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قابت بر سر باخت
يت ها به دليل ناسزا و درگيري رخ مي دهد 

 وارده به قسمت چپ قفسه سينه 
ــوي ماموران به  ــده از س تگير ش
ن اداره دهم پليس آگاهي تهران 

ي  امين و رامين به واسطه آشنايي 
ــتند ، ابتدا در  مي  رمينا و رويا داش
ي كنند و در ادامه براي درگيري در 
ــتانش به نام  ن همراه يكي از دوس
ر پارك حاضر مي شود و با حضور 

شوند .
ــركت كنندگان در   در پارك به ش
ــا بي اعتنايي به اين افراد درگير   ب

يرد .
ي موضوع درگيري در پارك را به 
ــتان خود به نام محمد   كي از دوس
تاهي پيكر نيمه جان وي از سوي 

دت جراحات فوت مي كند .
ــري  ــركت كننده در درگي راد ش
ت مقتول در زمان درگيري ، پليس 
ــوابق متعددي در پليس  ــت و س
ــتگير شد و  حمد هفدهم آبان دس

كت كننده در درگيري ، كارآگاهان 
 كه همگي آنها در تحقيقات اوليه 
شوند . سرانجام پس از تحقيقات، 
ـوده در اظهارات خود با اعتراف به 
ــدن وي به  ــدن مقتول و وارد ش
 لحظه روي زمين افتاد . در همين 
ــينه او وارد  ــتم ضربه اي به س اش
ــركت در درگيري منجر به  ز به ش

حاكمه قرار گرفتند.

ــهد، ميان چند نفر  ــي در يكي از مناطق بلوار توس مش چندي پيش بعد از مجلس عروس
ــركت در نزاع وارد ماجرا  نزاع و درگيري پيش آمد و افراد ديگري نيز براي ميانجيگري يا ش
ــيد و پيكرهاي خون آلود پنچ نفر روي  ــدند كه ناگهان برق چاقوها در تاريكي شب درخش ش
ــه  ــدت صدمات وارده جان باختند و س زمين باقي ماند.  دو نفر از مجروحان حادثه به دليل ش

نفر ديگر نيز تحت مداوا قرار گرفتند. 
ــي هاي مقدماتي بيانگر آن بود كه نزاع به دليل اختالف و كينه قبلي بين دو جوان  بررس
ــت و دو ساله بر اثر اصابت ضربه چاقو  ــت و بيس ــت كه در اين ميان دو جوان بيس رخ داده اس
ــي هاي پليس هفت نفر از متهمان اين پرونده دستگير شدند. يكي از  جان باخته اند.  در بازرس
ــر كار برمي گشتم كه ديدم مردم جمع شده اند، به  مصدومان  حادثه در بازجويي ها گفت: از س
ــت، در اين لحظه دعوا شدت گرفت و يك نفر  ــتم جلو رفتيم كه ببينيم چه خبر اس اتفاق دوس
از آنها با چاقو به گردنم زد.   يكي ديگر از متهمان گفت: من قبال با يكي از افرادي كه در اين 
ــب حادثه براي آشتي رفته بوديم كه آنها مرا كتك زدند،  ــته شد دعوا كرده بودم، ش نزاع كش
من فرار كردم مي خواستم به منزل برادرم بروم كه مرا تعقيب كردند و با چاقو به پشتم زدند. 
ــاله ديگري كه در اين پرونده دستگير شده بود، نيز گفت: قبول دارم كه چاقو  ــت س جوان بيس
ــتم، يكي از چاقوها مال خودم بود و ديگري را از يكي ديگر از متهمان گرفته  ــت داش در دس

بودم و چاقوها را هم بعد از نزاع در كنار پل انديشه انداختم.
ــخص شد  فردي از گروه مقابل  ــازي صحنه جنايت، مش پس از اعترافات متهمان و بازس
ــت اما در اين درگيري، يكي از شركت كنندگان در نزاع با وارد  ــده اس ــته ش با ضربه چاقو كش
ــدن اين ماجرا، پرونده وارد  ــخص ش ــت. با مش آمدن ضربه اي از گروه خودي جان باخته اس

مرحله جديدي شد.

عروسِي عزا شده ...

