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بودم و حتی آهنگری هم انجام می دادم. درآمدم 
خوب بود تــا اینکه از چند ســال قبل به خاطر 
کرونا کار کم شد و من هم رفته رفته بیکار شدم. 
همســرم هم مدام بهانه می گرفت که چرا صبح 
تا شــب در خانه نشســته ای؛ درصورتی که من 
هرچه به دنبال کار می گشتم، پیدا نمی شد و دیگر 
ناامید شده بودم. هرچند وضع مالی خیلی خوبی 
دارم؛  آپارتمانی در برجی لوکس و یک باغ ویال در 
اطراف تهران، اما با وجود این همیشه از من ایراد 
می گرفت و به خاطر بیکاری ام به من ســرکوفت 
می زد. من از روزی که بیکار شده بودم، افسردگی 

سراغم آمده بود و حال خوبی نداشتم.
از روز حادثه بگو. چه شــد که جان 

همسرت را گرفتی؟
از بیرون به خانه آمدم و پس از صرف ناهار صحبت 
از سفرمان شد. قرار بود سی ام آبان ماه به آمریکا 
سفر کنیم و مدتی پیش بچه هایمان بمانیم. تمام 
مقدمات ســفر مانند ویزا و بلیت را تهیه کرده 
بودیم و همسرم در حال جمع کردن وسایلی بود 
که قرار بود برای پسرانمان ببریم. وقتی همسرم 
حرف سفر را پیش کشید به او گفتم: تو مقصری 
که بچه هایمان از ما دور هستند. من واقعا از دوری 
پسرانم رنج می بردم. او با لحن بدی با من صحبت 
کرد و من هم نتوانستم خشــمم را کنترل کنم و 

جانش را گرفتم، اما بعد خیلی پشیمان شدم.
بعد از قتل کجا رفتی؟

فقط گذرنامه ام را برداشتم و زدم بیرون. آنقدر هل 
و دستپاچه شده بودم که فراموش کردم گوشی 
موبایل و حتی دالرهایی که در خانه  داشــتم را 
با خودم ببرم. تا ســاعت ها در خیابان بی هدف 
رانندگی می کردم و وقتــی به خود آمدم، دیدم 
رسیده ام کرمان. باور کنید اصال متوجه نشدم که 
چطور سر از کرمان درآورده ام. شب را در ماشین 
خوابیدم اما تا صبح کابوس دیدم و روز بعد تصمیم 
گرفتم به سمت تهران برگردم و خودم را معرفی 
کنم؛ چون عذاب وجدان رهایم نمی کرد؛ به همین 
دلیل به سمت تهران برگشتم که در آزادراه قمـ  

تهران توسط مأموران پلیس دستگیر شدم.

اشک پشیمانی نقاشی که قاتل همسرش شد  تزریق واکسن آنفلوآنزا اجباری شود
با توجه به اینکه بیش از یک دهه از شیوع فصلی آنفلوآنزا می گذرد 
بهتر است چند سال پشت سر هم تزریق واکسن آنفلوآنزا را برای 
همه اقشار ابتدای فصل سرد سال اجباری و رایگان کنند تا ریشه این 
بیماری کنده شده یا الاقل کمرنگ شود. این کار قطعا کم هزینه تر 

از درمان هایی است که بابت مبتالیان به آنفلوآنزا صورت می گیرد.
رضاپور از تهران 

شهرستان رودبار مجهز به سیستم اگو شود
شهرستان رودبار به واســطه بافت خاک و سطحی بودن دسترسی 
به آب باید به سیســتم اگو برای فاضالب دستشویی متصل شود. 
سال هاست در این خصوص تقاضا مطرح می شــود اما کسی آن را 
جدی نمی گیرد. یک زمانی ممکن است مسئوالن در این خصوص 
وارد عمل شوند که دیر شده باشد و آلودگی آب و خاک گسترده شود.
قاسمی از رودبار

