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کارشناسان در گفتوگو با «ایران» مطرح کردند

تکثیر اوباش در جامعه مدرن
گزارش

کامران علمدهی
خبرنگار

چند روز قبل خبر دســتگیری یکــی از اراذل و
اوباش شرق تهران به اتهام قتل در رسانهها
و اعترافــات وی توجــه بســیاری را بــه خــود
جلــب کرد .اینکه یک مرد قــوی هیکل خود
را گنده الت محل و شکستناپذیر مینامد و
براحتی به خود اجازه میدهد در روز روشــن
وســط خیابان به هرکســی که به او چپ نگاه
کنــد حملــه کــرده و در نهایــت او را بــه قتــل
برســاند در جامعه امــروزی غیر قابل قبول و
عجیب است.
پیشــینه حضــور اراذل و اوبــاش و بــه
اصطالح گنده التها در جامعه ما شــاید به
یک قرن پیش برگردد و امروزه نیز با گذشت
زمان و تغییر شــیوه زندگی هنوز هم کماکان
شاهد حضور این افراد در جامعه هستیم .با
ایــن تفاوت که در دهههــای قبل حضور آنها
چنــدان تعجــب برانگیز نبود امــا در جامعه
امــروزی بــا توجــه بــه نــوع تفکــرات مــدرن
فرهنگــی ،اجتماعی و سیاســی مــردم وجود
چنیــن افــرادی با رفتارهای غیــر متعارف به
منزلــه عالمــت تعجبــی در اذهــان عمومی
تلقی میشود.
شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت کــه
مهمتریــن عامل وجود و تکثیــر این افراد
در طول  60 – 50سال گذشته پذیرش آنها از
سوی برخی افراد جامعه است .به طور قطع
اگــر این افــراد مورد توجه قــرار نمیگرفتند و
مریــد و نوچه و رفیق پیــدا نمیکردند خیلی
قبلتر نسلشان منقرض میشد.
یادمــان باشــد در جامعــهای کــه هنــوز
هم بازار شــرخرها ســکه اســت و بدون هیچ
دغدغــهای کســب درآمــد میکننــد اراذل و
اوباش و گنده التها بیکار نمیمانند.
البته برخی کارشناسان معتقدند برخورد
منعطف پلیس و سیستم قضایی با این افراد
شــاید یکی از دالیــل دیگر ازدیاد آنها باشــد.
ایــن افراد با اتکا به قدرت بدنی خود بیش از
دیگران مستعد ارتکاب جرم هستند بنابراین

سیســتم قضایــی و انتظامــی بایــد بیــش از
دیگران این افــراد را مورد نظارت قرار داده و
اعمال و رفتارشان را تحت بررسی قرار دهد.

 ëëهــر انســان تنومنــدی اراذل و اوباش
نمیشود
دکترسیدحسنحسینی-جامعهشناس-
در رابطه با چگونگی شــکلگیری شخصیت
اراذل و اوباش به «ایران» میگوید :ما آدمها
مجــرم به دنیا نمیآییم شــرایط و وضعیت
اجتماعی در جامعه هرکدام از ما را به سمتی
ســوق میدهد .از ســالها پیــش دیدگاههای
مختلفــی در خصــوص شــخصیت روانــی یا
بیولوژیکی افــراد وجود دارد .مثالً برخی فرم
ظاهــری افراد یــا ماه تولــد را متــر و معیاری
بــرای بزهکار بــودن تشــخیص میدادند اما
در حــال حاضــر ما جامعــه شناســان به این
نظریهها به گونه دیگری نگاه میکنیم.
وی ادامه میدهد :به طور قطع نمیتوان
گفــت که هرکســی کــه تنومند و قــوی هیکل
اســت حتماً زورگیر یا مجرم است چراکه اگر
همان فرد در بســتر مناسبی رشــد و پرورش
پیــدا کنــد میتوانــد یــک ورزشــکار معروف
شود یا از تواناییاش در مجموعههایی چون
تــکاوری ،آتشنشــانی و ...اســتفاده کنــد .از
اینرو این بستر اجتماعی است که شخصیت
افراد را شــکل میدهد و وضعیت جسمی و
روانی افراد به تنهایی تعیینکننده شخصیت
نیست.
ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران بــا اشــاره به
شکلگیری شخصیت اراذل و اوباش در ایران
خاطرنشــان میکنــد :ما بایــد ببینیــم که در
جامعه ما جوانان بــا چه کمبودهایی روبهرو
هســتند که اراذل و اوبــاش روز به روز در حال
افزایش هســتند .به اعتقاد من بــرای اوقات
فراغــت جوانان به اندازه کافی برنامهریزی و
توجه نشده است.
دکتر حســینی در پاســخ به این ســؤال که
چرا برخی افراد عالقه زیادی به نشــان دادن
زوربازویشــان دارند ،میگویــد :در جامعهای
کــه زورمنــدی ارزش محســوب میشــود و با

