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معما

اثرانگشت

امید آرمین
 20شهریور سال  65زن جوانی در تماس با پلیس شهرری ادعا کرد،
همسر جوانش در غیاب وی به قتل رسیده است.
در صحنه قتل یک زن به سر و صورتش می زد و در این میان مردی نیز
آشفته حال در چند قدمی دو زن ایستاده بود و به آن ها دلداری میداد.
وقتی ماموران وارد قتلگاه مرد جوان به نام علی شدند در گوشهای از اتاق
پذیرایی جسد او را دیدند که طاقباز افتاده بود.
متخصصان جنایی پس از کالبد شکافی در گزارشی اعالم کردند مقتول
به خاطر فشار به گلویش کشته شده است.
ماموران آگاهی شهرری در بررسیهای خود دریافتند دو زن و مرد همراه
قربانی همسر ،خواهر زن و باجناقش بوده اند.
ثریا ،همسر مقتول در بازجوییها ادعا کرد در خانه خواهرش -سمیه-
مهمان بودند و چون علی سر و کلهاش پیدا نشده بود با نگرانی به خانه
مراجعه کردند و با این جنایت روبهرو شدند.
با به دست نیامدن هیچ گونه سرنخی از عامالن این قتل ،تحقیقات به
بنبست رسید و پرونده در دادگاه عمومی شهرری بایگانی شد.
 10سال بعد از این جنایت ،پرونده قتل علی باز هم در اختیار کارآگاهان
جنایی تهران قرار گرفت .ستوان «م» به بازخوانی اوراق پرونده قطور این
قتل پرداخت .در پرونده مشخص بود که علی با همسر و حتی خواهر
زن خود بدرفتاری میکرد .همسایهها ادعا کرده بودند او هر شب ثریا
را کتک میزد و چندباری نیز باجناقش را از خانه بیرون انداخته بود.
از سوی دیگر ،دو زن و یک مردکه رد پایشان در پرونده بود ،هیچ شاهدی
نداشتند تا تایید کند آن ها در لحظه وقوع قتل در خانه خودشان بودند
بلکه آن ها یکدیگر را تایید کرده بودند.
ستوان «م» در اولین اقدام ثریا را به آگاهی تهران احضار کرد تا بتواند
وی را تحت بازجویی قرار دهد .روز قرار به جای او سمیه خود را به افسر
پرونده معرفی کرد و بهانه آورد که خواهرش در سفر است.
ستوان «م» با وجود این که بازجویی از ثریا را مهم میدانست اما سمیه نیز
باید بازجویی میشد ،به همین دلیل از فرصت استفاده کرد و سمیه را
پشت میز بازجویی نشاند:
مهمان مقتول چه کسی بود؟
 10سال است که نه تنها ما بلکه پلیس هم نتوانست ه است آن را بشناسد
و حاال شما از من میپرسید چه کسی است؟!
یعنی هیچ شناختی از وی نداشتید؟
شوهر خواهرم به خاطر خالفکار یهایش دوستان زیادی داشت به
همین دلیل تا کنون قاتلش شناسایی نشده است.
ثریا هم نمی شناخت؟
او آن قدر از شوهرش میترسید که جرئت نداشت اسم مهمان علی را
بداند یا بپرسد.
وقتی ستوان «م» تصور کرد باز هم رویه سابق و تکراری در بازجویی را
پیش می برد و هیچ سرنخی به دست نمیآورد ،از سمیه خواست با پیدا
کردن ثریا هر چه زودتر او را برای تکمیل پرونده به اداره آگاهی ببرد.
 48ساعت بعد ثریا در حالی که آدامسی به دهان داشت و میخندید وارد
شعبه ویژه قتل شد .وقتی سمیه ستوان «م» را نشانش داد ،او با تمسخر
گفت:اینپسربچهباهیکلکوچولویشمیخواهدپروندهقتلشوهرمن
را پیگیری کند ،بعید میدانم و...
ستوان «م» با وجود شنیدن این حرفهای تمسخرآمیز چیزی به روی
خود نیاورد و از ثریا خواست پشت میز بازجویی بنشیند.
با شوهرت اختالفی داشتی؟
باز هم سوالهای تکراری ،خیر بابا من هیچ مشکلی با علی نداشتم.
چه کسی با شوهرت اختالف داشت؟
با همه دوست و آشنا به جز من .او به دلیل بدرفتاریهایش همیشه با این
و آن درگیر بود اما نه به آن اندازه که تصور کنیم شوهرم را بکشند.
روز قتل چه شد؟
من ظهر از علی خداحافظی کردم و رفتم خانه خواهرم .تا شب آن جا
بودم .وقتی خبری از شوهرم نشد و تلفن های ما را بیجواب گذاشت
واز شوهر خواهرم خواستم ما را به خانه ببرد ،وقتی وارد اتاق پذیرایی
