكي قانوني منتقل كرده اند. 
با تأييد حادثه قتل مرد ميانسال مأموران متهم 
را بازداش��ت و صبح ديروز ب��راي بازجويي به 

دادسراي امور جنايي تهران منتقل كردند. 
متهم در بازجويي ها با اظهار پش��يماني به قتل 
پدرش اعتراف كرد و پس از تحقيقات ابتدايي با 
صدور قرار عدم صالحيت به دستور قاضي مدير 
روس��تا براي ادامه تحقيقات در اختيار مأموران 

پليس شهر كرج قرار گرفت.  
جوان اس��ت اما هيچ خاطره خوش��ي از دوران 
كودكي و نوجواني اش ندارد. ن��ه بازي كودكانه 

كرده است و نه خوشي دوران نوجواني و جواني. 
همه اينها نتيجه اعتياد پدرش و طالق مادرش 
اس��ت كه به گفته خودش زندگي تاريك آنها را 
سياه كرده بود. دوست داش��ت مثل دوستانش 
درس بخواند و شادي كند اما در نهايت به جاي 
كيف مدرس��ه، دس��ت بند در دس��ت دارد و بار 
س��نگين قتل پدرش را به دوش مي كشد. او در 

گفت وگو با خبرنگار ما ماجرا را شرح داد. 
خودت را معرفي كن 

پيمان هستم 18 ساله. 
چقدر درس خواندي ؟ 

در حد خواندن و نوشتن .
چرا ؟ 

از زماني كه چشم باز كردم خانه ما دود بود و 
دود و بعد هم كه درگيري هاي پدر و مادرم و 
ديگر فرصتي براي م��ن و خواهران و برادرانم 

نبود كه درس بخوانيم، بازي و تفريح كنيم . 
مادرت با شما زندگي مي كند ؟ 

نه، پدرم معتاد به شيشه بود و من هفت ساله بودم 
كه مادرم سرانجام طالق گرفت و من و چهار برادر 
و خواهرم را تنها گذاشت. از آن روز به بعد خانه 
تاريك ما، سياه شد و ما در دام پدر معتادم گرفتار 
شديم و از كودكي ام و نوجواني ام هيچ نفهميدم. 

پدرت شما را كتك مي زد ؟ 
بله كتك مي زد. من فرزند بزرگ خانه بودم. او 
همه ما را مجبور مي كرد كار كنيم و حتي برادر 

و خواهران كوچكم را. ما كار مي كرديم و او با 
پول ما مواد مي خريد و مص��رف مي كرد و در 

توهم مواد ما را كتك مي زد. 
يعني به خاطر اينكه ش�ما را وادار به 

كار كرده بود او را كشتي ؟ 
تنها اين موض��وع نبود. م��ن از او كينه به دل 
داشتم و بايد روزي كينه ام را خالي مي كردم. 

چه كينه اي ؟ 
من ضايعات جم��ع مي كردم و نون خش��ك 
هم مي خريدم. براي من مهم نبود و به عشق 
برادران و خواه��ران كوچكم كار مي كردم، اما 
پدرم، خواهر كوچكم را مجبور كرده بود تا در 
خيابان فال فروشي كند. روزي خواهرم هنگام 
فال فروشي تصادف كرد و به كما رفت. مدتي 
در كما بود تا اينكه كم كم حالش بهتر ش��د. 
از پدرم خواس��تم خواهرم را براي كار بيرون 
نفرستد اما او خواهرم را دوباره مجبور به فال 
فروشي كرد تا اينكه دوباره تصادف كرد اما اين 
بار به كما نرفت و در دم فوت كرد. پس از اين 

حادثه از پدرم كينه به دل گرفتم. 
چرا پدرت را ترك ندادي ؟ 

من و بس��تگانم چهار ب��ار او را در كمپ ترك 
اعتياد بستري كرديم، اما فايده اي نداشت و او 
چند روزي بعد از مرخص شدن از كمپ دوباره 

شروع به مصرف مواد مي كرد. 
درباره روز حادثه توضيح بده ؟

من چند روزي براي كار به تهران آمده بودم تا 
اينكه پس از پنج روز دوباره به خانه مان در كرج 
برگشتم. وقتي وارد خانه مان شدم، ديدم پدرم 
يخچال و تلويزيون خان��ه را فروخته و پول آن 
را شيش��ه خريده و مصرف كرده است. خيلي 
عصباني ش��دم و با هم درگير شديم. او با چاقو 
روبه روي برادران و خواهرانم به من حمله كرد . 
همه از ترس گريه مي كردند كه آنها را از خانه 
بيرون بردم. چند ساعتي داخل پاركي مانديم و 
بعد آنها را به خانه يكي از بستگانم بردم و خودم 
دوباره به خانه مان برگشتم كه اين اتفاق افتاد. 