ــي از محله هاي  ــته جمعي در يك ــي نزاع دس در پ
شهرستان مسجدسليمان پنج نفر از طرفين درگيري 
كه دچار آسيب مغزي شده بودند با اورژانس هوايي به 

بيمارستان انتقال يافتند.
ــه دليل وخامت وضع  ــته جمعي ب در اين نزاع دس
ــيب ديدگان، دو نفر از آنها كه دچار ضربه  جسمي آس
ــط امداد هوايي فوريت هاي  ــده  بودند، توس مغزي ش
ــه نفر ديگر با آمبوالنس هاي اورژانس  ــكي و س پزش
ــتان اهواز  ــتان گلس ــه بيمارس ــليمان ب  از مسجدس

منتقل شدند.
در پي اين حادثه و حضور ماموران در محل معلوم 
ــاق در خيابان با هم  ــوب و چم ــراد درگير با چ ــد اف ش
درگير شده اند كه در ادامه با حضور دوستان و بستگان 
ــده اند كه پنج  طرفين درگير تعدادي از آنها زخمي ش
ــدت جراحات از ناحيه سر به بيمارستان  نفر به دليل ش
ــا وخيم گزارش  ــال دو نفر از آنه ــدند كه ح منتقل ش

شده است.
ــتور  ــدادي از عامالن نزاع و دس ــتگيري تع با دس
ــتگيري  ــايي و دس قضايي تحقيق از آنها براي شناس

ديگر افراد فراري ادامه دارد.

آسيب مغزي در پي نزاع 

ــوط به نزاع هاي  ــت، اگر پرونده هاي مرب ــخ فقط در انتظار دعواكنندگان نيس ــام تل فرج
ــهروندان  خياباني در محاكم قضايي را ورق بزنيد به مواردي برمي خوريد كه در آن برخي ش
ــان  ــته اند، جانش ــگيري  از يك نزاع را داش فقط به اين دليل كه قصد ميانجيگري براي پيش
ــجو براي ميانجيگري بين دو  ــر دانش ــت داده اند.  براي نمونه چندي پيش يك پس را از دس

هم دانشگاهي اش كه با هم در خيابان درگير شده بودند، جانش را از دست داد.
ــاله كه با كوبيده شدن سنگ به گردنش به كما فرو  ــجوي نوزده س  در اين نزاع يك دانش

رفته بود، روي تخت جراحي تسليم مرگ شد.
ــته مهندسي بوده و در مسير  ــجوي ترم يك رش ــد مقتول دانش پس از تحقيقات معلوم ش
ــگاهي بودند از پاي درآمده  ــوي جواني به نام احسان كه هم دانش ــت از دانشگاه از س بازگش
است.  تجسس ها نشان داد كه احسان و يكي از همكالسي هايش به دليل اختالف در داخل 
ــده اند كه حامد براي  ــه راه تهرانپارس با هم درگير ش ــگاه بعد از ترك آنجا در س كالس دانش
ميانجيگري به سمت آنها مي رود و احسان با خشم زيادي به سمت وي حمله كرده و با ضربات 

سنگ پسر جوان را به قتل مي رساند.
ــاهد ماجرا بود در تحقيقات گفت: حامد وقتي رفت  ــجوها كه ش يكي از دانش
ــان ضربه مشتي به صورت وي زد و به سمت وي حمله  تا ميانجيگري كند احس
ــان ببيند براي اين كه از  ــي از احس ــرد، حامد كه تصور نمي كرد چنين واكنش ك
دعوا فرار كند به سمت نرده هاي كنار خيابان رفت تا باال برود اما پايش در ميان 
ميله ها گير كرد و همزمان احسان دو سنگ بزرگ برداشت و به سمت او كه هنوز 
تقال مي كرد پاهايش را از نرده ها آزاد كند، رفت و ضربه محكمي به گردنش زد، 

همانجا حامد بي هوش شد و قاتل نيز پا به فرار گذاشت.
موارد ديگري نيز از آسيب ديدن افرادي كه ميانجيگري مي كنند، وجود دارد. 
هر كسي كه شاهد نزاع  هاي خياباني باشد احتماال مواردي از اين قبيل را به خاطر 
مي آورد. بنابراين هنگام وقوع دعوا يا نزاع خياباني، بر احساسات خود فائق آييد و 

تالش كنيد منطقي ترين تصميم ممكن را بگيريد.