کننــد .بعــد از چند ســال جــرم و جنایت در
آن منطقــه کاهــش چشــمگیری پیــدا کرد.
همین سیاســت در مــورد محلههای ما هم
میتواند کارســاز باشــد امــا میبینیم که در
هیچ دورهای سیاســت درستی در خصوص
محلههــای جرم خیز تبیین و اعمال نشــده
اســت.وی اظهــار میکند :در هــر جامعهای
کــه زور ارزش محســوب شــود بســیاری از
افراد تمایل پیدا میکنند که بهدنبال این دو
شــاخصه باشند و اگر هم خودشان در کسب
آن موفــق نبودنــد تمایــل دارنــد کــه تحــت
حمایــت افراد قدرتمنــد قــرار بگیرند .نکته
دیگری کــه به زعم من بســیار حائز اهمیت
است ،بحث ناامیدی از سیستمهای کنترلی
رسمی اســت .در جامعهای که پیگیری یک
پرونــده بــا کنــدی پیــش مــی رود و بهعنوان
مثــال یک فــرد برای رســیدن بــه مبلغ یک
چک برگشــتی بایــد ماهها پیگیــری و هزینه

سناریوی آدم ربایی دروغین دختر دانشجو

کالهبرداری از کسبه با پرداخت تلفنی
اخبار

پلیس

گــروه حوادث /واژگونــی کامیون حامــل کندوهای زنبورعســل در جاده اقلیــد به گردنه
امامزاده اســماعیل و فرار زنبورها دســت کم  23نفر را راهی بیمارستان کرد.بهگزارش
ســازمان اورژانس کشــور ،ســاعت  3و  50دقیقه بامداد دیروز کامیــون حمل کندوهای
زنبور عسل بهدلیل نامعلومی در جاده واژگون شد.
هرچند در این حادثه رانندگی کســی آســیب ندید اما واژگونی کامیون ســبب سقوط
کندوهــا و رها شــدن زنبورهای عســل شــد .بر اثــر فرار زنبورهــا بیش از  20نفــر از اهالی
منطقــه دچــار زنبورگزیدگی شــده و به بیمارســتان انتقال یافتند .بهدلیــل حجم باالی
زنبورها و احتمال افزایش مصدومان ،مراکز درمانی آباده و اقلید در اســتان فارس نیز
به حال آمادهباش درآمدند.
گروه حوادث /مأموران شــهرداری تکههای جسد یک زن را در غرب تهران پیدا کردند.
بهگــزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســاعت  2بامداد دوشــنبه  17تیر بازپرس کشــیک
قتل پایتخت در جریان کشــف جســد زنی در محدوده تهرانسر قرار گرفت.با اعالم این
خبر تحقیقات آغاز و در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که مأموران شهرداری
هنــگام نظافت خیابان با کیســههای نایلونی روبهرو شــدند که آثــار خون روی آن دیده
میشد .پس از باز کردن کیسهها آنها تکههای بدن زنی میانسال را پیدا کردند و موضوع
را به پلیس خبر دادند .به دســتور بازپرس جنایی جســد به پزشکی قانونی منتقل شد و
تحقیقات برای شناسایی هویت مقتول و راز گشایی از این جنایت ادامه دارد.

