سال بیستوپنجم شماره 7108
سهشنبه  25تیر 1398

ادعای عجیب
برای یک جنایت

گروه حوادث /چند روز قبل
خبر خبری در رســانهها منتشــر
شــد مبنی بر اینکــه مردی
تحصیلکــرده در شهرســتان جم دختر
 7ســاله خود را خفه کرده بود .این مرد
در بازجوییهــای پلیســی مدعــی شــد
بــرای رســتگاری دخترش او را به قتل رســانده اســت.وی گفته بــود :دخترم
پارمین را به اندازه تمام دنیا دوســت داشــتم ،ســاعت  ۸شب از خانه بیرون
آمدیــم تا برایش مرغ مینا بخرم یک ســاعت بعــد او را در بغلم خفه کردم
تــا از این دنیا آزاد شــود و به بهشــت برود! متهم که مهنــدس بوده و در یکی
از شــرکتهای زیر مجموعه پتروشــیمی عســلویه کار میکرد در حال حاضر
بهمنظــور تکمیــل تحقیقــات در اختیــار پلیس آگاهی اســت .ایــن در حالی
اســت که همســر وی مدعی شده شــوهرش مبتال به بیماری اعصاب و روان
بوده اســت .برای بررسی کارشناســانه این فاجعه هولناک با فرشید یزدانی،
کارشــناس حــوزه رفــاه و سیاســتگذاری اجتماعــی و فعــال حقــوق کــودک
صحبت کردیم.

آموزش فرزند پروری جدی گرفته شود

فرهنگ مراجعه به روانشناس و روانپزشک در کشور ما نه تنها نهادینه نشده
بلکه باعث ایجاد برچســبها و نگاههای معنادار از سوی اطرافیان میشود از
ایــنرو بســیاری از افرادی که یا خود یا اطرافیانشــان با قاطعیت میدانند که
دچار مشکالت روحی و روانی هستند تمایلی به مراجعه به پزشک متخصص
ندارند .بحث دیگر هزینه باالی مراجعه به روانشناســان و مشــاورانی است که
میتوانند در بســیاری از مواقع راهگشــای فجایع انســانی باشند و بیمهها هم
اغلب چنین هزینههایی را تأمین نمیکنند .ضمن اینکه مراجعه به پزشــک
باید با رضایت خود بیمار صورت گیرد و در بســیاری از مواقع به خاطر همان
نوع نگاه خاص یا تنشهای احتمالی در مواجهه با موضوع افراد چندان پیگیر
ماجــرا نیســتند و تا فاجعــهای رخ ندهد یــا اتفاق تلخی نیفتد کســی بهدنبال
رفــع آن نمــیرود .بحث آموزش فرزندپروری هم از جمله مباحثی اســت که
در کشــور ما جدی گرفته نمیشــود چه بســا اگر در خصوص فرزند پروری نیز
هماننــد آزمایشها و کارگاههای آموزشــی پیــش از ازدواج کالسهایی برگزار
شود و مشاورههای الزم داده شود ،هم صالحیت داشتن فرزند تأیید میشود
و هم والدین با چشــم و گوش بازتری در مســیر تولد و رشــد فرزندانشان گام
برمی دارند.
در مورد قتلی که از سوی پدر خانواده صورت گرفته و دختر  7سالهاش را با قصد
خرید مرغ مینا از خانه خارج و بعد او را خفه کرده تا به زعم خودش به بهشت
بــرود هم میتوان گفت او مصداق بارز یک بیمار روحی  -روانی اســت که اگر
بموقع به مشاور و روانشناس مراجعه میکرد قطعاً شاهد وقوع چنین وقایع
تلخی نبودیم .اما به احتمال زیاد این پدر خودش را فرد ســالمی میدانســته
و هیــچ گاه فکــر نمیکــرده که بایــد به پزشــک اعصــاب و روان مراجعه کند و
اطرافیــان او هم بهدلیل تابویی که در مورد بیماران روحی  -روانی وجود دارد
از گفتن و پیگیری این موضوع ســرباز زدند و فاجعهای به این تلخی به وجود
آوردهانــد .به هرحال نبایــد نگاه و پیگیری در خصوص درمــان بیماری روانی
تابو باشد.