شدم ،جسد را دیدم.
پس چیزی درباره قتل نمیدانی؟
بله نمی دانم.
اظهارات خود را چگونه گواه میکنی؟
امضا می کنم .البته اگر بخواهی انگشت هم میزنم.
ستوان وقتی لحن تمسخر آمیز ثریا را شنید خندهای کرد:
بله ،انگشت هم بزن ،اص ً
ال از همه انگشتانت باید انگشت نگاری به عمل
آید .بعد در میان حیرت ثریا ،برگه سفیدی جلوی روی او گذاشت و از این
زن خواست با فشار یک به یک انگشتانش داخل جوهر روی برگه سفید
انگشت بزند.
وقتی این کار صورت گرفت ،ستوان«م» یک برگه سفید در حالی که ثریا
و سمیه نمیتوانستند سمت دیگر آن را ببینند به دست گرفت و برگه
انگشت نگاری از ثریا را در کنار آن گذاشت.
بعد از لحظاتی دقت کردن روی این دو برگه با خندهای رو به ثریا کرد و
گفت«:آثار انگشتان شما عین آثار انگشتانی است که در محل جنایت و
روی جسد به دست آمده است.» ...
ثریا با دستپاچگی پرسید:
آثار انگشتان من امکان ندارد ،کجای جسد بود؟!
روی گلوی شوهرت که نشان میدهد تو قاتل هستی؟
امکان ندارد ،من فقط پاهایش را گرفته بودم.
پس تو در قتل شرکت داشتی؟
بله ،اما من گلوی شوهرم را فشار ندارم بلکه شوهر سمیه بود که این کار
را کرد ،من پاها و سمیه دستان علی را گرفته بودیم.
ادعاهای ثریا با صحنه قتل مطابقت داشت .سمیه با شنیدن اعترافات
خواهرش سر به زیر انداخت و آرام گریه کرد.
چرا و چگونه علی را کشتید؟
او بدجور ی ما را اذیت میکرد .دیگر عاصی شده بودیم .چندین بار
از پولهای شوهر خواهرم سرقت کرد .چندباری تریاکهایش را باال
کشید .با سمیه رفتارهای زشتی داشت به همین دلیل نقشه قتل او را
کشیدیم.
روز جنایت وقتی همسرم طبق معمول شروع به فحاشی به من و خواهرم
و شوهرخواهرم کرد دیگر دوام نیاوردیم و به وی حمله کردیم که من
پاهایش را گرفتم ،سمیه دستانش را گرفت و شوهر خواهرم روی سینه
اش نشست و با دستانش گلوی او را فشرد.
میدانستی هیچ اثر انگشتی روی جسد به دست نیامده بود؟
پس چرا گفتید اثر انگشتان من روی گلوی علی بود!
خودت این سرنخ را با تمسخرهایت دادی ،در واقع یک دستی خوردی.
تصور نمیکردم رو دست بخورم اما خوب شد پس از  10سال امشب
راحت میخوابم .علی مرد خوبی نبود اما در هر قتلی عذاب وجدان
وجود دارد.
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دخترنوجوانی که با فرار از خانه به پاتوق فساد یک زن پا گذاشته
بود خیلی زود خودش را نجات داد .این دختر نزد پلیس
رفت و خواست او را از سرنوشت شومی که دارد ،نجات
دهد .الناز که گریه می کرد ،به پلیس گفت :وقتی
می خواستم از خانه فرار کنم فقط به یاد کتک
های پدرم بودم که گاه گداری با سیم و کمربند
به جان من می افتاد .برادرم با نگاه های
کودکانه از من میخواست ترکش نکنم،
قول دادم وقتی کار خوبی پیدا کردم
سراغ او بروم و با خود ببرم .دختر 16
ساله ادامه داد :با مانتو و مقنعه مدرسه
از خانه خارج شدم .میخواستم با آن
مقداری که حروفچینی و کامپیوتر
بلد بودم شغلی دست و پا کنم.
چشمانم پر از اشک بود که در را به
روی برادرم بستم .هزار فکر داشتم و
نمی دانستم از کجا شروع کنم .به هر
شرکتی رفتم دست خالی برگشتم.
بعضی ها با نیش و کنایه حرف هایی
به من می زدند که تا آن لحظه فقط از
زبان برخی همکالسیهایم شنیده
بودم .خجالت می کشیدم .به همه جا سر
زدم ،حتی به مطب پزشکان .می خواستم
هر طوری شده کاری دست و پا کنم اما نشد.
مقداری پول همراهم بود که توانستم ناهاری
بخورم .وقتی خسته شدم به پارک الله رفتم روی
صندلی نشستم و برای این که کسی متوجه فراری بودن
من نشود کتاب درسی ام را باز و شروع به خواندن آن کردم.
▪وحشت از بازگشت