قوانین حقوق حیوانات اجرایی شوند
با وجود همه کمبودها در بحث قوانین مربوط به حیوانات اهلی و 
وحشی،  حقوق این موجودات نه در بیماری و تصادف و نه در بحث 
تغذیه و صاحبانشان و نه در سرما و گرما رعایت نمی شود. از آنجا که 
طبیعت متعلق به همه موجودات است باید قوانین مربوط به همه 
حیوانات به درستی اجرایی شوند و هر جایی ضعفی در قوانین و اجرا 

وجود دارد اصالح شود.
دوستدار از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

مصدومیت 11دانش آموز در تصادف 
3سرویس مدرسه

تصادف 3سرویس مدرسه در 2تصادف جداگانه در کرمان موجب 
مصدومیت 11دانش آموز دختر و پسر شد.

به گزارش همشهری، نخستین حادثه ساعت6:42 صبح دیروز 
در خیابان بهارستان کرمان اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که 
یک خودروی ون که در حال انتقال دانش آموزان پسر به مدرسه 
بود، در جریان برخورد با یک دستگاه خودروی کوییک از مسیر 
منحرف و واژگون شده بود. دقایقی از این حادثه می گذشت که 
امدادگران اورژانس از یک سو و مأموران پلیس راهور از سوی دیگر 
خود را به محل حادثه رساندند. سرنشینان ون که دانش آموزانی 
در رده سنی 12 تا 15سال بودند، داخل خودرو گرفتار شده بودند 

که دقایقی بعد امدادگران توانستند آنها را از خودرو خارج کنند.
دکترســیدمحمد صابری، رئیس اورژانس کرمــان درباره این 
حادثه گفت: به دنبال اعالم این خبر به دلیل اهمیت حادثه 3تیم 
فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند. این حادثه موجب 
مصدومیت 5دانش آموز پسر که همگی بین 12 تا 15سال داشتند 
شده بود که بعد از رهاســازی و اقدامات درمانی مناسب، توسط 
تیم های فوریت های پزشکی با حال عمومی مساعد به بیمارستان 

شهیدباهنر کرمان منتقل شدند.
تنها 12دقیقه از وقوع این حادثه گذشــته بود که خبر رسید در 
حادثه ای دیگر 2سرویس مدرسه در تقاطع خیابان امام جمعه با 
خیابان شهید نامدارمحمدی کرمان با یکدیگر برخورد کرده اند. 
این دو خودرو یک پژو405 و یک پژو پرشیا و ازقضا هردو سرویس 
مدرســه بودند.  رئیس اورژانس کرمان درباره این حادثه گفت: 
حادثه دوم ساعت6:54 صبح گزارش شد و اطالعات اولیه نشان 
می داد که 6دانش آموز مصدوم شــده اند. او ادامه داد: در فاصله 
کمی پس از وقوع این تصادف 2تیم فوریت های پزشکی به محل 
حادثه اعزام شدند و بعد از رهاســازی و اقدامات درمانی مناسب 
یک دانش آموز پسر 13ســاله که تنها سرنشین پژو405 بود، در 
محل حادثه به شکل سرپایی درمان شد و 5دانش آموز دختر 13 
تا 14ساله که سرنشینان پژو پارس بودند با حال عمومی مساعد 

به بیمارستان شهیدباهنر کرمان انتقال یافتند.

سرایدار؛ کلید ورود دزدان به
 خانه خانم مهندس 

پلیس پایتخت در تعقیب 4سارق مسلح است که با ورود به خانه 
خانم مهندس جوان، دست به سرقت میلیاردی زد ه اند.

به گزارش همشهری، ساعت 20:30دوشنبه، وقتی زنگ یکی از 
واحدهای برجی در شمال پایتخت به صدا درآمد، صاحب خانه که 
خانم مهندسی جوان است، از پشت در صدای سرایدار ساختمان 