شالق برای پسر متجاوز

گــروه حوادث -معصومــه مرادپور /پســر نوجوانی که متهم
اســت در مزرعهای واقع در پیشوای ورامین به پسر  12ساله
تعرض کرده اســت ،صبح دیروز از کانون اصالح تربیت به
شعبه هفتم دادگاه کیفری منتقل شد تا محاکمه شود.
ب ه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این پرونده از ســال 96
بهدنبــال مراجعه پدرو مادری به کالنتــری قرچک ورامین
که مدعی بودند پســر نوجوانی پس از ربودن پسرشــان او را
در محل خلوتی مورد تعرض قرار داده است ،شروع شد.
درپــی شــکایت این زوج نگــران ،متهم تحــت تعقیب قرار
گرفت و پس از یک ســال باالخره بازداشــت شد .این متهم
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صبح دیروز از کانون اصالح وتربیت به شعبه هفتم دادگاه
کیفری اســتان تهران منتقل شــد و در ابتدای جلسه دادگاه
والدین پسر  12ساله به طرح شکایت پرداختند .محسن در
اظهاراتش به دادرســان دادگاه گفت :از کودکی در کنار مادر
بزرگــم زندگی کــردم  .من هیچ وقت آغوش گــرم خانواده
را حــس نکــردم قبــول دارم اشــتباه کــردم و االن بشــدت
پشیمانم.
پــس از پایــان محاکمــه قضــات وارد شــور شــدند و متهــم
نوجــوان را براســاس حکــم تفویــض بــه  74ضربــه تازیانه
محکوم کردند.

مرگ پسر نوجوان
به تقلید از یک برنامه تلویزیونی
گروه حوادث :کامران علمدهی  /پســر 12
ســاله بابلــی که بــه تقلید از یــک برنامه
تلویزیونــی در حــال انجــام حــرکات
نمایشــی با ریســمان بود دچار خفگی
شد و جانش را از دست داد.
اقدام ایــن نوجوان هنگامــی رخ داده
کــه اعضــای خانــواده او بــرای انجام
کاری بــه بیرون از خانــه رفته بودند و
ســهیل در خانــه تنها بــود اما پس از
مراجعه به خانه با جسد حلق آویز
فرزندشان مواجه شدند.
ســهیل نصیرایــی ســاکن بخــش
گتــاب روســتای کرتیــچکال (بــاال
میــرکالء) بابــل بــود .بــه گفتــه
خانــوادهاش وی بــا دیدن حــرکات نمایشــی در
برنامه تلویزیونی عصر جدید قصد انجام این حرکات را
داشته که بهدلیل نداشتن مهارت و آشنایی کافی با فنون
ریسمان پروازی جان خود را از دست داد.
جســد قربانی بــرای تعیین علت و زمــان دقیق مرگ به
پزشکی قانونی انتقال داده شده است.
ëëجزئیات از زبان پدر سهیل
پــدر ســهیل دربــاره این ماجــرا گفــت :با پســرم در حال

تماشــای برنامه عصر جدید
بودیــم آن قســمتی بــود که
شــرکتکننده طنابــی بــه
دور گردنــش انداختــه بــود و
حرکات نمایشی اجرا میکرد.
پســرم پرســید :بابــا اینهــا
چنیــن کاری انجــام میدهنــد
خفه نمیشــوند؟ گفتم :اینها
سالهای ســال تمرین کردهاند
و یــک دکتــر هــم آنجــا حضــور
دارد کــه اگر مشــکلی پیــش آمد
کمکشــان کنــد .گفتــم پســرم این
کارها خیلی خطرناک است و نیاز
به تمرین و مهارت زیادی دارد.
پســر من گاهــی کارهــای خطرناک
انجــام میداد مــن هم به او هشــدار داده بودم که چنین
کارهایــی را وقتــی تنهاســت انجــام ندهــد .روز حادثــه با
پرچمــی که در خانه داشــتیم و در طبقــه پایین خانه بود
میخواســته بــه تقلید از حرکاتــی کــه در آن برنامه دیده
بــود خــودش را تــاب دهد که پرچــم را بــاالی میلهای که
روی ستون خانه بود گذاشته و آویزان شده اما گیر افتاد و
نتوانست خودش را نجات دهد.

حمله شیر به رئیس دهکده

گروهحوادث/حملهشیرنربهرئیسدهکدهطبیعتباراجین
قزوین باعث مصدومیت وی شد .به گزارش مهر ،این حادثه
صبح دیروز همزمان با بازدید «علی اصغر مونسان» ،رئیس
ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری از این بــاغ وحش رخ
داد« .نادر رضا نوری» ،مؤسس دهکده طبیعت قزوین برای
بررســی وضعیت یکی از شــیرها وارد قفس آنها شــده بود که
ناگهــان مورد حملــه این حیوان قــرار گرفــت و از ناحیه کتف
مجروح شــد .این حیوان با اقدام ســریع کارگران باغ وحش و
آبپاشــی مهار و مصدوم از چنگال او رها شــد .حسین بینیاز،

مدیــر کل روابط عمومی اســتانداری قزوین با اعالم این خبر
گفت :این حادثه صدمه جدی وارد نکرده و حال مصدوم که
از ناحیه کتف آسیب دیده ،خوب است.