الناز مکثی کرد و گفت:غروب شد ،دلهره زیادی
داشتم ،می دانستم پدرم و نامادریام حسابی کالفه
هستند .بابا حمید خیلی تعصبی بود اگر من را نمی
کشت حتما جنازه ام را به بیمارستان می فرستاد .از
سویی به خاطر فرار پشیمان بودم و از طرفی دلم برای
برادرم تنگ شده بود.می ترسیدم به خانه برگردم .می
دانستم سرنوشت بدی در انتظارم است .شاید در خانه
زندانی می شدم.
▪نامادری

دختر فراری به گریه افتاد و گفت:برادرم بدون من
خیلی تنها میماند .هروقت بــرای مــادرم که فوت
کرده دلتنگی می کرد ،روی پاهای من می خوابید.
با یاد بهزاد به گریه افتادم ،وقتی مامان فخری رفت
شیرینیهای زندگی مان تلخ شد .همه زیر پای پدرم
نشستند و از دخترعمه اش تعریف کردند ،بیچاره
بابام تسلیم شد و ما را بدبخت کرد .دخترعمهای که
وارد زندگی مان شد ،اخمو ،عبوس و پر فیس و افاده
بود .انگار کلفت او بودم .شهین خانم وقتی حامله شد
انگار من و بهزاد هوویش بودیم .با بهانه های مختلف
می خواست از دست ما راحت شود .انگار همان دختر
مهربانی نبود که وقتی من و مامانم را می دید موهای
من را بازی میداد و گونههایم را می بوسید.
▪آشنایی در پارک

الناز اظهار کرد :نمی دانستم شب را چه کنم .روی
نیمکت پارک گریه می کردم ترس وجودم را گرفته
بــود ،صورتم را بین دو دستم گرفته بــودم و سعی
مـیکــردم گریههایم بی صــدا باشد .وقتی دستی
شانههایم را تکان داد بی اختیار فریادی کشیدم .یک
زن  50ساله که صورتی خندان و مهربان داشت پشت
سرم ایستاده بود .وقتی گفت چرا گریه میکنی؟! به
یاد مادرم افتادم و خودم را در آغوشش انداختم .انگار
میدانست دختر فراری هستم .نوازشم کرد و گفت از
این اتفاقات زیاد میافتد .انگار میدانست پدرم من را
کتک میزند .رگ خواب مرا در دست داشت .وقتی
دلداری اش تمام شد دستم را گرفت و از روی نیمکت
بلند کرد و خواست همراه او به خانه اش بروم.
▪ننه لیال

دختر گریان به گوشه ای خیره شد و ادامــه داد :آن
زن خــودش را ننه لیال معرفی کــرد و گفت تا االن
خیلی دختر فراری دیده است و سعی کرده آنان را به
خانههایشان بازگرداند .به او گفتم که پدرم با همه فرق
دارد ،من را خواهد کشت و دیگر نمی توانم برگردم.