را شنید که می گفت برای بردن زباله ها آمده است.
سرایدار هر شب بین ساعت 8تا 9 برای بردن زباله ها به مقابل در 
می آمد و خانم مهندس جوان در را باز کرد اما عالوه بر سرایدار، 
4مرد نقابدار و مســلح را مقابل در دید. زن، وحشــت زده شد و 
می خواست در را ببندد که یکی از مردان نقابدار پایش را بین در 
گذاشت و مانع بستن آن شد. مردان نقابدار با هل دادن سرایدار 
به داخل خانه، وارد آنجا شدند و با اسلحه و چاقو خانم مهندس 
و دخترانش را تهدید کردند. آنها سپس سرایدار و ساکنان خانه 
را در یکی از اتاق ها زندانی کردند و شروع کردند به جمع آوری 
اموال باارزش. بعد از فرار دزدان، افرادی که در اتاق زندانی بودند 
به سختی دست و پای خود را باز کردند و ماجرای این سرقت را 
به پلیس گزارش کردند. دقایقی بعد مأموران کالنتری دربند در 
محل حادثه حاضر شدند و به تحقیق از صاحبخانه پرداختند. او 
گفت: دزدان نقابدار، اسلحه و چاقو همراهشان بود که یکی از آنها 
لوله اسلحه اش را به سمت دخترم نشانه گرفت و رو به من گفت 
اگر رمز گاوصندوق را به او نگویم، شلیک می کند و جان دخترم 
را می گیرد. از ترس اینکه مبادا بالیی سر دخترم بیاید رمز را به او 
گفتم و سارق نقابدار در گاوصندوق را باز کرده و هرچه محتویات 
آن بود را داخل کیف کوله اش خالی کرد. وی گفت: اموال داخل 
گاوصندوق که دزدان سرقت کردند شامل؛ یک ساعت رولکس 
700میلیون تومانی، حــدود 4میلیارد تومان طــال و جواهر. 
4400دالر و 8سکه طال بود و آنها دست و پای همه ما را بستند 
و در یکی از اتاق ها زندانی کردند و پس از دقایقی جست وجو در 
داخل خانه فرار کردند. وی ادامه داد: به تنها فردی که مشکوک 
هستم،  سرایدار برج است. او به مواد مخدر اعتیاد دارد و از 2روز 
قبل همسر و بچه هایش را به شهرستان فرستاده بود. از طرفی 
فقط او از وضعیــت زندگی من و وجود گاوصنــدوق در خانه ام 

خبر داشت.
با شکایت این زن، پرونده ای تشکیل و به دستور بازپرس شعبه 
هفتم دادسرای ناحیه 34تهران سرایدار برج بازداشت شد. او اما 
دست داشتن در ماجرای سرقت را کتمان کرد و گفت که دزدان 
نقابدار وی را تهدید کرده بودند. او توضیح داد: 
آن شب در اتاق سرایداری نشسته بودم 
که متوجه شــدم 4نفر از آسانسور پیاده 
شدند. آنها از طبقات باال به پایین آمده 
بودند و به نظر می رسید مهمان هستند 
اما وقتی سر و وضع ظاهری شان را 
دیدم ترسیدم. آنها صورت شان 
را با ماســک و نقاب پوشانده 
و کاله به ســر داشتند. پس از 
بیرون آمدن از آسانسور هم به 
سمت من آمدند و درحالی که 
اسلحه و چاقو به دست داشتند از 
من پرسیدند که خانم مهندس در 
کدام واحد زندگــی می کند. بعد 
اسلحه را روی شقیقه ام گذاشتند 
و با تهدید از من خواســتند تا 
همراهشان به مقابل واحد خانم 
مهندس بروم و بــه بهانه ای از او 
بخواهم در خانه اش را باز کند تا آنها 
نقشه سرقت خود را عملی کنند. من 
نه آنها را می شناختم و نه نقشی در 
سرقت دارم. اگرچه او سرقت را انکار 
می کند اما به دستور بازپرس پرونده 
بازداشت شد وبرای انجام تحقیقات 
بیشــتر در اختیار مأموران اداره 

آگاهی تهران قرارگرفت. 