قتل براي ميانجيگري

ــت، ميله آهني،  ــان مي خواهد چگونه بميريد؟ با مش دلت
ــي مي كند، وقتي يك نزاع  ــو، گلوله يا...؟ اصال چه فرق چاق
ــت. براي  ــي رخ مي دهد، بايد انتظار همه چيز را داش خيابان
نمونه روزانه در كالنتري ها و محاكم قضايي شاهد رسيدگي 
ــاده  ــتيم كه به نوعي در اثر يك اتفاق س به پرونده هايي هس
ــند،  ــت و طرفين بدون آن كه همديگر را بشناس رخ داده اس
ــكل  ــده و خود و طرف مقابل را دچار مش با يكديگر درگير ش

كرده اند.
ــوق زدن، يك تصادف كوچك، نگاه كردن، تنه زدن و  ب
ــت كه باعث درگيري مي شود.  ... از اين قبيل موضوعاتي اس
ــه صفحات حوادث روزنامه ها  ــت هر روز نگاهي ب كافي اس
ــته باشيد و ببينيد اين اتفاقات به ظاهر كوچكي كه فقط   داش
ــه به يك حادثه  ــي پايان مي گيرد، چگون ــا يك عذرخواه ب

دلخراش و گاه موجب جنايت تبديل مي شود.
ــي پرونده هاي جنايي در دادسرا ها نشان مي دهد  بررس
ــپس  ــزا و س بيش از 60 درصد جنايت ها، فقط به دليل ناس
ــردي كه با  ــاعتي بعد ف ــت و تنها س ــري رخ داده اس درگي
ــته از وقوع حادثه  ــتنداري و گذشت مي توانس كمي خويش
ــگيري كند، خود را گرفتار كرده و موجب خسارت هاي  پيش
مالي و جاني شده كه گاه اين نوع رفتار ها به جنايت و در ادامه 

به قصاص منجر شده است.
چندي پيش در يكي از  خيابان هاي تهران مرد ميانسالي 
ــده بود، مقابل  ــش  خراب و موجب ترافيك ش ــه خودروي ك
ــت روي بوق  ــتن دس ــده جواني كه با گذاش ــراض رانن اعت
ــده نيز با وي درگير  ــزا گفت و جوان رانن ــودرو به وي ناس خ
ــال به دليل اصابت  ــد و زماني به خود آمد كه مرد ميانس ش
ــينه اش خورده بود، مقابل چشم حيرتزده  ــتي كه به س  مش

مردم جان باخت.
ــتگيري اين جوان، وي ساعتي بعد در دادسرا  پس از دس
ــتم و تصور  به بازپرس جنايي مي گفت من هنوز خواب هس
نمي كنم يك انسان را كشته ام! اما متاسفانه با محاكمه اين 
ــواده مقتول به قصاص محكوم  ــت خان جوان، وي به خواس
شد؛ يعني نابودي و مرگ دو انسان كه فقط  براي لحظه اي 

قرباني خشم خود شده بودند.
ــتگاه اتوبوس در  ــد روز پيش راننده يك دس ــن چن  همي
ــيله نقليه اش را در يكي از  ــرق تهران كه قصد پارك وس ش
ــه دليل اعتراض يكي از  ــته ، ب خيابان هاي تهرانپارس داش
ــا خودرويش را در محل  ــته بود ت ــايه ها كه از او خواس همس
ــان آنها درگيري پيش آمده   و راننده  ــري پارك كند، مي ديگ
ــيه خيابان بوده ،  ــر به درختي كه در حاش ــس از اصابت س پ
ــتور  ــايه معترض نيز با دس ــت داده و همس جانش را از دس

قضايي بازداشت و روانه زندان شده است .
ــاره كنيم، بايد  ــوادث اين چنيني اش ــر بخواهيم به ح اگ
ــت  ــزا در رتبه نخس ــار به آن توجه كنيم كه ناس ــگاه آم از ن
ــتر درگيري ها نيز در  ــاي خياباني قرار دارد و بيش درگيري ه