▪تحلیل کارشناس

گمگشتگی هویت
پاشنه آشیل دختران فراری

خانهاش در جنوب تهران بــود .وقتی با او قدم می
زدم همسایهها نگاه خاصی به من و ننه لیال داشتند.
او گفت که توجهی نکنم تا این که وارد خانه اش با
دیوارهای قدیمی شدم.
▪خانه فساد

دختر دانش آموز روبه افسر پلیس عذرخواهی کرد و
س بسیار شیک
گفت :آن جا دو دختر را دیدم که با لبا 
و آرایش غلیظ به استقبال ننه لیال آمدند .میترا و ترانه
هر دو میخندیدند و با دقت من را وارسی می کردند.
وقتی از زبان ترانه شنیدم که به ننه لیال گفت چه تیکه
ای تور کردی! احساس کردم قلبم خوابیده است.
ترس همه وجودم را گرفته بود .از همکالسیهایم
شنیده بودم که بعضی از زنان ،دختر فراری ها را می
فروشند اما ننه لیال چهرهای مهربان داشت .با چشم
غرههای این زن ،دو دختر ساکت شدند .آن شب به من
غذای خوبی داده شد و اجازه دادند در اتاق استراحت
کنم .نخستین شبی بود که تنها تا ساعت 11شب
بیرون از خانه بودم .باز به یاد برادرم افتادم .حتما با
گریه خوابیده بود.
بیرون در اتاق صداهای مردانه ای شنیده می شد
که با میترا و ترانه شوخی می کردند .وقتی همه جا را
سکوت گرفت و آن دو دختر خانه را ترک کردند ،ننه
لیال سراغ من آمد نوازشم کرد و گفت :دخترم اگر نزد
من بمانی با وجود این که روزهای نخست سخت است
بعد دیگر عادت میکنی و مانند این دو دختر روحیه
خوبی پیدا خواهی کرد در غیر این صورت سرنوشت
بدی خواهی داشت و این بار گرگهای جامعه تو را
خواهند درید و آثار روانیاش بدتر و بیشتر است .ننه
لیال از اتاق خارج شد و من شنیدم به زنی که مهمان
خانه بود ،گفت :این دختر را فردا به آرایشگاه ببر و
برای مهمانان آماده کن.
▪فرار از فساد

الناز گفت :احساس می کردم چاره ای جز پذیرفتن
این سرنوشت تلخ نــدارم ،می خواستم با این ماجرا
کنار بیایم .آن شب گریه میکردم که خوابم برد و صبح
با فریادهای دختری از خواب پریدم .ترانه بود ،گریه
می کرد و ناسزا میگفت .وقتی دقیق شدم دیدم از
زندگیاش می نالد و ننه لیال سعی می کند او را آرام
کند و مدام میگفت که دخترتازه وارد می ترسد.
فهمیدم منظورش من هستم همان جا تصمیم گرفتم
فرار کنم .من و ترانه از خانه ننه لیال خارج شدیم او با
آرایش غلیظ سعی کرده بود ناراحتی اش را پنهان کند
که به او گفتم تو به خاطر فرار از خانه ناراحتی؟! این

جمله کافی بود تا گریه امانش ندهد .وی ادامه داد :در
پارکی پای درددلهایش نشستم .چه سرنوشت بدی
داشت .حتی بدتر از من و تا چه میزان تحمل کرده تا
این که از روی ناچاری به سمت ننه لیال کشیده شده
بود .دو خواهر کوچک تر داشت که نمی دانستند او چه
کاری می کند .پرستار خانگی استخدام کرده بود تا در
غیاب او خواهرانش خوب تربیت شوند ،همه فکر می
کردند او در جزیره کیش فروشنده لوازم آرایش است.
خواستم راهی برای من پیشنهاد کند .وقتی شنیدم
کتک پدر بهتر از فراری بودن است مسیرم را تغییر
دادم .او از بد صفتی ننه لیال تعریف کرد به گونهای که
اگر او را بار دیگر می دیدم از وحشت می مردم.
▪اعتماد به پلیس