کوتاه از حادثه گفت وگو با مرد ی که در درگیری جان همسرش را گرفت

مرد نقاش که به اتهام قتل همسرش 

دادسرا
تحت تعقیب پلیــس پایتخت بود در 
بزرگراه قم-تهران دستگیر شد و دیروز 
درحالی برای تحقیق به دادسرای جنایی تهران انتقال 
یافت که مدام اشک می ریخت و می گفت از قتلی که 

مرتکب شده، به شدت پشیمان است.
به گزارش همشــهری، بامداد جمعه بیستم آبان ماه، 
به قاضی میثم حسین پور، بازپرس جنایی تهران خبر 
رسید که زنی در خانه اش به قتل رسیده است. محل 
حادثه طبقه دوازدهم برجــی در یکی از خیابان های 
تهران بود. مقتول زنی 58ســاله بود که هدف ضربات 
چاقو قــرار گرفتــه و حــدود 36ســاعت از مرگش 
می گذشت. در ادامه تحقیقات مشخص شد که مقتول 
به همراه همسرش زندگی می کرده و فرزندانشان در 
آمریکا مشغول کار و تحصیل هستند. این در حالی بود 
که شوهر مقتول پس از حادثه با برداشتن پاسپورتش 
از خانه خارج شــده و خبری از وی نبود. بررسی های 
انجام شــده در محل جنایت، پلیس را به این نتیجه 
رساند که عامل جنایت بی شک همسر مقتول است که 
به گفته برادر مقتول، از چند ماه قبل با همسرش دچار 
اختالف شده و مدام با هم درگیری و مشاجره داشتند. 
در این شرایط، شوهر مقتول تحت تعقیب قرار گرفت 
و از آنجا که آخرین بار سوار بر خودروی 206خود دیده 
شــده بود، شــماره پالک این خودرو در اختیار همه 
واحدهای گشتی قرار گرفت تا اینکه بامداد یکشنبه 
گذشته، متهم درحالی که ســوار بر ماشین از بزرگراه 
قم – تهران عبور می کرد، شناسایی و دستگیر شد. او 
در بازجویی ها به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت که 
به دلیل اختالف با همسرش دست به این جنایت زده 
است. با اعترافات متهم، بازپرس حسین پور برای او قرار 
بازداشت صادر کرد و تحقیقات تکمیلی در این پرونده 

ادامه دارد.

 ادعای زنی که می گوید پدرش طی 

خارجی
ســال ها جنایــت 70زن را به قتل 
رسانده و وی را مجبور می کرده که 
اجساد را به داخل یک چاه قدیمی بیندازد، پلیس شهر 
فرمونت در ایالت اوهایوی آمریــکا را وارد ماموریتی 

عجیب کرده است.
به گزارش همشهری، لوسی استودی چند روز پیش 
در مصاحبه ای تکان دهنده با نیوزویک ادعا کرد که 
پدرش قبل از اینکه بمیرد راز مهمی در سینه داشته 
است. او مدعی شد که پدر وی یک قاتل سریالی بود 
که طی چندین دهه جنایت 70زن را به قتل رسانده و 
او را مجبور می کرد که به مخفی کردن اجساد قربانیان 
به او کمک کند. لوسی گفت: پدرم زن های روسپی را به 
خانه می آورد و در آنجا به قتل می رساند. پس از آن من 
و برادر و خواهرم را مجبور می کرد که اجساد قربانیان 
را به زمین های کشاورزی اطراف خانه ببریم. در داخل 
این زمین های کشاورزی یک چاه عمیق قدیمی بود 
و پدرم مجبورمان می کرد که اجســاد را داخل چاه 

بیندازیم و ما هم از ترس این کار را می کردیم.
زن جوان همچنین توضیح داد که هر بار که به دستور 
پدرش جســد یک قربانی را با خودش به باالی تپه ها 

