
بدگماني يكي از ويژگي هاي 
مش�ترك در اختالف هاي 
خانوادگي اس�ت. نداشتن 
مه�ارت در گفت وگ�و ي�ا 
مراجعه به مشاور مي تواند 
ب�ه وخامت رابط�ه زوجين 
منجر ش�ود. مث�ل پرونده 
مردي جوان كه بدگماني او 
به همسرش به قتل خياطي 
س�الخورده منج�ر ش�د. 
به گزارش خبرن��گار ما، اوايل 
سال 90 مأموران پليس از مرگ 
مشكوك مرد س��الخورده اي 
در يك��ي از بيمارس��تان هاي 
پاكدشت باخبر و راهي محل 
شدند. جس��د متعلق به مرد 
سالخورده ای به نام يعقوب بود 
كه بر اثر اصابت جسم نوك تيز 
به سينه اش كشته شده بود.  با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني، 
در اولين بررسي ها مشخص شد 
مرد سالخورده خياط بوده و در 
مغازه اش در جريان درگيري با 
شوهر يكي از مشتريانش بر اثر 
پرتاب قيچي نوك تيز به سينه اش مجروح و به بيمارستان منتقل شده است، اما 
به خاطر شدت جراحات فوت مي كند.  به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد 
تشكيل شد و در اولين گام از تحقيقات عامل قتل كه مرد 35 ساله به نام اكبر بود 
شناسايي و بازداشت شد.  وي با اقرار به جرمش در خصوص انگيزه قتل گفت: »مرد 
خياط را به خاطر سوءظن كشتم« سپس در توضيح و شرح ماجرا گفت: »همسرم 
از مرد خياط كار سردوزي لباس قبول مي كرد و در خانه آنها را انجام مي داد. همين 
بهانه اي بود كه او هرچند وقت يك بار به مغازه خياطي برود و با آن مرد تماس داشته 
باشد. اين رفت و آمدها باعث شده بود به رفتارهاي صاحب مغازه و همسرم حساس 
شوم تا اينكه روز حادثه وقتي همسرم از خانه خارج ش��د پشت سر او راه افتادم و 
دنبالش كردم. « متهم ادامه داد: »نمي دانستم كه به مغازه خياطي مي رود تا اينكه 
فهميدم مسيرش به سمت خياط خانه است اين شد كه او را تعقيب كردم تا اينكه 
همسرم وارد مغازه شد و من در خيابان ايستادم. مرد خياط بعد از صحبت با همسرم 
او را در مغازه نگه داشته بود و خودش از مغازه بيرون آمد و به مغازه همسايه رفت. 
آنجا بود كه وقتي همسرم را در مغازه معطل ديدم عصباني شدم و يكباره به مغازه 
رفتم. همسرم با ديدن من شوكه شد و وقتي سؤال كرد خواستم ساكت باشد.  بعد از 
دقايقي مرد خياط به مغازه آمد و از سر عصبانيت با او درگير شدم و در آن درگيري 
ناخواسته از دور قيچي را به سمت او پرتاب كردم.  وقتي متوجه شدم كه مقتول 
مجروح شده يك لحظه پشيمان شدم و بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم و خودم 
او را به بيمارستان رساندم. باور كنيد قصد قتل نداشتم وگرنه براي كمك او تالشي 
نمي كردم.«  با اقرارهاي متهم پرونده كامل و مرد جوان به اتهام قتل شبه عمد روانه 
زندان شد و پرونده به ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.  
صبح ديروز متهم از زندان اعزام شد و پرونده مقابل هيئت قضايي همان شعبه به 
رياست قاضي قربان زاده قرار گرفت.  ابتداي جلسه نماينده دادستان كيفرخواست 
را قرائت كرد سپس يكي از پسران مقتول به نيابت از ديگر خواهر و برادرانش كه 
ساكن كشور هلند و افغانستان بودند در جايگاه قرار گرفت و براي متهم درخواست 
قصاص كرد. در ادامه رياست دادگاه با توضيح چگونگي قتل و اينكه شبه عمد بوده 
است، از طرفي كمك متهم براي زنده ماندن مقتول، شاكي را به رضايت دعوت كرد. 
پسر مقتول بعد از اين توضيحات، با اعالم گذشت براي جلب رضايت ساير اولياي دم 
از دادگاه درخواست مهلت كرد.  با موافقت هيئت قضايي با درخواست پسر مقتول و 
از آنجائيكه وي نمي توانست از جانب ساير اولياي دم به لحاظ وكالتي اعالم نظر كند، 