فصل گرما كه تحمل مردم كاهش مي يابد، رخ مي دهد.
ــكي قانوني و امداد و نجات مي گويند  ــان پزش كارشناس
ــال 226 هزار و 617 نفر به دليل  ــت امس در چهار ماه   نخس
ــف خياباني به مراكز  ــي از درگيري هاي مختل صدمات ناش
پزشكي قانوني سراسر كشور مراجعه كرده اند كه 158 هزار 
و 659 نفر مرد و 67 هزار و 958 نفر زن بوده اند؛ اما به راستي 

علل اصلي اين درگيري ها چيست؟
ــافركش بر  ــده جوان خودروهاي مس ــري دو رانن درگي
ــتاني در يكي  ــافر در يك نيمروز تابس ــر سوار كردن مس س

ــلوغ تهران، نگاه هاي بدون انگيزه عابران  از خيابان هاي ش
ــد لحظه به دنبال  ــايل نقليه را چن ــاير راكبان وس پياده و س
ــعي دارند دو مرد  ــر از يكي دو نفر كه س ــد. غي خود مي كش
ــاير  ــمگين را از هم جدا و از درگيري جلوگيري كنند، س خش
عابران و موتورسواران بي تفاوت اين صحنه را نگاه مي كنند 
ــايد بي تفاوتي نگاه عابران براي  و از كنار آنها مي گذرند. ش
ــت كه اين زد و خوردهاي خياباني بخشي از زندگي  اين اس
ــت كه هر روز مجبورند در خيابان هاي  ــاني اس روزمره كس
ــند. بر اساس  ــلوغ و پرجمعيت پايتخت در رفت و آمد باش ش
ــت روزانه حدود  ــكي قانوني مي توان گف آمار اعالمي پزش
ــور درگير دعواهاي  ــهرهاي مختلف كش ــر در ش 1900 نف
خياباني و نزاع هاي محلي و محله اي شده و به علت ضرب و 
ــر از نيروي انتظامي و پزشكي  جرح و باالگرفتن درگيري س
قانوني درمي آورند. به طور قطع تعداد درگيري هاي فيزيكي 
و لفظي كه بدون دخالت پليس به پايان مي رسد، اما آرامش 
شهر و خيابان را خراش مي دهد به مراتب چند  برابربيشتر از 

اين آمار رسمي است.
ــان بر اين عقيده اند بيش از نيمي از افرادي كه  كارشناس
به مراكز معاينات پزشكي قانوني مراجعه مي كنند، جراحت 
دارند و حدود 20 درصد اين جراحات ناشي از بروز درگيري ها 
و نزاع هاي خياباني است. تورقي بر صفحه حوادث روزنامه ها 
ــايت هاي خبري از وقايع تاسف برانگيزي حكايت دارد  و س
ــا آنها از يك نزاع خياباني بر سر يك مساله معمولي  كه منش
ــده است. كارشناسان  ــروع و به حوادث خونيني منجر ش ش
ــكي قانوني و امداد و نجات هالل احمر  ــازمان هاي پزش س
ــائل و  ــتفاده از قدرت بدني به جاي منطق براي حل مس اس
مجادالت را ويژه جوامعي كه هنوز شهرنشيني و مدنيت در 

ــتفاده از آن براي به  ــد نكرده، مي دانند. زور بازو و اس آنها رش
ــاندن و اثبات نظر خود، ويژه جوامع مكانيكي و  ــي نش كرس

قبيله محور است.
ــر در نزاع هاي خياباني  ــز از عوامل موث ــود آموزش ني نب
ــياري از مسائل را ياد  ــاني قادر است بس ــت، زيرا هر انس اس
بگيرد. خانواده مهم ترين مركز آموزش مهارت هاي زندگي 
ــائلي مانند خونسردي، متانت، تامل،  ــت و يادگيري مس اس
ــكالت در سرنوشت انسان  تفكر و چاره جويي براي حل مش
ــي موثر خواهد بود.  ــي او در تمام دوران زندگ ــوه زندگ و نح
ــن اين كه فقر اقتصادي نيز عاملي براي بروز اين گونه  ضم
ــكالت مالي بر توان و حوصله  درگيري ها بوده و گاهي مش
افراد غلبه مي كند و باعث مي شود افراد بر سر مسائل كوچك 