ایران

حمله زنبورهای عسل به مردم فارس

گــروه حــوادث /دختر جــوان که
از خانــه فــرار کــرده بــود بــرای
بازگشت نزد خانوادهاش مجبور
بــه طـــــــــــــراحی یک ســناریوی
آدم ربایی دروغین شد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی
«ایــران» ،چنــد روز قبــل مــرد
میانســالی پیــش پلیــس رفــت
و در حالــی کــه از ناپدیــد شــدن
دختــرش خبــر مــیداد گفــت:
دختــرم صبــح دیــروز بــرای
رفتن به دانشــگاه خانــه را ترک
کــرد اما دیگــر خبری از او نشــد.
هــر چــه بــا تلفــن همراهــش
نیــز تمــاس میگیــرم خاموش
اســت .به ســراغ دوســتان و هم
دانشــگاهیهایش هم رفتم اما
کسی از میترا خبری ندارد.
بــا شــکایت مــرد میانســال
بالفاصلــه بــه دســتور بازپــرس
جنایــی تحقیقــات آغاز شــد .در
نخستین گام کارآگاهان به سراغ
بیمارستانها و کالنتریها رفتند
امــا هیــچ رد و ســرنخی از میتــرا
بهدست نیامد.
ماجرای آدم ربایی
بررســیها برای یافتن دختر
جوان ادامه داشــت تــا اینکه 72
ســاعت بعــد پــدر میتــرا دوباره
بــه ســراغ پلیــس آمــد و گفــت:
دختــرم را دزدیده و او را بشــدت
شــکنجه کردهاند .آدم رباها پای
او را بــا چاقــو مجــروح کردهانــد.
امــا دختــرم توانســته فــرار کنــد
او ســاعاتی قبــل بــا وضعیــت

جســمی و روحــی خیلــی بــدی
خودش را به خانه رساند.
بهدنبــال ایــن تمــاس،
تحقیقــات ادامــه یافــت و در
نهایــت مأمــوران پلیــس بــا
شــکایت دختــر جــوان موفق به
دســتگیری فــرد آدم ربا شــدند.
شهرام ،مرد میانسالی که به این
اتهام بازداشت شده بود ،گفت:
آدم ربایــی در کار نیســت .من و
میتــرا دوســت بودیــم روز مورد

اهدای اعضای بدن مقتول

گــروه حــوادث /اعضای بــدن مــرد جوانی
کــه در یــک کمــپ تــرک اعتیــاد بــه قتــل
رســید بود به درخواســت خانوادهاش اهدا
شــد.بهگزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»؛
ســاعت  7صبح دوشــنبه  17تیر مســئوالن
بیمارســتان ســینا پــس از هماهنگیهــای
قضایــی و بــه درخواســت خانــواده مــردی
 28ســاله کــه دچــار مــرگ مغــزی شــده

نظر او را سوار ماشینم کردم و به
خانه باغی کــه در اطراف تهران
داشــتم بردم .چنــد روزی باهم
بودیــم امــا وقتــی میتــرا متوجه
شــد مــن ،همســر و فرزنــد دارم
تصمیــم گرفت که مرا ترک کند
و به خانه برگــردد .اما از آنجایی
کــه رویــش نمیشــد بــه خانــه
برگردد و پاسخگوی سؤاالت پدر
و مادرش باشــد با چاقو پایش را
زخمی و شروع به خودزنی کرد.