اين جلسه به جلسه بعد موكول شد. 

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي 
انتظامي با بيان اينك�ه گاهي اعمال قانون 
ازس�وي مأم�وران، ش�هروندان را آزرده 
خاطر مي كن�د، گفت: اعمال قان�ون براي 
حفظ جان سرنش�ينان آن خودرو اس�ت 
و بنابراي�ن بايد آگاه�ي ش�هروندان نيز 
نس�بت به وظايف پلي�س افزاي�ش يابد. 
 سردار تقي مهري در اختتاميه همايش تعالي 
رفتار سازماني كه پيش از ظهر ديروز در مجتمع 
عصر انقالب برگزار ش��د، اظه��ار كرد: تعالي 
رفتار مأموران امر مهمي است كه خوشبختانه 
سال هاست در نيروي انتظامي مورد توجه قرار 
گرفته است و من اميدوارم كه شاهد رشد روز 
افزون تعالي رفتار پليس به ويژه در پليس راهور 
باشيم.  وي با بيان اينكه هدف اصلي از تشكيل و 
برگزاري دوره هاي تعالي رفتار، افزايش آگاهي 
و مهارت هاي كاركنان پليس راهور پيرامون 
رعايت اخالق حرفه اي و تكريم ش��هروندان 
اس��ت، گفت: در اين دوره ها برخورد علمي با 
مردم مطابق متدها و شيوه هاي روز جهان با 
توجه به آموزه هاي فرهنگي و ديني اصيل مورد 
توجه قرار گرفته است.  سردار مهري در بخش 
ديگري از سخنانش به چالش  هاي پيش روي 
مأموران پليس راهور اش��اره كرد و گفت: گاه 
زماني كه خودرويي از سوي مأموران متوقف 

مي شود، ش��هروندان ممكن اس��ت ناراحت 
شوند و از اين رفتار پليس آزردگي پيدا كنند، 
اما واقعيت اين است كه مأموران ما براي حفظ 
جان سرنش��ينان آن خودرو نسبت به اعمال 
قانون و توقف آن اقدام كرده اند. بنابراين بايد 
آگاهي شهروندان نيز نسبت به وظايف پليس 
افزايش يابد.  س��ردار مهري اضافه كرد: كما 
اينكه مواردي وجود داش��ته كه حادثه اي رخ 
داده و عمده حوادث به دليل ارتكاب تخلفاتي 
بوده كه مأموران ما بارها به خاطر آن دس��ت 
به اعمال قانون مي زنن��د. بنابراين جريمه و 
متوقف كردن خودروه��ا اقدامي براي حفظ 
جان ش��هروندان و س��المتي آنان است.  وي 
از كاهش ۶ درصدي جان باختگان تصادفات 
رانندگي در معابر درون ش��هري نيز خبر داد 
و گفت: اين كاهش، نتيج��ه برگزاري همين 

دوره ها و افزايش آگاهي مردم است.