و كم اهميت با يكديگر درگير شوند.
ــتند،  ــزي در زندگي هس ــه داراي برنامه ري ــرادي ك اف
ــد و با آمادگي  ــكالت را پيش بيني مي كنن ــياري از مش بس
ــه طوري كه كمتر  ــراي هر موردي اقدام مي كنند ب ــي ب قبل
ــوند. اما نقطه  باعث درگيري، ضرب و جرح و منازعه مي ش
مقابل آنها افرادي هستند بدون برنامه كه باري به هر جهت، 

روزگار را مي گذرانند و بيشتر دچار مشكل مي شوند.
ــكي قانوني نشان مي دهد بيشترين موارد  آمارهاي پزش
ــرد. اين افراد  ــراد جوان صورت مي گي ــا، بين اف درگيري ه
ــي، انرژي زياد  ــي، بي تجربگ ــي مانند ناپختگ ويژگي هاي
ــري و زد و خورد و  ــتعد درگي ــري دارند و مس و تحريك پذي
ــش خانواده ها و  ــن ميان  نق ــتند و در اي ــاي آن هس پيامده
رسانه هاي جمعي در كنترل اين درگيري ها بسيار موثر است 
و والدين بايد همواره همنشيني هاي جوانان، رفت و آمد آنها 

و برنامه هاي روزانه شان را تحت نظارت قرار دهند.

هزار و يك دليل براي هزاران نزاع روزانه در شهر

خانواده آموخته به كمكش مي آيد، تا آن عوامل تعديل شود.
ــث واكنش هاي  ــب روابط نيز باع ــدن اغل مكانيكي ش
ــود  غيرمنطقي و غيرمتعارفي از جمله نزاع و درگيري مي ش
و  در  درگيري هاي خياباني و خانوادگي بايد سعه صدر  افراد 
ــت كه  ــت اس افزايش يابد.  اصل اول در اين خصوص، گذش
ــاخت هاي فرهنگي و اجتماعي دارد. متاسفانه  نياز به زيرس
ــت، بايد اين  ــده اس ــت در جامعه ضعيف ش فرهنگ گذش
ــود و از كودكي گذشت و مهرباني  فرهنگ در جوامع احيا ش

در وجود آنها نهادينه شود.
ــرفته آداب و رفتار هاي اجتماعي از  ــور هاي پيش در كش
مهد هاي كودك و دوران تحصيل به كودكان آموزش داده 
مي شود. براي نمونه در مهدكودك هاي ژاپن، مربي با قرار 
دادن يك صندلي در كالس از كودكان مي خواهد تا پس از 
يك دور كوتاه روي صندلي بنشينند و به هم كمك كنند تا 
ــان كه ديرتر به سمت صندلي آمده اند روي  ديگر دوستانش
ــالش مي كنند تا به هم  ــه  كودكان ت ــينند در نتيج آن بنش

كمك كنند، اما در مهدكودك هاي وطني صرفا به كودكان 
آموزش داده مي شود آن كس كه زودتر از بقيه روي صندلي 

بنشيند برنده مسابقه است.
ــمردن ديگران   ــگري ها و خوارش خشونت ها، پرخاش
ــي آيد و  ــاع به وجود م ــتند كه در اجتم ــي هس ــده هاي پدي
نمي توان گفت ارثي و ذاتي است. انسان، پرخاشگر و مجرم 
متولد نمي شود و اين نظام اجتماعي است كه باعث مي شود 
ــورد نزاع هاي خياباني بايد  ــگر بار بيايند. در م افراد پرخاش
ــتند. زماني كه  گفت عوامل متعددي در بروز آن دخيل هس
در يك جامعه بيكاري در حد انفجار قرار گرفته و اين معضل 
ــت، وقتي كه  تك تك خانواده ها را درگير خودش كرده اس
جوانان كمتري مي توانند به ازدواج فكر كنند و حتي ازدواج 
براي آنان يك رؤيا تلقي مي شود، زماني كه تورم و گراني در 
يك جامعه كمرشكن باشد مطمئنا ناهنجاري ها در جامعه 