الناز گفت :قرار شد او نزد ننه لیال بگوید که من فرار
کرده ام .با راهنمایی ترانه وقتی از او جدا شدم نزد
پلیس آمــدم متاسفانه آدرس خانه ننه لیال را نمی
دانم .طوری من را چرخاندند تا مسیر را بدون راهنما
نشناسم !
▪آغوش پدر

وقتی پرونده الناز پیش روی دادیار دادسرای تهران
قرار گرفت و همزمان با صدور دستور برای ردیابی ننه
لیال و خانه فساد ،قرار بر این شد برای نجات الناز از
سرگردانی ،پدرش به کالنتری احضار شود.
وقتی پدر الناز به کالنتری رفت ،ماموران مددکار
اجتماعی به او گفتند که عصر روز قبل به آن جا
رفتهاست و خواسته پدرش را روشن سازند که او و
برادرش در یک جهنم زندگی میکنند.
پدر الناز او را در آغوش گرفت و آرام گفت :ببخشید!
پدر الناز حرف های دخترش را که شنید قول داد همه
مشکالت را حل کند.
مرد گریان به پلیس گفت :می دانم بچه هایم سختی
می کشند چون نامادری شان باردار است و بچه مان
به زودی متولد می شود .نمی توانم طالق بگیرم اما
از همین امروز خانه ای خوب برای مادر تنهایم که او
هم سرپناهی ندارد و هر هفته در خانه یکی از خواهر
و برادرانم است تهیه می کنم تا الناز و بهزاد نزد او
بمانند .خرجی شان را می دهم و مرتب به آن ها سر
می زنم .قول می دهم اجازه ندهم زنم در این بخش
دخالتی داشته باشد .حدود پنج سالی می گذرد که او
و بهزاد همراه مادربزرگشان که زن تنهایی بود و هرماه
خانه یکی از پسرانش زندکی میکرد با هم زندگی
میکنند .خرجی شان را پدرش می دهد و هر روز به
آن ها سر می زند.

رازگشایی از جسد سوخته خانم پرستار در پایتخت

بیمار دیالیزی که زن پرستار را کشته و جسد او را
آتش زده بود قصاص می شود.
رسیدگی به این پرونده از  ۱۹آذرماه سال  ۹۷به
دنبال ناپدید شدن یک زن جوان به نام آزاده در
دستور کار پلیس قرار گرفت .شوهر این زن که
به پلیس آگاهی رفته بود گفت :همسرم پرستار
است و در یک مطب کار می کند .او دیروز صبح
از خانه بیرون رفت اما دیگر بازنگشت .وقتی به
مطب محل کار او رفتم منشی گفت همسرم به
محل کارش نرفته است  .وی افزود :گوشی موبایل
آزاده خاموش است و میترسم بالیی سرش آمده
باشد .به دنبال اظهارات این مرد تالش برای
پیدا کردن ردی از زن گمشده آغاز شد  .پلیس در
نخستین گام از تحقیقات به بررسی تماسهای
تلفنی این زن پرداخت و دریافت وی صبح با اسنپ
به ایستگاه متروی جوانمرد قصاب رفته بود .به این
ترتیب راننده اسنپ تحت بازجویی قرار گرفت.
وی گفت  :صبح زن جوان را از مقابل خانه اش
سوار ماشینم کردم .او در حوالی متروی جوانمرد
قصاب از ماشین پیاده شد در بین راه با یک نفر