 مرد كينه جوكه با ايجاد صفحه اينستاگرام 
ب�راي س�تاره س�ينما ايج�اد مزاحم�ت 
مي كرد ب�ه دام مأموران پلي�س فتا افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، آبان ماه امسال بود كه 
يكي از ستاره هاي س��ينما وارد پليس فتای 
تهران شد و از يك تبهكار مجازي كه با ايجاد 
يك صفحه اينستاگرامي عليه او اقدام به نشر 
اكاذيب، توهين و افترا كرده بود شكايت كرد. 
او توضيح داد: از يك سال قبل فرد نا شناسي 
اقدام به ايجاد يك صفحه اينستاگرامي كرده و 
با انتشار مطالب دروغين برايم ايجاد مزاحمت 
كرده است. صفحه او بيش از يكصد هزار نفر 
دنبال كننده دارد و در اي��ن مدت با او مدارا 

كرده ام ام��ا از آنجايی كه هن��وز به رفتارش 
ادامه مي دهد از او شكايت دارم.  بعد از مطرح 
شدن شكايت بود كه كارآگاهان پليس فتا 
دست به كار ش��ده و خيلي زود متهم را در 
مخفيگاهش كه خانه اي مجردي در ميدان 
دربند بود بازداش��ت كردند.  متهم 30 ساله 
در اولين بازجويي به جرمش اعتراف كرد و 
انگيزه اش را كينه جويي و افزايش مخاطب 
در اي��ن صفحه اعالم كرد.  س��رهنگ تورج 
كاظمي، رئيس پليس فضاي تبادل اطالعات 
و فناوري تهران گفت: متهم با تكميل پرونده 
و به دستور قاضي دادسراي جرائم رايانه اي 

روانه زندان شده است. 
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 آگاهي شهروندان
 نسبت به وظايف پليس بيشتر شود 

 مزاحم مجازي ستاره سينما 
راهي زندان شد

 يك�ي از مهم تري�ن فاكتوره�اي 
ش�بكه س�رقت امكان فروش اموال 
سرقتي است. س�ارقان تا زماني كه 
امكان فروش اموال دزدي برايش�ان 
فراهم باشد همچنان جامعه را ناامن 
خواهند كرد. پايين ب�ودن مجازات 
مالخ�ري و فراهم بودن بس�ترهاي 
الزم براي ف�روش اين اموال س�بب 
شده تا امكان بروز بسياري از اعمال 
مجرمانه كه با ارتكاب سرقت پيوند 
دارد همچنان فراهم باش�د. يكي از 
مالخراني كه مأم�وران پليس آگاهي 
ته�ران ب�راي چندمي�ن ب�ار او را 
بازداش�ت كرده اند مردي ميلياردر 
اس�ت كه با ف�روش اموال س�رقتي 
س�رمايه زيادي به جيب زده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل بود كه 

اين مالخر 50 ساله با تأمين قرار وثيقه از 
زندان آزاد شد. بررسي سوابق او حكايت 
از اين داش��ت كه مته��م داراي چندين 
محكوميت كيفري است و سوابق بسياري 
در زمينه خريد و فروش اموال دزدي دارد. 
او در حالي از زندان خارج شد كه پرونده اي 
مفتوح در يكي از ش��عبه هاي دادسراي 
ناحيه 34 داش��ت.  در ش��اخه ديگري از 
بررسي های كارآگاهان پليس با بررسي 
پرونده هاي س��رقت متوجه ش��دند كه 
متهم پ��س از آزادي همچنان در جريان 
خريد و ف��روش اموال س��رقتي فعاليت 
مي كند، بنابراين از 14 آذرماه بود كه متهم 
به صورت نامحس��وس تحت نظارت قرار 
گرفت. تحقيقات پليس دراين باره نشان 
داد ك��ه او داراي چندين انب��ار كاالهاي 
مسروقه در محله هاي مختلف شهر است 