رخ خواهد داد.
ــت. اين  ــكلي در جامعه اس ــكاري باعث هر نوع مش بي

شرايط باعث مي شود افراد در جامعه درگيري هاي بيشتري 
ــت. زماني كه در  ــند. هيچ كسي ذاتا بيمار نيس ــته باش داش
ــادي و نشاط به اندازه وجود نداشته باشد، آمار  جامعه اي ش
ــد و... اينها باعث  ــد، آمار ازدواج پايين باش ــالق باال باش ط
مي شود تغييراتي در رفتار انسان ها صورت بگيرد كه بر سر 

مسائل جزئي با هم مشاجره كنند و درگير شوند.
ــي و ناهنجاري هايي  ــاي خيابان ــوان گفت نزاع ه مي ت
ــود، زاييده مشكالتي است كه  ــاهده مي ش كه در جامعه مش
ــود افراد هرچند ناخواسته  ــبب مي ش در جامعه وجود دارد و س
دست به پرخاشگري بزنند. در اين ميان مشكالت اقتصادي 
ــوص بيكاري مي تواند بيش از ديگر عوامل مورد توجه  بخص
ــاهد نزاع هاي  ــهر ش ــد. همه ما بارها در خيابان هاي ش باش
ــيار جزئي  ــائل بس ــر مس ــتر بر س ــي بوده ايم كه بيش خيابان
ــت اصال ــت مي توانس  اتفاق افتاده  و  با كمي صبوري و گذش

 اتفاق نيفتد.
درگيري هايي كه خسارت هاي مالي و جاني فراواني در 
ــرف درگيري و گاه افراد ميانجي  ــي دارند، اغلب هر دو ط پ
ــيب هاي  ــده و آس ــم در اين ميان متضرر ش ــطه ه و واس
ــود رفتارهايي  ــود. وج ــان مي ش جبران ناپذيري متوجهش
ــر، رفتار ناعادالنه، بيكاري، فقر، تضاد طبقاتي،  نظير تحقي
بي اعتنايي به اموال ديگران، طالق،  برخوردهاي كالمي و 

رفتارهاي بي ادبانه باعث بروز خشم در افراد مي شود.
ــز يا ناعادالنه قرار  ــي فرد در مقابل رفتار تحقيرآمي وقت
مي گيرد، واكنش دفاعي وي به صورت خشم بروز مي كند. 
ــم به قتل منجر  ــي اين منازعات و  كنترل نكردن خش گاه
مي شود و پرونده اي را مفتوح مي كند كه عنوانش قتل عمد 
است كه بايد در سيستم قضايي رسيدگي شود. كما اين كه 
ــكايت نمي شوند و مواردي هم  برخي منازعات منجر به ش

كه شاكي دارند در دادسرا به صلح مي انجامد.
ــد پذيرفت به داليل مختلف منازعات خياباني زنگ  باي
ــه بي تفاوتي جامعه  ــت، در حالي ك خطري براي جامعه اس
ــت زد و خوردهاي  در مواجهه با اين آمارها حاكي از آن اس
ــي از زندگي روزمره ما شده است در حالي كه  خياباني بخش
ــته،  ــيني و پيدايش جوامع به هم پيوس ــترش شهرنش گس
ــتفاده از تعقل و انديشه براي حل مسائل را ارائه مي دهد  اس

نه برخورد فيزيكي.
ــن روند همچنان ادامه يابد، به مرور  ــدون ترديد اگر اي ب
ــبت به اين معضل خواهيم  ــاهد بي تفاوتي اجتماعي نس ش
ــترين  ــان مي دهد بيش ــكي قانوني نش بود. آمارهاي پزش
ــا بين افراد جوان صورت مي گيرد كه اين  موارد درگيري ه
افراد ويژگي هايي مانند ناپختگي، بي تجربگي، انرژي زياد 
ــري و زد و خورد و  ــتعد درگي ــري دارند و مس و تحريك پذي
پيامدهاي آن هستند. آسيب شناسان بر اين عقيده اند وقتي 
آستانه تحمل افراد جامعه پايين بيايد، آمار نزاع هاي خياباني 

باال مي رود.

قتل به خاطر سوت زدن همسايه 
سوت زدن نوجواني در زمان استراحت همسايه ها در خيابان، باعث بروز يك درگيري منجر به قتل شد.