و زمین های کشاورزی می کشــانده، این احتمال را 
می داده که هرگز به خانه برنگردد.  او می گوید: »پدرم 
مردی خشــن و هولناک بود. او می دانست که ممکن 
است دهان من بسته نماند و باالخره رازش را فاش کنم. 
برای همین حدس می زدم که یــک روز مرا هم مثل 
قربانیانش به قتل خواهد رساند.« او ادامه داد: پدرم تا 
زمانی که زنده بود دست از ارتکاب جنایت برنداشت. او 
در تابستان ما را مجبور می کرد که اجساد را با استفاده 
از یک چرخ دســتی به دهانه چاه منتقــل کنیم و در 
زمستان  هم مجبور بودیم از سورتمه برای انتقال اجساد 
قربانیان استفاده کنیم.ادعاهای تکان د هنده این زن در 
رسانه ها، پلیس را برای کشف حقیقت به تکاپو انداخت. 
تیم بوسول، معاون کالنتر شهر فرمونت می گوید که 
لوسی چند ســال قبل هم با مراجعه به پلیس چنین 
ادعایی را مطرح کرد. او در آن زمان نیز گفت که پدرش 
یک قاتل سریالی است که تا حاال افراد زیادی را به قتل 
رسانده اما در آن زمان تحقیقات چندانی درباره ادعای 
او انجام نشد. چرا که چاهی که لوسی از آن حرف می زد، 
چاه عمیقی بود که طی این سال ها اثری از آن نبود و 
کامال پر شــده بود و برای حفاری نیاز به مبلغ زیادی 
بود. با این حال و پس از مصاحبه لوسی با نیوزویک و 

ادعای تکان دهنده یک زن، پلیس اوهایو را وارد ماموریتی عجیب کرد

26متهم که در پرونده های مختلف مجرم تشخیص داده شده بودند، با 
رأی قضات دادگاه به جای رفتن به زندان به خرید کتاب محکوم شدند. 
این رأی در شرایطی صادر شــد که در پرونده ای دیگر نیز یک محکوم 

به جای رفتن به زندان به کاشتن درخت محکوم شد.
به گزارش همشــهری، از چندی قبل تعدادی از قضات دادگســتری 
آذربایجان غربی در برخی پرونده هایی کــه جرایم رخ داده کم اهمیت 
بود و متهمان ســابقه کیفری نداشــتند یا رضایت شاکی خصوصی را 
جلب کرده بودند، آنها را به جای فرســتادن به زندان، به خرید کتاب و 
تجهیز کتابخانه ها به عنوان مجازات جایگزین محکوم کردند. این روند 
در ماه های گذشته ادامه داشت تا اینکه شــمار متهمانی که به تجهیز 
کتابخانه ها محکوم شــده بودند به 26نفر رســید و این کتابخانه ها در 

مجموع با کتاب هایی به ارزش 100میلیون تومان تجهیز شدند.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این باره 

گفت: قضات خوش ذوق و خالق دادگستری اســتان در 7ماه ابتدایی 
امسال با صدور 26رأی جایگزین حبس در جهت تجهیز کتابخانه های 
استان با ارزش یک میلیارد ریال اقدام شایسته ای انجام داده اند. این قضات 
فرهیخته به جای صدور آرای مجازات حبس که دارای آثار بسیار مخربی 
هستند، رأی به خرید کتاب و تجهیز کتابخانه های استان دادند. او ادامه 
داد: براساس قانون مجازات اسالمی، مجازات های جایگزین حبس عمدتا 
در جرایم غیرعمد و کم اهمیت و درخصوص افرادی که سابقه کیفری 

نداشته و یا رضایت شاکی خصوصی را اخذ کرده اند صادر می شود.
این احکام جایگزین در شرایطی در استان آذربایجان غربی صادر شد که 
در استان گلستان نیز یک قاضی مجرمی را به جای فرستادن به زندان به 
کاشت درخت محکوم کرد. حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان 
گلستان در این باره گفت: با شکایت اداره منابع طبیعی، متهم این پرونده 
به اتهام قطع 5اصله نهال درخت بــه 11روز حبس تعزیری و پرداخت 

جزای نقدی محکوم شده بود که دادگاه کالله، این محکوم را به کاشت 
100اصله نهال مکلف کرد. او ادامه داد: از آنجا که این فرد سابقه کیفری 
نداشت و در دادگاه ابراز پشــیمانی کرده بود، قاضی حبس او را به مدت 
یک سال تعلیق و مجازات جایگزین کاشت نهال را برای وی صادر کرد. 
محکوم این پرونده مکلف است 100اصله نهال با نظارت کارشناسان منابع 
طبیعی در مسیر جاده کالله بکارد و تا یک سال از این نهال ها مراقبت کند. 
اداره منابع طبیعی کالله هم موظف است عملکرد ماهانه این متهم را به 