و انبارهايش را به دوربين هاي مداربسته 
مجهز كرده است. بعد از به دست آمدن اين 
اطالعات كارآگاهان به دس��تور بازپرس 
ش��عبه پنجم دادس��راي ناحيه 34 او را 
بازداشت كردند. متهم در اولين بازجويي ها 
جرمش را انكار كرد و گفت پس از آزادي 
از زندان ديگر به دنبال مالخري نرفته است 
اما وقتي درهاي انبارهاي مملو از كاالهاي 
سرقتي اش در خيابان هاي قزوين، هالل 
احمر، س��عادت آباد، خ��اوران، حكيميه 
و تهرانپارس يك به يك گش��وده شد به 
جرمش اعتراف كرد و گفت از پنج سال قبل 
شروع به فعاليت در اين زمينه كرده و براي 
خودش خانه هاي وياليي زيادي در تهران 
خريده است. او گفت كه اموال سرقتي را از 
20هزار تومان تا 2ميليون تومان از سارقان 
خريداري مي كرد.  كارآگاهان در بازرسي 

از اين انبارها مقدار زيادي اموال مسروقه از 
قبيل طاقه پارچه و چرم، كتاب هاي خطي 
نفيس و قديمي، البسه، دريل، سنگ فرز، 
چادر هاي مس��افرتي، لپ ت��اپ، دوربين 
فيلمبرداري، موت��ور ب��رق، جاروبرقي، 
سرويس هاي آشپزخانه به ارزش تقريبي 
حدود 7ميلي��ارد تومان كش��ف كردند.   
سرهنگ كارآگاه شمس الدين ميرزكي، 
معاون مبارزه با س��رقت وس��ائط نقليه 
پليس آگاهي تهران بزرگ به شهروندان 
توصيه كرد ضمن رعايت اصول الزم براي 
جلوگيري از وقوع سرقت از اموال قيمتي 
و با ارزش خود عكس��برداري يا ش��ماره 
سريال اموال خود را ثبت و نگهداري كنند 
تا در صورت وقوع س��رقت و كشف اموال 
مس��روقه راحت تر بتوانند اموال خود را 

تحويل بگيرند. 

بازداشت دوباره مالخر ميلياردر
تا زماني كه مالخران فعالند چرخه جرم متوقف نمي شود

 قتل مرد جوان 
در درگيري خانوادگي

ميانجيگري براي حل اختالفات زن و ش�وهر از قديم مرسوم بوده است و 
معموالً بزرگان و ريش سفيدان اقوام پا پيش مي گذارند و قبل از اينكه دامنه 
اختالفات بيشتر يا به جدايي منجر شود آن را حل مي كنند، اما گاهي ديده 
مي شود بستگان زن و شوهر نه تنها براي حل اختالفات كمكي نمي كنند 
كه با دخالت هاي بي ج�ا زندگي آنه�ا را به قهقرا مي كش�انند و گاهي هم 
حادثه هاي خونيني را رقم مي زنند كه جبران آن هرگز ممكن نيست، مثل 
داستان مردی جوان كه وقتي همسرش از خانه قهر كرد، براي برگرداندن 
او به خانه مادر بزرگش رفت و در درگيري با بستگان همسرش به قتل رسيد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 20  ش��امگاه پنج  ش��نبه 15 آذرم��اه مأموران 
كالنتري 159 بي سيم در جريان نزاع خونيني در حوالي خيابان شوش شرقي 
قرار گرفتند و براي بررسي موضوع راهي محل شدند.  مأموران در محل حادثه 
كه ابتداي كوچه باقري در خيابان ش��هرزاد دريافتن��د لحظاتي قبل بين مرد 
44 ساله اي به نام قدير و سه نفر از بستگانش درگيري رخ داده است كه در جريان 
آن قدير با اصابت چاقو زخمي و به بيمارس��تان بهار لو منتقل شده است. پس 
از اين مأموران براي ادامه تحقيقات راهي بيمارس��تان شدند كه مشخص شد 
مرد زخمي ساعت 20:30 بر اثر شدت جراحات و خونريزي شديد روي تخت 

بيمارستان به كام مرگ رفته است.  
پزش��كان اعالم كردند مقتول بر اثر دو ضربه جس��م برنده بزرگي مانند قمه از 
ناحيه داخل گوش راست و كمر به قتل رسيده است. بدين ترتيب با اعالم خبر 
قتل مرد جوان پرونده وارد مرحله تازه اي ش��د و تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران وارد عمل 
شدند.  تحقيقات مأموران نش��ان داد مقتول مدتي است با همسرش اختالف 
داشته اس��ت و گاهي هم با هم درگير مي شده اند به طوريكه در اين مدت چند 