چرا برگشتي ؟ 
برگشتم با پدرم حرف بزنم، اما فايده اي نداشت 
و او دوباره با چاقو به من حمله كرد كه چاقو را از 
او گرفتم و چند ضربه به گردن، سر و بدنش زدم. 
پدرم غرق در خون روي زمين افتاد و من هم از 
ترس به تهران گريختم، اما از همان لحظه اول 
عذاب وجدان رهايم نكرد تا اينكه سه ساعت بعد 

به كالنتري رفتم و خودم را معرفي كردم.

فرار به پايتخت پس از قتل پدر شيشه اي

رئيس پليس راه�ور تهران بزرگ از اج�راي رزمايش طرح 
زمستانه پليس راهنمايي و رانندگي با مشاركت سازمان هاي 

خدماتي خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار محمدرضا مهمان��دار هدف از 
اجراي اين رزمايش را كه روز پنج شنبه در بوستان واليت برگزار 
مي ش��ود ايجاد آمادگي در س��ازمان هاي خدمات رسان اعالم 
كرد.  وي ادامه داد: اميد است با مشاركت و همكاري سازمان ها 
و شهروندان در هنگام بارش نزوالت جوي به ويژه برف، ترافيك 
تهران روان باشد و ش��هروندان بتوانند در زمان مقرر به مقصد 
خود برسند.  سردار مهماندار گفت: سازمان هاي خدمات رسان 

با حدود 300 خودرو در اين رزمايش مشاركت دارند. 

اجراي رزمايش طرح زمستانه 
پليس راهور تهران

 پدر و پسر قاتل 
بار ديگر محاكمه شدند

افزاي�ش مصرف شيش�ه در اف�راد به خصوص 
جوانان كه گاه�ي به بهانه رهايي از مش�كالت 
اتفاق مي افتد، نگراني هايي در پي دارد كه بعضًا 
از س�وي معتادان رخ مي دهد. جنايت هايي كه 
اغلب قربانيان آن اعضاي خانواده هستند و آن 
حادثه به طرز وحشتناكي اتفاق مي افتد. متهم 
پرون�ده اي كه صب�ح دي�روز در دادگاه كيفري 
استان تهران پاي ميز محاكمه ايستاد مرد جواني 
بود كه به بهان�ه رهايي از افس�ردگي با مصرف 
شيشه دچار توهم شده بود و شب حادثه خاله 
و پسر خردسالش را به شكل حيواني ديده بود 
كه فكر مي كرد آنها قصد حمله دارند. به همين 
دليل دس�ت به چاقو ش�ده و در اين حادثه زن 
جوان كشته مي ش�ود، اما فرزند مقتول به طور 
معجزه آسايي نجات مي يابد. متهم در آن جلسه 
با اعالم گذشت اولياي دم از خودش دفاع كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، بيس��ت و يكم دي  سال 94 
مأموران كالنتري 128 تهران نو از مرگ مشكوك 
زن جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و 
راهي محل شدند. جسد متعلق به زن 36 ساله به نام 
سوسن بود كه بر اثر ضربات متعدد چاقو مجروح شده 
و بعد از انتقال به بيمارستان به دليل شدت جراحات 
فوت كرده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، پسر 
هشت ساله آن زن به نام شايان كه همراه مادرش به 
بيمارستان منتقل شده بود به طور معجزه آسايي بعد 
از عمل جراحي از مرگ نجات يافت.  به اين ترتيب 
تحقيقات در اين زمينه آغاز ش��د تا اينكه مأموران 
دريافتند زن جوان همراه پس��ر هشت ساله اش به 
نام ش��ايان و خواهرزاده اش به نام شهاب 20 ساله 
يك هفته قبل به تهران آمده اند و به صورت موقت 