تلفنی درباره سند زدن یک ملک صحبت می کرد
و به نظرم می خواست با او قرار مالقات بگذارد.
اظهارات راننده جوان سرنخ اصلی را به پلیس داد
و روشن شد آزاده به تازگی ملکی را خریده است و
با فروشنده اختالف حساب داشت  .بدین ترتیب؛
مرد  40سالهای به نام محمود ردیابی و بازداشت
شد  .وی که سعی داشــت خــودش را بیاطالع
از مرگ آزاده نشان دهد داستان سرایی های
بسیاری کرد تا اینکه در بازجوییهای بعدی به
قتل زن جوان اعتراف کرد .محمود گفت :مدتی
پیش ملکی را به یک نفر فروخته بودم او نیز خانه
را با زن جوانی معامله کرده و سفته های من را به
زن جوان داده بود .به همین خاطر  ۳۰۰میلیون
تومان سفته دست زن جوان داشتم.من هرگز او را
ندیده بودم فقط چند بار تلفنی با او صحبت کردم
تا مشکل مان را حل کنیم  .وی ادامه داد :آخرین
بار با او صحبت کردم و از او خواستم تا مقابل محل
کارم بیاید تا با هم مالقات کنیم .او وقتی به محل
کارم آمد روی صندلی جلوی پژو پرشیا کنار من
نشست.من به او اعتراض کردم و از او خواستم

تا به صندلی عقب برود اما عصبانی شد و شروع
به فحاشی کرد .او خیلی توهین کرد و من که
عصبانی شده بودم دستم را روی گلویش گذاشتم
و او را تهدید به مرگ کــردم اما ساکت نشد.او
فحاشی می کرد که با دو دست گلویش را گرفتم
تا این که بیهوش شد  .وی گفت :من که ترسیده
بودم ماشین را متوقف کردم و به او ماساژ قلبی
دادم اما زن جــوان نفس نمی کشید .به همین
خاطر به سمت اتوبان قم رفتم .در میان راه از ترسم
و برای پنهان کردن جسد به پمپ بنزین رفتم و
بنزین خریدم .سپس در جاده قم جسد را آتش
زدم تا راز قتل پنهان بماند  .به دنبال اظهارات این
مرد پلیس بقایای جسد را کشف کرد و محمود به
بازسازی صحنه جرم پرداخت .وی در بازجویی
های بعدی گفت :باور کنید من قصد کشتن زن
جــوان را نداشتم .من فقط به خاطر رفتارهای
غیر اخالقی آزاده به او تذکر دادم اما او شروع به
فحاشی کرد که کنترل اعصابم را از دست دادم.
من بیمار دیالیزی هستم و از اولیای دم تقاضای
بخشش دارم.