ماجرایتیراندازی

فرهنگ سازی
موثرتر از ایجاد محدودیت سنی
نگاه
کارشناس

به راننده نماینده مجلس

گــروه حــوادث :بهدنبــال مجروح شــدن
راننــده یکــی از نماینــدگان مجلــس بــا
شــلیک گلولــه ،پلیــس تهــران بــزرگ
توضیحاتی در این بــاره ارائه کرد .حدود
ساعت  21شامگاه یکشنبه صدای شلیک
چند گلوله در خیابــان لبافینژاد واقع در
منطقه ولیعصر باعث وحشــت ساکنان
شــد .نخســتین بررســیها نشــان میداد
کــه راننده حجتاالســام احمد ســالک
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس
شــورای اســامی با شــلیک گلوله داخل
خودروی پرشیا مجروح شده است .مرکز
اطالعرســانی پلیــس تهــران بــزرگ در
ایــن باره گفت :بررســیها نشــان میداد
گلولهها توســط راننده خــودرو پژوپارس
کــه در کنــار خیابــان پــارک بوده شــلیک
شده است .براساس این گزارش نماینده
مــردم اصفهــان در زمــان حادثــه بــرای
مصاحبه با یکی از شبکههای صداوسیما
رفته و در محل تیراندازی حضور نداشته
و راننــده وی کــه زخمــی شــده نیــز بــا
هماهنگی اورژانس به بیمارستان انتقال
یافته اســت .برخــی گزارشهــا بهنقل از
راننــده این نماینده حاکیاســت که چند
موتورســوار قصد ســرقت کیفی از داخل
خودرو و درگیری با وی را داشــتهاند که او
مجبور به استفاده از اسلحه شده است اما
تیــر کمانه و به پای خودش اصابت کرده
است .در این ماجرا سرقتی نیز رخ نداده
است و موتورسواران نیز متواری شدهاند.

حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

برنامههایی مثل عصر جدید با هدف خاصی طراحی شــده است که در
آن توانمندیها و قابلیتهای افراد در یک برنامه تلویزیونی به نمایش
دربیایــد .البته باید این مســأله را مدنظر قرار داد که همــه افراد در همه
حوزههــا توانمند نیســتند و هرکســی در حــوزهای توانمنــدی دارد که در
برخی از افراد شناخته شده و در بعضی هم ناشناخته مانده است.
در مورد رده ســنی بینندگان اینگونه برنامهها شــاید بتوان مثل برخی از
فیلمهــا محدودیتهای ســنی ایجاد کرد کــه مثالً این برنامــه برای رده
سنی زیر  14سال مناسب نیست یا مثالً اجرای برنامههایی که مربوط به
کودکان اســت در قالب یک قسمت پخش شود اما از آن طرف هم بعد
از پخــش برنامههایی مثل عصــر جدید امکان دانلــود آن برای کودکان
وجود دارد بنابراین بهتر است به جای ممانعت از دیدن برنامه از سوی
کــودکان و ایجاد محدودیتهای ســنی ،فرهنگســازی و آموزش را جدی
بگیریــم .نکته دیگر بحث قیاس شــرکتکنندگان ایــن برنامه با کودکان
بیننده است که اغلب از سوی خانوادهها صورت میگیرد .به گونهای که
برخی از خانوادهها با دیدن کودکی که در حوزهای بهصورت حرفهای کار
خاصی را انجام میدهد با بیان حرفهایی نامناسب و شاید تحقیرآمیز
باعث مقایســه و تحریک کودکشــان بــه انجام این حرکات میشــوند و
او تــاش میکند تا با همســان و همانندســازی خــودش را مطرح کند و
همیــن مســأله باعث میشــود تا کودک به ســبب ناآشــنایی بــا فنون و
ریــزه کاریهای یک حرکت اتفاق ناگواری را به وجود آورد که نمونه بارز
آن هم فوت ســهیل  12ســاله بابلی اســت که تالش کرده یکی از کارهای
آکروباتیک برنامه عصر جدید را تقلید و خودش را تسلیم مرگ کند.
از اینرو خانوادهها باید به این مســائل توجه کنند و از مقایســه مستقیم
یا غیرمســتقیم فرزندشــان با اجراکنندگان در برنامههای استعدادیابی
بپرهیزند.