دادگاه ارائه کند.
به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، قضات این استان امسال 3هزار نفر 
را که جرایم سبک مرتکب شده بودند و سابقه دار نبودند، به جای زندان به 
آرای جایگزین حبس محکوم کردند. محکومان جایگزین حبس، فصل 
درختکاری پارسال 7هزار و 300اصله نهال در جنگل ها و مراتع استان با 

نظارت کارشناسان منابع طبیعی کاشته اند.

خرید کتاب و کاشتن درخت، به جای رفتن به زندان

تصادف یک دستگاه تریلی با چندین خودروی 
سواری در محور سوادکوه جان 3نفر را گرفت و 
2مجروح برجا گذاشت. به گزارش همشهری، 
ساعت 21:15دوشنبه شــب به هالل احمر 
سوادکوه خبر رســید که یک دستگاه تریلی 
در منطقه ورسک با چندین خودروی سواری 
به شــدت برخورد کرده اســت. دقایقی بعد 
وقتی امدادگران به محل حادثه رسیدند ابعاد 

بیشتری از این حادثه برای شان روشن شد. شــواهد اولیه حاکی از آن بود که در این حادثه 
دست کم 3نفر جان باخته اند. وحید متانی، رئیس جمعیت هالل احمر سوادکوه در این باره 
گفت: به دنبال این حادثه 2 دستگاه آمبوالنس، یک دستگاه ست نجات و یک تیم پشتیبان 
هالل احمر به محل اعزام شــدند.  بر اثر این تصادف زنجیره ای متأسفانه 3نفر جان خود را از 
دست داده و 2نفر نیز مصدوم شدند که مصدومان توسط عوامل 115 به صورت سرپایی درمان 

شدند و پیکرهای فوت شدگان به مقامات قضایی تحویل داده شد.

فردی که با آتش زدن صندلی یکی از قطارهای مترو در تهران قصد به آتش کشیدن واگن را 
داشت، توسط پلیس مترو دستگیر شد. به گزارش همشهری، این حادثه پیش  از ظهر دیروز در 
ایستگاه متروی صادقیه اتفاق افتاد و در جریان آن جوانی قصد داشت با به آتش کشیدن صندلی 
یکی از قطارهای مترو حادثه بزرگ تری را رقم بزند که با مداخله پلیس مترو در عملی کردن 
نقشه اش ناکام ماند. به دنبال این حادثه مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت، در اطالعیه ای اعالم 
کرد: با توجه به التهابات چندماهه اخیر در کشور و سوءاستفاده دشمنان از فضای اغتشاشات 
داخلی و جوسازی رسانه های بیگانه، فردی با به آتش کشیدن صندلی یکی از واگن های متروی 
صادقیه قصد برهم زدن نظم و امنیت حاکم بر این شــهر زیرزمینی را داشــت، که با تالش 
عوامل پلیس مترو دستگیر شد. فرد دستگیرشده با اظهار پشیمانی از اقدام خود اظهار داشته 
تحت تأثیر القائات و جوسازی رسانه های معاند، در ایستگاه پایانی مترو و بعد از پیاده شدن همه 
مسافران اقدام به آتش زدن صندلی مترو کرده و ســریعا پیاده شده که خوشبختانه آتش به 
سرعت خاموش شد. در ادامه این اطالعیه آمده است: اقدامات کور و حرکات وندالیستی عده ای 
فریب خورده نمی تواند در امنیت و احساس امنیت موجود در جامعه خللی وارد کند و پلیس 

همواره برای برخورد با هنجارشکنان و برهم زنندگان نظم و امنیت آماده است.