بــود اعضای بــدن وی را بــه افــراد نیازمند
اهدا کردند.در بررســیهای صــورت گرفته
مشــخص شــد که مرد جوان چنــد روز قبل
در یــک درگیــری در کمــپ ترک اعتیــاد با
ضربــهای کــه بــه ســرش وارد شــده دچــار
مــرگ مغــزی شــده اســت .به درخواســت
خانــواده ایــن مــرد ،جســد او بــرای اهدای
عضــو از شهرســتان ماهدشــت در اســتان

بعد از آن هم راهی خانه شد.
ایــن درحالی بود که پزشــکی
قانونــی نیز اعالم کــرد که ضربه
چاقــو خودزنــی بــوده اســت.
باتوجــه بــه نظریــه پزشــکی
قانونی ،مدارکی که در تحقیقات
بهدســت آمــد و اظهــارات مــرد
میانســال ،دختــر جــوان تحــت
بازجویی قرار گرفت.
فرار از مجازات
بدیــن ترتیــب دختــر جــوان
کــه دســتش را رو شــده میدیــد
بــه نقشــه آدم ربایــی دروغیــن
اعتراف کرد و گفت :در تلگرام با
شهرام آشــنا شدم .به من وعده
و وعیدهــای زیــادی داد و ابــراز
عالقــه کرد .مــن هم تصمیم به
ازدواج بــا او را داشــتم .امــا چون
شهرام  45سال داشت به خاطر
تفــاوت ســنی مطمئــن بــودم
که پــدر و مــادرم بــا ایــن ازدواج
یکنند.
موافقتنم 
او ادامه داد :برای همین یک
روز به بهانه رفتن به دانشــگاه از
خانه خارج شــدم و به خانه باغ
شــهرام در خارج از تهران رفتم.
چند روزی که آنجا بودم متوجه
شــدم کــه او زن و بچــه دارد.
بههمین دلیــل تصمیم گرفتم
به خانــه برگردم .امــا از برخورد
خانوادهام بشــدت میترسیدم.
بههمین دلیــل تصمیم گرفتم
خــودم را زخمی کنــم و به دروغ
به آنها بگویم کــه مرا ربودهاند و
از دست آدم رباها فرار کردهام.

البرز به بیمارســتان سینای پایتخت منتقل
شــد .کادر درمانــی نیــز پــس از تأیید مرگ
مغــزی مقتــول و هماهنگــی بــا بازپــرس
رضوانــی از شــعبه هشــتم دادســرای امــور
جنایــی تهــران ،اقدام به اهــدای عضو مرد
جــوان کردنــد .همچنین رســیدگی بــه این
پرونده برای شناسایی و دستگیری عامالن
این قتل ادامه دارد.

ëëعفو باعث جریتر شدن برخی مجرمان
میشود
امیــر صادقــیزاده -وکیــل پایــه یــک
دادگســتری در رابطــه بــا تناســب جرایــم
و مجــازات و همینطــور قانــون مجــازات
اســامی به «ایــران» میگوید :هر فــردی که
جرمــی را مرتکــب میشــود بــه تناســب آن
مجــازات میشــود .حــال ممکــن اســت این
فرد در آینده بازهم دســت بــه جرمی بزند
و اســتعداد بزهکاری را داشــته باشــد با این
حال قانونگذار به قاضی این اجازه را نداده
کــه اگــر مجــرم مســتعدی را دیــد مجازات
ســنگین تــری را بــرای یــک جــرم ســبک در
نظر بگیــرد .هر فردی جــدا از مجرم بودن یا
نبودنش یک شــهروند است و قانونگذار هم
بر این مسأله تأکید داشته است.
ایــن کارشــناس ارشــد حـــــــــــــقوق جزا
و جــرم شناســی در ادامــه میافزایــد :اگــر
قاضی متوجه شــود که فرد سابقه دار است
آن هم بر اســاس قانــون میتواند مجازات
ســنگین تری را برایش در نظر بگیرد .ضمن
اینکه اگر قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده
متوجــه شــود کــه او به لحــاظ جرم شناســی