قاتلی که عاشق موتورسیکلت بود

ایران

گروه حوادث /پســر نوجوان که یک کارتن
خواب را به قتل رسانده بود پس از معرفی
خــود به پلیس جزئیــات جنایــت را بازگو
کرد .به گزارش خبرنــگار جنایی «ایران»،
ســاعت  2بعد از ظهر  23تیر ،پسر جوانی
بــه کالنتری مشــیریه رفت و بــه یک قتل
اعتراف کرد .وی گفت :صبح امروز با یک
مرد کارتن خواب درگیر شدم و او را کشتم.
بــا افشــای راز ایــن جنایت و تحقیقــات از
پســر نوجوان ،به دستور بازپرس غالمی از
شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت
از آنجایــی که عامــل این قتل کمتــر از 18
ســال دارد پرونــده او بــرای رســیدگی بــه
دادسرای اطفال ارجاع شد.
ëëگفتوگوبامتهم
ریز نقش اســت و کم ســن و ســال نشان
میدهد .کارگر چلوکبابی است .اما وقتی
از مصرف الکل و کشیدن سیگار و خوردن
قرص میگوید ،تعجب میکنم.
ëëمقتولرامیشناختی؟
یک ماه قبل برای خریدن ســیگار به دکه
ســر کوچه رفتم .مقتول آنجا ایستاده بود
و از مــن هــزار تومان پــول گرفت تا جایی
برود .دو مرتبه هم برای او غذا آوردم .در
همین حد میشــناختمش ،البته به من

گفته بود که پــدر و مادرش فوت کردهاند
و خواهــرش هــم بعــد از ازدواج در یــک
آتشسوزی جانش را از دست داده است.
ëëچرااوراکشتی؟
قصدم کشــتن نبــود .اصالً فکر نمیکنم
با ضربه چاقوی من کشــته شــده باشــد.
ســاعت  11شــب  22تیــر در حالــی کــه
از دســت خانــوادهام عصبانــی بــودم و
مشــروب و چهار تا قرص آرامبخش هم
خــورده بودم بــرای خرید شــارژ تلفن به
ســر کوچه رفتــم .البته ایــن را هم بگویم
کــه من عاشــق موتورســیکلت هســتم و
به مــادر و ناپدریام گفتم کــه برایم یک
موتورسیکلت بخرند اما آنها به خواسته
من توجه نکردند.
ëëبعدچهاتفاقیافتاد؟
ســر کوچه مقتول را به همراه زن و مردی
دیــدم .نمیدانــم آن لحظه چــه اتفاقی
برایم افتاد که به سمت مقتول رفتم .به او
گفتم برای چی ســر کوچه ما ایستادهای و
برای ناموس ما ایجاد مزاحمت میکنی.
او گفــت به تو چه ربطی دارد و من جواب
دادم کــه االن بــه پلیس زنــگ میزنم .با
شنیدن حرف من زن و مردی که از مقتول
مــواد گرفته بودنــد به طرف خودروشــان

رفته و بدون آنکه پول مواد را حساب کنند
آنجا را ترک کردند .مقتول حدود  70گرم
شیشــه و  200هزار تومــان پول همراهش
بــود .او از اینکه مشــتریهایش بدون پول
رفته بودند ناراحت شد و بهدنبال من آمد
و چند بار مرا صدا کرد بعد یقه مرا گرفت
و مــا باهم درگیر شــدیم ،او چاقویش را از
جیبش بیــرون آورد و من هم برای دفاع
از خودم چاقویی که به همراه داشتم را از
کمرمبرداشتم.

ëëهمیشهچاقوبههمراهداری؟
شــبهایی که برای خرید شارژ و سیگار از
خانه خارج میشوم به خاطر اینکه کارتن
خوابها و معتادان اذیتم نکنند با خودم
چاقو میبرم .یک ضربــه به کتف او زدم
و فــرار کردم .مقتول  6یا  7قدمی دنبالم
آمــد و پایش به جــدول خیابان گیر کرد و
روی زمین افتاد.
ëëکجارفتی؟
در خیابانهــا میگشــتم صبح بــه خانه
برگشتم .مادرم پرسید پسر کارتن خواب
را تــو زده ای؟ گفتــم آره .مــادرم که رفت
برایــم غــذا بیــاورد متوجه شــدم پلیس
برای دســتگیریام آمده بــا کمک مادرم
از پشــت بام فــرار کردم و چاقــو را هم در
باغچه چال کردیم.
ëëچهشدکهخودترامعرفیکردی؟
بــرادرم گفــت مادرمــان را بــه خاطــر
همکاری در فرار من بازداشــت کردهاند.
بــه پیشــنهاد بــرادرم به کالنتــری رفتم و
خــودم را معرفی کــردم .دلم میخواهد
همیــن فــردا صبــح اعدامــم کننــد .من
آدم بیمــاری هســتم و از دو ســال قبــل
هــم بهخاطــر بیخوابــی دارو مصــرف
یکردم.
م 