»خواص«  در کجای ماجرای 
ایستاده اند؟

برنامه ریزی دشمن برای منفعل کردن 
خواص

انتخابات سال1388 و حوادث بعد از آن یکی از برهه های تاریخ 
سیاســی ایران محسوب می شــود. چندماه بعد از این انتخابات 
و درحالی که برخی طرفین انتخابــات همچنان بر طبل بطالن 
انتخابات می کوبیدنــد، رهبر انقالب در دیــدار اعضای مجلس 
خبرگان رهبری بار دیگر از »اهمیت نقش خواص« و جنگ روانی 
دشمن برای وادار کردن آنها به انفعال سخن گفتند: »خط اغفاِل 
به خصوص خواص و نخبگان از تأثیر دشمن، یکی از خطوط القائی 
و تبلیغاتی دشمن است... اهل فتنه مایلند که خشیت خودشان 
را، خوف از خودشان را در دل نخبگان و خواص، به جای خشیت از 
خدا بنشانند؛ یعنی مایلند که از آنها ترسیده بشود... دشمن انواع 
و اقسام کار را می کند؛ انواع و اقسام فعالیت را می کند؛ عمده هم 
امروز به گمان من، هدف و آماج توطئه های دشمن، خواص است؛ 
آماج دشمن، خواص است. می نشینند طراحی می کنند تا ذهن 
خواص را عوض کنند؛ برای اینکه بتوانند مردم را بکشانند؛ چون 

خواص تأثیر می گذارند و در عموم مردم نفوذ کلمه دارند.«.
ایشــان همچنین در 19اسفند ســال1400 در دیدار با اعضای 
مجلس خبرگان از برنامه ریزی دشمن برای اغوای خواص سخن 
گفتند: »هدف این است که توده های مردم مورد اغوا قرار بگیرند 
اما وسیله اغوای توده های مردم، اغوای خواص است. امروز یکی 
از کارهای مهم، اغوای خواص جامعه اســت، ]یعنی[ کسانی که 
عنوانی دارند و امکانی دارند و احیاناً ســوادی دارند و مانند اینها. 
چون وقتی خواص اغوا شدند، اگر به این خواص اغواشده فرصت و 

امکان داده شود، راحت توده مردم را اغوا خواهند کرد«.

عواقب شک خواص در تشخیص حق
انفعال، شک در تشخیص، ســکوت یا موضع گیری غلط خواص 
جامعه که فقط خود آنان بلکه ســبب شکست ملت های بزرگ 
در طول تاریخ شده است. رهبر انقالب در آستانه محرم تاریخی 
سال1388 در دیدار با جمعی از طالب و روحانیون اینگونه به این 
موضوع اشاره کردند: »شک خواص، پایه حرکت صحیح جامعه 
اسالمی را مثل موریانه می جود. اینی که خواص در حقایق روشن 
تردید پیدا کنند و شک پیدا کنند، اساس کارها را مشکل می کند... 
در سطح داخل جامعه خودمان که نگاه کنید، همین جور است. 

تبیین الزم است«.
رهبرانقالب در 18اردیبهشــت1377 در خطبه های نمازجمعه 
هم با ذکر پاره ای از تاریخ صدر اسالم مسئولیت خواص جامعه را 
چندبرابر عنوان می کنند: »آن وقت عوام هم که دنباله رو خواصند، 
وقتی خواص به َســمتی رفتند، دنبال آنهــا حرکت می کنند. 
بزرگ ترین گناه انســان های ممتاز و برجســته، اگر انحرافی از 
آنها سر بزند، این است که انحرافشان موجب انحراف بسیاری از 
مردم می شود«. خواص جامعه به واسطه نقش های متفاوتی که 
در عرصه های گوناگون و در اداره کشور بر عهده گرفته اند، نقش 
مهم تری در بزنگاه ها بر عهده دارند و انتظار از آنها نیز بالطبع بیش 
از سایر اقشار اســت. در ماجرای اخیر که به بهانه فوت یک خانم 
آغاز شد نیز خواص جامعه برای تبیین آنچه هم در سطح داخل و 
هم عملیات رسانه ای-سیاسی دشمنان نقش ویژه تری را برعهده 
دارند. این نقش اما از سوی برخی خواص نادیده گرفته شد و بنابه 
دالیلی که البد برای خود آنها حجتی بوده سکوت را بر روشنگری 

و ایفای نقش خود در این برهه ترجیح دادند.