جنایت با چاقوی سالخی

ایران

گــروه حــوادث /مرد شــیاد که با ارســال پیــام جعلــی پرداخت پــول ،از مغــازه دارها و
ســوپرمارکتهای کــرج و فردیــس ســرقت میکــرد ،دســتگیر شــد.بهگزارش خبرنــگار
«ایــران» ،ایــن پرونده پس از طرح شــکایت کســبه فروشــگاهها وســوپرمارکتهای این
شهرستانها ،در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.
براســاس اظهــارات مالباختگان ،متهم همراه یک زن وارد مغازه شــده و پس از خرید
کاال و دریافــت شــماره کارت بانکی فروشــنده اقــدام به پرداخت پــول از طریق موبایل
بانک میکرد .او پس از وارد کردن اطالعات در نرم افزار و نمایش مشخصات صاحب
کارت اقــدام بــه گرفتن عکس از صفحه کرده و ادامه عملیــات انتقال وجه را متوقف و
بانشان دادن تصویر تراکنش به فروشنده وانمود میکرد که پول را به حساب وی واریز
کرده است سپس محل را ترک میکرد.
سرهنگ محمد نادربیگی ،رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت :با تشکیل پرونده این
ســرقت و کالهبرداری ،متهم با تحقیقات گســترده پلیس ردگیــری و در حالی که قصد
خرید از یکی از فروشگاههای کرج را داشت ،دستگیر شد.
وی در بازجوییهــا بــه  10مــورد کالهبــرداری با این شــیوه اعتراف کرد .بازپرس شــعبه
 19دادســرای ناحیه  3کرج از شــهروندانی که به این شــیوه مورد ســرقت قرار گرفتهاند
خواســت برای پیگیری شــکایت خود به پایگاه یکم پلیس آگاهی اســتان البرز واقع در
کــرج  ۴۵ -متــری کاج  -بلــوار ولیعصر(عج)  -جنب کالنتری  ۳۰اســام آباد مراجعه
کنند.

جسد یک زن در کیسه نایلونی

قدرتنمایــی به آنچه میخواهند میرســند
برخــی از جوانــان هــم عالقهمند به داشــتن
زور بیشــتر و پیشــبرد اهدافشــان چه حق و
چه ناحق هســتند .این مســأله باعث شده تا
باشگاه پرورش اندام نه بهعنوان محلی برای
ورزش کــردن و ورزیــده شــدن ،کــه به محلی
بــرای قدرتمند شــدن بــرای ســتاندن حق و
ناحق بدل شود.
وی همچنیــن زندگــی و رشــد افــراد در
محلههــای مختلــف شــهر را بر تربیــت آنها
مؤثر دانســته و میگوید :محلههای جرم خیز
ما از  60 – 50ســال قبل تاکنون کماکان جرم
خیزند .البته این بدان معنا نیســت که همه
افــرادی کــه در مناطــق پاییــن شــهر زندگی
میکننــد خالفکار هســتند و ســاکنان شــمال
شــهر درســتکار ،امــا در محلههــای جنوب و
حومه شــهر به ســبب عــدم تغییــر در بافت
اجتماعــی آن بــزه و جــرم بیشــتر به چشــم

میخورد و یکــی از راهکارهــای آن تغییرات
ســاختاری بــه لحــاظ فیزیکــی ،اجتماعــی و
فرهنگی در محلههای جرم خیز است.
دکتر حســینی با ذکر یک مثــال در مورد
کشــور فرانســه تصریــح میکنــد :در یــک
برهــهای در حومه شــهر پاریس آمار جرم و
جنایت افزایش پیدا کرد و جامعه شناسان
پــس از بررســی و آسیبشناســی منطقه به
این نتیجه رســیدند کــه در محلههای جرم
خیز به ســبب تراکم جمعیــت در برجهای
 20طبقــهای که بــرای کارگران پس از جنگ
ســاخته بودند ،بزه از یک شــهروند براحتی
بــه شــهروند دیگر منتقل میشــود و همین
امر باعث شــده تا هر روز بر تعداد مجرمان
این منطقه افزوده شــود .بعد به این نتیجه
رســیدند که برجها را خــراب کنند و خانهها
حداکثر در  4طبقه ســاخته شــود تا افراد به
جای رشــد در ارتفاع در سطح پرورش پیدا