در منزلي سكونت داشتند تا محل مناسب ديگري 
براي اقامت از سوي بنگاه امالك پيدا شود. بنابراين 
شاگرد بنگاه مسكن در اظهاراتش گفت: »10 روز 
قبل زن جوان همراه پسر و خواهرزاده اش به بنگاه 
آمد و از من خواس��ت تا خانه اي با قيمت مناسب 
براي اج��اره پيدا كنم. پول وديعه آنه��ا كم بود و از 
طرفي جايي براي زندگي نداشتند به همين خاطر 
اجازه دادم تا به صورت موقت در زير زمين خانه مان 
زندگي كنند تا براي آنها مكان مناسبي پيدا كنم. « 
او در خصوص كشف اجساد گفت: »بعد از چند روز 
توانستم مكان مناسبي براي آنها پيدا كنم اين شد 
كه صبح روز حادثه به پشت در اتاق آنها رفتم اما هر 
چه آنها را صدا كردم جوابي نشنيدم. اين در حالي 
بود كه كفش ه��اي آن زن مقاب��ل در ورودي قرار 

داشت. مشكوك شدم و آرام آرام وارد اتاق شدم كه 
ديدم زن جوان و پسرش خواب هستند. جلوتر كه 
رفتم پتو خون آلود ب��ود. آن را كنار زدم و ديدم زن 
جوان و پس��رش از ناحيه گردن به ش��دت زخمي 
شده اند. آنجا بود كه با اورژانس تماس گرفتم و آنها 
را به بيمارستان رساندم. زن جوان بيهوش بود اما 
شايان هنوز بيهوش نش��ده بود كه توانست بگويد: 
»عمو شهاب مادرم را كشت.« به اين ترتيب شهاب 
به عنوان اولين مظنون تحت تعقيب قرار گرفت و در 
بررسي ها معلوم شد وي بعد از ارتكاب قتل به منزل 
يكي از بستگانش در شهريارو سپس از آنجا به محل 
سكونت خانواده اش در شهرستان بيران شهر رفته 
است اما بعد از اطالع از خبر زنده بودن پسرخاله اش 
بار ديگر متواري شده است.  سرانجام متهم دو هفته 

بعد از حادثه در اقدامات فني از سوي پليس در تهران 
شناسايي و دستگير شد. او در همان اظهارات اوليه 
مدعي شد قبل از حادثه، شيشه مصرف كرده و بر اثر 

توهم مواد مرتكب جنايت شده است.  
او در شرح ماجرا گفت: »20 روز قبل از حادثه برادر 
كوچكترم را در يك حادثه تصادف رانندگي از دست 
دادم. به همين دليل براي اينكه خودم را آرام كنم 
به سمت مواد رفتم و شيشه كشيدم. خيلي افسرده 
بودم به همين دليل وقتي فهميدم خاله و پسرش 
راهي تهران هستند با آنها همراه شدم. شب حادثه 
بعد از مصرف شيشه به خانه رفتم. داخل اتاق وقتي 
آن دو را ديدم فكر كردم دو حيوان هستند كه صداي 
عجيبي از خودشان در مي آورند! باالي سر آنها رفتم 
كه دوباره فكر كردم به سمت من حمله ور شده اند. 
اين شد كه دست به چاقو شدم و چند ضربه به آنها 
زدم. وقتي به خودم آمدم آنها را با پتو پوشاندم و فرار 
كردم.« با اقرارهاي متهم، پرونده كامل و به شعبه 
هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد 
و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به 

رياست قاضي توكلي قرار گرفت.
 ابتداي جلس��ه نماينده دادستان كيفرخواست را 
قرائت كرد و در ادامه اولياي دم اعالم گذشت كردند. 
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش 
گفت: »باور كنيد بر اثر مصرف شيشه در حال عادي 
نبودم و بر اثر توهم آن مرتكب قتل ش��دم. من به 
خاله ام عالقه داش��تم و از او بدي نديده بودم اما به 
خاطر افسردگي حالم بد بود و ناخواسته شب حادثه 
دست به چاقو شدم. همه اظهارات در دادسرا را قبول 
دارم و از كاري كه كردم پشيمانم.« در پايان هيئت 

قضايي وارد شور شد. 

اعالم گذشت از خواهرزاده جنايتكار