سرقت با قمه نیم متری از رهگذران

ایران

گروه حوادث /مرد جوانی که متهم است
همراه با ســه نفر از همدستانش سوار بر
یک خــودرو درخیابانهای تهران با قمه
نیــم متــری از مــردم ســرقت میکردند
صبــح دیروز از زندان اصفهان به شــعبه
دوازدهــم دادگاه کیفــری تهــران منتقل
شد تا محاکمه شــود .بهگزارش خبرنگار
حوادث«ایران» ،دوسال پیش چهار مرد
زورگیر بــا ربودن مرد جوانی اموالش را با
تهدید قمه سرقت کرده و با ضرب وشتم
او را در خیابان رودکی رها کردند.
یکــی ازگشــتهای پلیــس کــه در همــان
حوالی حضور داشت با شنیدن سروصدای
مــردم خــودروی این چهار ســارق خشــن
راتحــت تعقیب قــرار داد تا اینکــه بعد از
یک ســاعت تعقیب وگریز خودروی پراید
سارقان متوقف و سه سرنشین آن دستگیر
شــدند اما یکــی ازآنها که جثــه کوچکتری
داشت پا به فرار گذاشت.
ســه ســارق درپــی بازداشــت بــه اتهــام
ســرقت مقرون بــه آزار محاکمه شــدند،
اما فرید 25ســاله که تنهــا متهم متواری
این پرونده بود بعد از گذشــت دوسال در
ندامتگاه مرکزی اصفهان شناسایی شد و

در حالی که به اتهام انجام ســرقتهایی
که در اصفهان مرتکب شده بود یکسالی
از دوران محکومیت خود را سپری میکرد
این مرد صبح دیروز اززندان اصفهان به
شــعبه دوازدهــم دادگاه کیفــری اســتان
تهــران بــه ریاســت قاضــی دلــداری و با
حضور قاضی ملکی منتقل شد و پای میز
محاکمهایستاد.
در ابتدای جلســه یکی از شــاکیان که مرد
30ســالهای بــود گفــت :مــن در خیابــان
جیحــون تهــران بهعنــوان مســافر ســوار
خودروی پراید ســفید رنگ شــدم اما سه
مرد که سرنشــین خودرو بودند با تهدید
چاقو مرا مورد ضرب وشــتم قــرار دادند

آنهاکیفپول،گوشیتلفنوساعتمچی
مــرا دزدیدنــد و حوالــی خیابــان رودکــی
رهایــم کردنــد شــاکی دیگــر پرونــده کــه
مرد میانســالی بــود در اظهاراتش گفت:
روزحادثه من در یکی از خیابانهای شرق
تهران درحــال عبور بودم که ناگهان مرد
جوانی مقابلم ایستاد وبا قمه وتهدید به
مرگ گوشــی وهر چه در جیب داشتم را
به ســرقت برد .ســپس متهــم پرونده به
نام فرید25ساله پای میز محاکمه ایستاد
گفت :من اتهامام را قبول ندارم.
در زمان وقوع سرقتها در تهران نبودم و
در اصفهان حضور داشتم.
ایــن متهم که چند هفته پیــش در زندان

اصفهان دســت بــه خودکشــی زده اما با
تــاش تیم پزشــکی نجات یافتــه بود در
شرح زندگی اش گفت :برادرم چهار سال
پیش پدرم را به خاطر مصرف زیاد مواد
مخدر باچاقو کشت.
از نوجوانــی معتاد شــدم .در اصفهان به
خاطر بیپولی وبیکاری دســت به دزدی
مــیزدم امــا حاضــرم قســم بخــورم در
ســرقتهایی که در پرونده امروز مطرح
اســت مــن شــرکت نداشــتم .متهمــان
دیگر برای اینکه جرم خود را سبک کنند
مرا شــریک خــود معرفــی کردنــد .پس
از اظهــارات متهــم قضــات دادگاه برای
صدور حکم وارد شور شدند.