کنــد افــراد زورمنــدی پدیــد میآینــد کــه بــا
هزینه کمتر و ســرعت بیشــتری حق افراد را
حتــی بهصورت ناحــق میگیرنــد .البته من
این شــیوه را تأیید نمیکنــم ولی بیتوجهی
بــه بســیاری از حقوق به رشــد و تکثیــر افراد
زورمنــد و خــارج از اصــول قانونــی کمــک
میکند.
ایــن جامعــه شــناس در پایــان میگوید:
تردیدی نداشته باشــید که در مجموع اراذل
و اوبــاش افــرادی هســتند کــه در بســیاری از
زمینههــا دچار شکســت اجتماعی شــدهاند
و تــاش میکننــد با زور بــازو و حتــی اعمال
قدرت بهصــورت مجرمانه و شــبه مجرمانه
توجــه دیگران را جلــب کنند و با هر عملکرد
خشــنی طرفــداران و مریدانــی راجلب کنند
تــا بتواننــد بهصــورت ظاهری شکســتهای
سنوات گذشتهشان را مستتر کنند.

بیمار است برای او پرونده شخصیتی تشکیل
میدهند تا به او با نظارت بیشتری توجه شود
و اعمال و رفتار مجرمانهاش رصد شود.
این کارشــناس ارشــد حقوق خصوصی
در پاســخ به این ســؤال که چرا افرادی مثل
حســین غول و ...با وجود مســتعد بودن در
بــروز جرایــم میتواننــد بهصــورت آزادانــه
در جامعــه زندگــی کننــد و آیــا این اشــکال
از قوانیــن اســت ،تصریــح میکنــد :قانــون
مجازات اســامی با خــأ همراه بــود اما در
ســال  92تغییراتــی در آن به وجــود آمد که
قابل قبول است .ما در بحث قوانین اشکال
نداریم اشکال کار ما در اجرای قوانین است
که در برخی از مواقع قوانین بدرســتی اجرا
نمیشوند.
صادقــیزاده در جــواب ایــن پرســش کــه
چــرا مجرمــان ســابقه دار هراســی از زنــدان
یــا محکومیتهــای ســنگین ندارنــد ،عنوان
میکند :بســیاری از مجرمــان در اولین حکم
بــا هــراس رفتــن بــه زنــدان مواجه هســتند
امــا بعــد از ورود بــه ندامتگاهها ترسشــان
میریــزد و دیگر نگرانی بابــت رفتن مجدد
بــه زنــدان ندارنــد .مســأله بعــدی عفــو و
بخشودگی هاست که بســیاری از مجرمان را
مجاب کرده که به اندازه محکومیتشــان در
زندان نمیمانند و با عفو آزاد میشــوند .این
در حالی اســت که اگر یک مجرم ســابقه دار
بداند که وقتی حکمی صادر میشــود باید تا
انتها محکومیــت اش را بگذراند برای فرار از
حبس یا زندانی شدن طویل المدت احتیاط
بیشتری در اعمال و رفتارش دارد.
وی در پایــان میگویــد :اگــر یــک مجرم و
اطرافیانش بدانندوبشنوندکهوقتیشخصی
جرمــی را مرتکب شــده به شــدیدترین وجه
و قاطعیت بــا او برخورد میشــود هیچگونه
گذشتی هم وجود ندارد مطمئن باشید تأثیر
بســیار زیــادی در کاهــش جرایــم دارد وگرنه
وقتــی یک نفــر مرتکب جرمی شــد و بعد از
شــش ماه هم با رضایت یا عفو و بخشودگی
آزاد شد او به احکام صادره خیلی جدی نگاه
نمیکند.