ادامه از 
صفحه اول

نگاه

واکنش  افکار عمومی نسبت به آن، بررسی های تاز ه ای 
از سوی پلیس آغاز شد. تا جایی که بنابر ادعای یکی 
از رسانه هاي محلی، تیم های حفاری به منطقه ای که 
احتمال می رود اجســاد قربانیان در آنجا دفن شده 
باشند، اعزام شــده  اند. همچنین پلیس با استفاده از 
سگ های جسدیاب، توانســته در 4نقطه مختلف در 
حوالی خانه  پدر لوسی بقایایی از استخوان های انسان 
کشف کند. یکی از نقاطی که استخوان ها در آنجا پیدا 
شده اند، محل همان چاه عمیقی است که لوسی به آن 
اشاره کرده است. با این حال هنوز مشخص نشده که 
بقایای کشف شــده متعلق به چه فرد یا افرادی است 
و معلوم نیســت ادعای زن جوان درباره اینکه پدرش 

یک قاتل سریالی بوده، درست اســت یا نه. براساس 
این گزارش، پدر لوسی، دونالد استودی نام داشت که 
در مارس2013 و در سن 75سالگی درگذشت. گفته 
می شــود او دارای 4فرزند ازجمله 3دختر و یک پسر 
اســت و یکی از دختران او پس از شــنیدن ادعاهای 
لوسی، در گفت وگو با خبرنگاران آنها را رد کرده و گفته 
که درست است که پدر ما مردی خشن و سختگیر بود، 
اما قاتل سریالی نبود و هرگز کسی را به قتل نرسانده 
بود. با این حال پلیس اعتقاد دارد که ادامه بررسی های 
تخصصی درباره بقایای کشف شــده در اطراف خانه 
دونالد اســتودی اســرار این پرونده عجیب را فاش 

خواهد کرد.

نتوانستم خشمم را کنترل کنم
متهم به قتل که مردی 62ساله گفت وگو

است دیروز و در جلسه بازجویی، 
گریه کنان گفت که به شدت عذاب وجدان دارد و 
کابوس  جنایت، یــک لحظه هم رهایش نمی کند. 

گفت وگو با متهم را بخوانید.

اختالف با همسرت بر سر چه بود؟
این اواخر دعوای من و همســرم بیشتر به خاطر 
بیکار شدن من بود، اما راســتش مشکالت ما 
زمانی آغاز شد که فرزندانم برای ادامه تحصیل 
به آمریکا سفر کردند در شرایطی که من مخالف 
رفتن آنها بودم، اما همسرم آرزویش این بود که 
بچه هایم به خارج از کشور بروند و در آنجا درس 

بخوانند.
چرا مخالف رفتن پسرانت بودی؟

چون دلم نمی خواست از بچه هایم دور باشم. من 

هم مانند هر پدر دیگری دلم می خواست بچه هایم 
همین دور و اطراف کنارم باشند و آخر هفته در 
خانه ام به انتظار آنها بنشینم. این مسئله خیلی 

مرا آزار می داد.
چند فرزند داری؟

2پسر دارم که 34و 35سال دارند. یکی از آنها 
مهندسی نفت می خواند و دیگری کامپیوتر.

یعنی علت اصلی اختالف با همسرت، 
به خاطر دوری از فرزندانت بود؟

این اصلی ترین دلیلش بود؛ چون همسرم اصرار 
داشــت که آنها را برای ادامه تحصیل به آمریکا 
بفرســتد و خودش همه کارهــای رفتن آنها را 
پیگیری و حمایتشــان می کرد، اما دلیل دیگر، 
بیکار شدن من بود. از روزی که شغلم را از دست 

دادم، دعواهایمان زیادتر شد.
شغلت چیست؟

من طراحی و بیشتر نقاشی می کنم و یک جورایی 
هنرمند هستم. مدتی در کار طراحی فضای سبز 

دستگیری مردآتش افروز در متروتصادف زنجیره ای 3قربانی گرفت
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