چندي پيش، ماموران پليس آگاهي شهرستان شهريار از وقوع درگيري شديد بين اهالي يك كوچه باخبر شدند.
ــه نفر  ــت، س ــايه ها رخ داده اس ــدند در جريان اين درگيري كه بين همس ماموران بعد از حضور در محل حادثه متوجه ش
ــري بودند كه به علت شدت جراحات به كما  ــتان انتقال يافته اند.  دو نفر از اين مجروحان، پدر و پس ــده و به بيمارس زخمي ش

رفته و يك روز بعد با وجود تالش پزشكان پسر جوان فوت كرد.
ــده بود . مرد مجروح به نام ياسر، از  ــتان منتقل ش ــاهدان، قاتل فردي بود و همراه آنها مجروح و به بيمارس طبق گفته ش

سوي ماموران پليس بازداشت شد و در اولين جلسه بازجويي به قتل اعتراف كرد.
تحقيقات تكميلي پليس نشان داد كه برادر متهم روز حادثه و زمان استراحت همسايه ها، در كوچه شروع به سوت زدن 

مي كند كه اين كار وي باعث اعتراض خانواده مقتول و در نهايت درگيري منجر به قتل مي شود.
ــراي جنايي صادر شد و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري  ــوي دادس بعد از اعترافات متهم، قرار مجرميت وي از س

استان تهران ارسال شد.

دعواي الكي براي سرقت
چهار مرد كه با ايجاد دعواي خياباني و سد كردن راه خودروها، به رانندگان حمله و اموالشان را سرقت مي كردند، تحت 
تعقيب پليس قرار گرفتند.  چندي پيش مردي با حضور در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهريار در غرب 

استان تهران، از چهار مرد به اتهام سرقت اموالش شكايت كرد.
در تحقيقات معلوم شد، روز حادثه او با خودرو عازم خانه اش بوده كه راكبان دو دستگاه موتورسيكلت از وي خواسته اند 
ــتند، شيشه خودروي  را  ــتي و چاقو داش ــدن راننده خودرو، دو نفر از مردان غريبه كه چوبدس خودرو را متوقف كند.  با پياده ش

شكسته و هر چهار نفر با ادعاي اين كه شاكي براي همسر و دخترشان مزاحمت ايجاد كرده، او را بشدت كتك زده اند. 
ــده و به ياري مرد راننده رفته اند، اما مردان مهاجم  ــان پياده ش  چند راننده عبوري با ديدن صحنه درگيري، از خودرويش
ــاكي متوجه شده پول،  ــت و آنها نيز محل را ترك كردند. با فرار متهمان، ش عنوان مي كردند، اين يك دعواي خانوادگي اس
گوشي تلفن همراه و مدارك وي سرقت شده است.  با طرح اين شكايت، پرونده اي تشكيل و براي رسيدگي به اداره پليس 
ــد. در ادامه ماموران تصاوير رايانه اي هر چهار دزد خشن را به دست آوردند و براي دستگيري آنها  ــهريار ارجاع ش آگاهي ش
وارد عمل شدند.  در حالي كه تحقيقات ادامه داشت، شهروندان ديگري هم با حضور در پليس آگاهي شكايت هايي را مطرح 

و عنوان كردند در دام چهار سارق گرفتار شده و اموالشان به سرقت رفته است.
ــتگاه موتورسيكلت به آنها حمله كرده و در پي دعواي ساختگي، آنان را  ــد راكبان دو دس در تحقيق از اين افراد معلوم ش
بشدت كتك زده و اموالشان را سرقت كرده اند.   با جمع بندي اين اطالعات معلوم شد همه شاكيان در دام اعضاي يك باند 

سرقت گرفتار شده اند، زيرا تصاوير رايانه اي متهمان فراري با هم مطابقت داشت.

نزاع براي پارس سگ
سه مرد كه در پي پارس سگ در خيابان با هم درگير شده بودند، دستگير و به اتهام اخالل در نظم روانه زندان شدند.