باري همسرش از خانه قهر كرده و به خانه پدرش رفته است. 
همچنين مشخص شد زماني كه همسر وي از خانه قهر مي كرده مقتول به در 
خانه بستگان همسرش مي رفته و براي برگرداندن همسرش به خانه داد و فرياد 
مي كرده است. مأموران همچنين دريافتند مقتول روز حادثه به در خانه مادر 
بزرگ همسرش رفته است كه با س��ه نفر از بستگان همسرش درگير شده و به 
قتل رسيده اس��ت.  مأموران در گام بعدي از همسر مقتول تحقيق كردند. وي 
گفت: من و قدير يك سال پيش ازدواج كرديم. ابتدا زندگي خوبي داشتيم اما كم 
كم با هم اختالف پيدا كرديم چون قدير بد اخالق بود. او مرا كتك مي زد و من 
هم چند باري از خانه قهر كردم و به خانه مادرم رفتم. پس از اين قدير به درخانه 
ما و حتي بستگان ما مي آمد و شروع به داد و فرياد مي كرد. آن روز من خانه مادر 
بزرگم بودم كه او به سر كوچه آمده و شروع به داد و فرياد كرده بود كه با سه نفر 

از بستگانم درگير مي شود. 
وي در پايان گفت: ش��وهرم پس��ر عمه ام بود و هر چند او بداخالق بود اما او را 
دوست داشتم و هرگز فكر نمي كردم كه به قتل برسد.  تحقيقات براي شناسايي 

و دستگيري عامالن قتل مرد جوان از سوي مأموران ادامه دارد. 

 درخواست گذشت
 از قتل خياط سالخورده

خش�م، نفرت و كين�ه عام�ل خيلي از 
درگيري ها و نزاع هاي خونين اس�ت كه 
گاهي در نهايت به قت�ل يكي از طرفين 
پايان مي ياب�د. پرونده هاي زي�ادي در 
ادارات پليس و محاكم قضايي در خصوص 
درگيري هاي خونين تش�كيل مي شود 
كه متهمان پس از دس�تگيري ب�ا ابراز 
پش�يماني علت وقوع حادث�ه را كينه و 
خشم اعالم مي كنند و بر اين باورند اگر 
آموزش هاي الزم را براي كنترل خش�م 
و چگونگ�ي عكس العم�ل در برابر اين 
رفتار ها را ديده بودند ش�ايد اين حادثه 
رقم نمي خورد. مثل دو قاتل فراري كه به 
خاطر كينه و نفرت پسر جواني را به قتل 
رسانده و به كشور تركيه گريخته بودند اما 
سر انجام در كشور تركيه به دام افتادند. 
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به اين 
پرونده از س��اعت 3:30 بامداد چهارشنبه 
چهارم مهرماه امسال همزمان با اعالم مرگ 
مشكوك پسر جواني در بيمارستان سيناي 
ته��ران در دس��تور كار كارآگاهان جنايي 
تهران قرار گرفت. آن روز مأموران كالنتري 
113 بازار ب��ه قاضي مناف��ي آذر، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جناي��ي تهران 
تلفني اعالم كردند كه پسر 22 ساله اي به 
نام حس��ام كه چند روز قبل در درگيري 
به شدت زخمي ش��ده بود به خاطر شدت 
جراحات در بيمارس��تان فوت كرده است. 
پس از اعالم اين خبر، بازپرس جنايي همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
براي تحقيقات راهي بيمارس��تان شدند. 
بررسي هاي جس��د حكايت از اين داشت 
مقتول با اصابت ضربات متعدد جسم نوك 
تيزي به سر، دست، كمر و پا به قتل رسيده 
است. تحقيقات ميداني نشان داد مقتول 
و دوست 23  ساله اش به نام حسن ساعت 
1۶ عصر روز سه شنبه سوم مهرماه درگيري 
خونيني با دو پسر 23 و 22  ساله به نام هاي 
ساسان و ش��اهين زير پل ري رقم زده اند 
كه در جريان آن ش��اهين با ضربات چاقو 
حسام را هدف قرار مي دهد و پس از حادثه 
با ساسان از محل فرار مي كنند. همچنين 
مشخص شد حسن هم در اين حادثه زخمي 