گروه حوادث -معصومه مرادپور /پســر نوجوانی که در جنایتی هولناک همکارش را با کارد
ســاخی به قتل رســانده و سرش را درون چاهی انداخته بود صبح دیروز در شعبه چهارم
دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،هشــتم خرداد ســال  ۹۵با پیدا شــدن جسد بدون
ســر مرد جوانــی در داخل یــک خودروی پراید درحاشــیه جاده ســاوه مأمــوران با جنایت
هولناکی روبهرو شدند وسپس سر بریده این مرد جوان راهم در فاصله 200متری در داخل
یک کانال آب پیدا کردند.با تکمیل تحقیقات پلیســی روشن شد جسد متعلق به مرد ۲۷
سالهای بهنام کریم است که تا مدتی پیش در یک کشتارگاه واقع در رباط کریم کار میکرد.
بازجویــی از همــکاران مقتــول نشــان داد ایــن جــوان بــا تعــدادی از کارگــران نوجــوان
افغانستانی اختالفاتی داشته است تا اینکه یک کارگر 17ساله کشتارگاه به نام فرید لب به
اعتراف گشــود و پرده از جنایت برداشت.پرونده متهم برای محاکمه متهم درشعبه پنج
دادگاه کیفری استان تهران مطرح شد.
در جلســه دادگاه پدر و مادر قربانی برای متهم نوجوان خواســتار حکم قصاص شدند
سپس فرید در دفاع از خود گفت :پدرم بیمار بود و وضع مالی خوبی نداشتیم .پدر و مادرم
افغانی هستند با آنکه در ایران به دنیا آمدهام اما نتوانستهاند برایم شناسنامه بگیرند .من
به ناچار درسم را رها کردم و از  10سالگی در کشتارگاه مشغول به کار شدم .کریم ایرانی بود
و در آنجا کار میکرد اما همیشه با او اختالف داشتم .به همین خاطر او را کشتم.
درایــن پرونــده در نهایت قاتل به قصاص نفس محکوم اما این حکم با نقض قضات
دیوانعالی روبهرو شد سرانجام روز گذشته این پرونده تکان دهنده باردیگر در شعبه چهارم
دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاســت قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی واعظی
بررسی شد در ابتدای جلسه اولیای دم قصاص متهم را از قضات دادگاه درخواست کردند.
سپس متهم که اکنون به سن 20سالگی رسیده است پای میز محاکمه ایستاد تا به سؤاالت
قضات دادگاه پاسخ دهد.
ëëدر زمان ارتکاب جنایت چند ساله بودی؟ 17سال داشتم
ëëماجرا را توضیح بده؟ یک روز قبل از قتل ،کریم سراغم آمد او برایم آبمیوه خرید وقتی
خوردم بیهوش شدم روز بعد به من گفت :وقتی بیهوش بودی به تو تعرض کردم و از این
صحنه فیلمبرداری کردم .بعد گفت اگر حرفایش را گوش نکنم این فیلم را به خانوادهام
نشان خواهد داد او از من خواست عصر به سراغش بروم تا درسرقت کمکش کنم چون از
کار اخراج شده و بیکاربود من هم رفتم و از یکی از دوستانم چاقوی سالخی گرفتم وعصر
همــان رو ز ســوارخودروی کریم شــدم او اول من را به شــهرک ولیعصر بــرد تا باهم ضبط
ماشــین بدزدیم اما نتوانستیم بعد من را به رباط کریم برد من عقب خودرو نشسته بودم
وقتی متوجه شدم او بازهم قصد تعرض دارد با چاقو از پشت به گردنش ضربهای زدم واو
را کشتم وبعد برای اینکه راز قتل مخفی بماند سرش را بریدم ودرکانال انداختم.
ëëچند کالس درس خواندی؟تا مقطع ابتدایی
ëëچرا این ماجرای تعرض را به پلیس اطالع ندادی؟می ترسیدم کریم فیلم را پخش کند.
ëëآیا تو فیلم را دیده بودی؟ نه ندیدم حتی بعد از قتل هم گوشیاش را پیدا نکردم.
در پایان جلسه قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