ــگ  ــگ يك مرد عابر و ترس فرزندش با صاحب س ماجراي اين درگيري هنگامي رخ داد كه مردي به دليل پارس س
ــد و مرد ديگري به هواخواهي از مرد رهگذر با چاقو  درگير ش

صاحب سگ را مجروح كرد.  در پي اين نزاع موضوع 
ــد و  ــي 110 گزارش ش به مركز فوريت هاي پليس
ــالن درگيري به  ــور ماموران در محل عام با حض
ــدند.  مردي كه با صاحب سگ  كالنتري منتقل ش

ــده بود، عنوان كرد، به اتفاق فرزندم در حال  درگير ش
ــروع به پارس كرد و  ــگ ش عبور از پياده رو بوديم كه س

ــيد و من نيز به صاحب سگ اعتراض كردم كه  ــدت ترس فرزندم بش
ــد و در اين هنگام يك رهگذر كه متوجه علت درگيري  او با من درگير ش

من با صاحب سگ شده بود به هواخواهي من با اين فرد درگير شد و با چاقو 
ــال و  ــرا ارس او را مجروح كرد.  با تحقيق از عامالن درگيري، پرونده به دادس

بازپرس پرونده دستور بازداشت طرفين درگيري را صادر كرد.

از پشيماني  چه سود ...
قاضي محمد عرفان از زمينه ها و نتايج 

دعواهاي خياباني مي گويد

ــت  ــار صحيح  هنگام وقوع دعوا از مواردي اس رفت
ــانه ها  ــاني موثر رس كه احتياج به آموزش و اطالع رس
ــان كه هرگونه تصميم غلط در زمان كوتاهي  دارد. چن
ممكن است به پيامدهاي غيرقابل جبراني منجر شود. 
ــراي  ــه با يكي از قضات قديمي دادس ــن زمين در همي
ــد عرفان در  ــديم.  قاضي محم ــكالم ش ــي هم جناي
ــرانجام نزاع هاي خياباني به جام جم گفت:  ارتباط با س
ــد در اين زمينه  ــت كه باي ــزاع خياباني از مواردي اس ن
ــوي مسئوالن براي مقابله با آن  راهكار هاي الزم از س

ارائه شود.
وي كه سال ها در اين حوزه  به عنوان قاضي ويژه 

قتل تهران حضوري فعال داشته، 
تصريح كرد: واقعيت اين است كه 
ــي از نزاع هاي خياباني كه در  برخ
اصطالح به آن ارتكاب جرم بدون 
سبق تصميم نيز گفته مي شود به 
ــكالتي جبران ناپذير از  بروز مش

جمله قتل منجر مي شود .
ــكالت يا رفتار هاي  براي نمونه بار ها به دليل مش
ــزاع و درگيري پيش  ــم ميان چند نفر ن ــدان مه نه چن
ــت كه به قتل يك و حتي چند نفر منجر شده  آمده اس

است.
ــه بوق زدن  ــت: براي نمون ــه گف ــان در ادام عرف
ــه خانواده اش را از  ــب براي آن ك راننده اي در نيمه ش
ــده  حضور خود آگاه كند به درگيري و جنايت منجر ش
يا يك تصادف كوچك موجب درگيري منجر به قتل 
ــوار كردن مسافر  ــده يا نزاع براي س ميان راننده ها ش
ــت كه به دفعات به  ــوي دو راننده از مواردي اس از س
ــده و فرد مرتكب قتل نيز به قصاص  جنايت منجر ش

محكوم شده است.
ــام  اين  ــان كرد: در تم ــدان خاطرنش ــن حقوق اي
ــزاع خياباني مرتكب جرم و  ــا فردي كه در ن پرونده  ه
ــده پس از دستگيري بشدت  ضرب و جرح ديگران ش
ــت، در حالي كه بيشتر مواقع  ــيماني كرده اس ابراز پش
اين ابراز ندامت هيچ سودي براي وي ندارد، زيرا رفتار 
غلط آنها و بي توجهي به سرانجام رفتار ها موجب مرگ 
يك انسان ديگر شده است و هيچ چيزي نمي تواند اين 
ــت ممكن بود اتفاق نيفتد،  ــه را كه با كمي گذش حادث

جبران كند.  
وي يادآور شد: رسانه ها بايد به آموزش مردم براي 
ــان دهند و كارشناسان  ــم توجه جدي نش كنترل خش
ــم را براي مردم واكاوي كنند تا اين  نحوه كنترل خش
ــاهد  ــود و ش نوع آموزش ها در اذهان مردم نهادينه ش

بروز اين نوع رخداد هاي تلخ نباشيم.

دعواهاي عجيب؛ از پارس سگ تا سوت همسايهنس خون
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