دکتر امان ا ...قرایی
مقدم جامعه شناس
و استاد دانشگاه /
فـــــــرار دخــــتــــران
از مــحــیــط خــانــه و
خــــانــــواده دالیـــل
مختلفی دارد .از نگاه جامعه شناختی،
دخترانی که فرار را به حضور در خانه و محیط
خانوادگی ترجیح می دهند ،دالیل خاصی
دارند که به آن می پردازیم .فقر شدید ،طالق
والدین و اعتیاد اعضای خانواده ،خشونت
های خانوادگی از سوی پدر ،مادر یا برادر در
فرار دختران از خانه نقش به سزایی دارد.
ترس عامل دیگری است که سبب می شود
دختران از خانه فرار کنند و این ترس اغلب
از سوی پــدران یا بــرادران غیرتی ،تعصبی
یا خمشگین به ایــن دخــتــران تسلط پیدا
می کند .زورگــویــی و پرخاشگری اعضای
خانواده و تحمیل برخی عقاید باعث می
شود دختران از خانه فــرار کنند بــدون آن
که بدانند قرار است بیرون از محیط خانه
چه بالهای هولناکی را تحمل کنند .البته
گــروه همساالن نیز در پدیده فــرار از خانه
نقش دارنــد .برخی دختران در مهارت نه
گفتن ضعیف هستند و تحت تاثیر گروه
همساالن برای تجربه هیجانات خاص سنی
خود مرتکب این اقدام می شوند .رفتار بد
برخی والدین با دختران شان سبب می شود
این دختران از زندگی ناکام شوند و به دلیل
تشدید محرومیت ها و کمبودهای عاطفی
و مالی فرار از خانه را ترجیح دهند .البته
پدیده فرار از خانه بیشتر در کالن شهرها
دیــده می شود زیــرا دختران در شهرهای
کوچک از انجام این رفتار می ترسند و از بی
اعتباری و بی اعتماد شدن والدین و خانواده
خود واهمه دارند .عامل اصلی فرار دختران
از خانه طالق والدین اســت .جدایی پدر و
مــادر از یکدیگر و نبود سرپرست مناسب
در خانواده در بروز و شیوع فرار دختران از
خانه ،نقش به سزایی دارد .سبک زندگی
و نوع تربیت خانوادگی در بروز این پدیده
هولناک اجتماعی تاثیرگذار اســت .اگر
سبک تربیتی و خانوادگی والدین سخت
گیرانه باشد ،قطعا دختران به راحتی در فکر
فرار از خانه خواهند بود .بخشی از دالیل
مربوط به فرار دختران از خانه نیز به خاطر
مشكالت شخصیتی خود دختران است زیرا
در سن نوجوانی دچار گمگشتگی در هویت
می شوند و همین بحران هویت آن ها را با
معضالت این چنینی رو به رو می کند .فرار
دختران از خانه به دلیل برقراری ارتباط با
جنس مخالف نیز دلیل دیگری است که از
نگاه جامعه شناختی می توان به آن پرداخت.
برخی دخترانی که شخصیت شــان کامل
نشده است و رفتارهای آنی و تکانه ای از خود
بروز می دهند و مهارت حل مسئله ندارند
در ارتباط با جنس مخالف هیجانات خود
را کنترل نمی کنند و تصمیم به فرار از خانه
می گیرند .این دختران آسیب دیده بعد از
پشیمانی و بازگشت به خانه و محیط خانواده
نیاز به دلجویی از سوی والدین دارند و باید
مراعات حال و روحیه آن ها را کرد .چنان چه
این دختران از سوی خانواده حمایت نشوند،
باز هم فرار از خانه را تکرار می کنند و فساد
و بی اخالقی در جامعه رواج پیدا می کند.
اورژانس اجتماعی حمایت خانواده و جلسات
مشاوره ای به راحتی این دختران آسیب
دیده را به کانون خانواده بازمی گرداند.

بازداشتمقصرانمرگعمادکوچولو

پیمانکار و نصاب شرکت اجرای طرح گیت های محوطه ورزشگاه
آزادی به اتهام قتل غیرعمد عماد دستگیر شدند .آن ها ابتدا وثیقه
گذاشته بودند اما نظریه کارشناسان کافی بود تا قرار بازداشت
موقت آن ها صادر شود .شامگاه دوشنبه  25شهریور امسال ،در
دقیقه  80بازی دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت آبادان پسر بچه
شش سالهای به نام عماد در نزدیکی گیت ورود و خروج ورزشگاه
آزادی دچار برقگرفتگی شد و در همان محل حادثه به کام مرگ
فرو رفت .بدین ترتیب بازپرس جنایی تهران با ورود به پرونده ابتدا
دستور بازداشت پیمانکار را صادر کرد و تحقیقات پلیسی از همان
روز نخست آغاز شد و دو کارشناس ایمنی کار و برق برای بررسی
های بیشتر وارد عمل شدند .کارشناسان پس از بررسی های
تخصصی ،سهل انگاری و ایمن نبودن محوله را علت این حادثه
مرگبار اعالم کردند که در همین زمینه بازپرس مرادی از شعبه
 2دادسرای امور جنایی تهران دستور بازداشت پیمانکار و نصاب
شرکت مجری اجرای طرح گیتهای ورزشگاه آزادی را اعالم کرد.
در بررسی های بیشتر مشخص شد کارگاه فاقد اصول ایمنی بوده و
سیم کشی نیز دچار نقض است .بنا بر این گزارش ،پیمانکار و نصاب
شرکت با اتهام قتل غیرعمد در اختیار ماموران اداره  10پلیس
آگاهی تهران قرار گرفتهاند.