و در بيمارستان بستري مي شود. 
همزمان با ادامه تحقيق��ات، مأموران به 
سراغ حسن رفتند و از وي تحقيق كردند. 
وي به مأموران گفت: حسام دوست صميمي 
من بود و ما مثل ب��رادر بودي��م. مقتول و 

شاهين كه همگي بچه يك محل هستيم 
از مدتي قبل با هم اختالف پيدا كردند. آنها 
مدتي قبل در ايام محرم با هم مشاجره لفظي 
داشتند و يكي دو بار هم با هم درگير شده 
بودند. آنها هر زمان��ي يكديگر را مي ديدند 
براي هم خط و نشان مي كشيدند تا اينكه 
چند روز قبل در محله با هم درگير شدند 
كه در آن درگيري حسام با چاقو ضربه اي 
به ش��اهين زد و او را زخمي ك��رد. پس از 
اين شاهين و دوستانش حس��ام را تهديد 
به مرگ كردند و به دنبال او مي گش��تند تا 
انتقام بگيرند و به همين دليل حسام چند 
روزي به ش��هر ايالم رفت تا همه چيز آرام 
شود. چند روز قبل حسام از شهرستان به 
تهران برگشت و در اين چند روز ما يكديگر 
را مي ديديم و با هم بيرون مي رفتيم تا اينكه 
روز حادثه دو نفري با موتور سيكلت در حال 
دور زدن بوديم كه حس��ام موتورسيكلت 
را زير پل ري نگه داش��ت. هنوز لحظاتي از 
توقف ما نگذشته بود كه شاهين و ساسان از 
راه رسيدند. آنها به احتمال زياد ما را تعقيب 
كرده بودند تا از حس��ام انتق��ام بگيرند. به 
هرحال آنها با ما درگير شدند كه شاهين با 
چاقو به حسام حمله كرد و ضربات متعددي 
به او زد و دوستش هم مرا زخمي كرد. وقتي 
حسام غرق در خون روي زمين افتاد آنها از 
محل گريختند.  لحظاتي بعد رهگذران ما 
را به بيمارستان منتقل كردند، اما حسام در 
نهايت به خاطر خونريزي شديد فوت كرد. 
پس از اين مأموران به دستور قاضي منافي 
آذر براي دس��تگيري متهمان به قتل به 
محل زندگي آنها رفتن��د كه دريافتند دو 
متهم پ��س ازحادثه به م��كان نامعلومي 
گريخته اند. بدين ترتيب شاهين و ساسان 
به عنوان مظنونان حادث��ه تحت تعقيب 
قرار گرفتند. در حالي كه تحقيقات براي 
دستگيري متهمان ادامه داشت به مأموران 
خبر رسيد كه دو متهم به صورت غير قانوني 
به كشور تركيه گريخته اند. بعد از آن بود كه 
شناسايي مخفيگاه مظنونان قتل به دستور 
بازپ��رس جنايي در دس��تور كار مأموران 
اينترپل ايران قرار گرفت تا اينكه در نهايت 
مأموران متوجه ش��دند دو متهم فراري از 
سوي مأموران كشور تركيه به جرم ورود 
غير قانوني بازداشت ش��ده  اند. بنابراين با 
مكاتبات مأم��وران اينترپل دو متهم پس 
از اخراج از تركيه به زودي تحويل مأموران 

پليس ايران قرار مي گيرند. 

 عامالن قتل پسر جوان
 در تركيه بازداشت شدند 


