
حمایت قانون  از قربانیان اسیدپاشی
پس از حادثه

اسيدپاشي يكي از جرائمي است كه مرتكبان عمدتاً براي انتقام گيري هاي 
ش��خصي به آن روی می آورند. اين جرم بيش از همه، م��ورد اقبال افرادي 
قرار مي گيرد كه با ناكامي عشقي مواجه مي ش��وند و براي اينكه فرد مورد 
عالقه شان نصيب شخص ديگري نشود به اين ش��يوه دست به انتقام كور 
مي زنند و زندگي خود و فرد مقابل را براي هميشه تباه مي كنند. شاخص ترين 
پرونده در اين باره متعلق است به آمنه بهرامي كه ۱۲ آبان سال ۱۳۸۳ از سوي   
خواستگار سمجش هدف اسيدپاش��ي قرار گرفت. آمنه بعد از هفت سال 
تالش در پيگيري پرونده اش در شعبه 7۱ دادگاه كيفري استان تهران موفق 
شد براي عامل حادثه حكم قصاص چشم بگيرد، اما روز اجراي حكم يعني 
يك شنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۰ در حالي كه متهم براي كور شدن به بيمارستان 
دادگستري منتقل و مقدمات اجراي حكم فراهم شده بود از قصاص چشم 
مجيد اعالم گذشت كرد و متهم از جنبه عمومي جرم محاكمه شد. قصاص 
افراد اسيد پاش عمدتاً براي پيشگيري از وقوع اين جرم خشن مورد مطالبه 
عمومي قرار مي گيرد، اما به اين دليل كه شرايط اجراي حكم قصاص جان 
فرد مرتكب را در معرض خطر قرار مي دهد - به استثناي يك مورد- هنوز 
قابليت اجرا پيدا نكرده است. مورد اجرا شده ۱۲ اسفند سال ۹۳ در بيمارستان 
دادگستري تهران قصاص شد. متهم ۲5 ساله كه مجتبي نام داشت سال ۸۸ 
در شهرستان قم از سوي دو خواهر به نام هاي مژده و مينا اجير شد و روي 
صورت شوهر مژده اسيد پاشيد و او را از دو چشم كور كرد و بدن او را هم به 
شدت سوزاند. مجتبي بعد از بازداشت و محاكمه به كوري دو چشم محكوم 

شد و روز اجراي حكم تحت نظر تيم پزشكي يكي از چشم هايش كور شد. 
 قصاص افراد اسيد پاش تأثير رواني جامعه نسبت به عمل خشن مرتكب را تا 
حدودي التيام مي بخشد، اما به دليل پيوست هايي كه سبب بروز اين عمل 
مجرمانه مي شود زمينه اي براي پيشگيري از وقوع اين جرم را سبب نخواهد 
شد كه داليل روان شناختي و مصايب اقتصادي عامالن اين حادثه در جاي 
خود قابل بحث اس��ت. يكي از موضوعاتي كه توقع مي رود مجلس شوراي 
اسالمي به آن اقبال نشان دهد وضعيت اسفبار قربانيان اين حوادث درست 
بعد از وقوع حادثه اس��ت. فردي كه دچار سوختگي ناشي از اسيد مي شود 
به علت عمق جراحت هايي كه به محل هاي آسيب ديده وي وارد مي شود 
نيازمند هزينه هاي كالن جراحي براي التيام درد هايش است و هر چه زمان 
درمان از هنگام وقوع حادثه به تأخير بيفتد التيام يافتن آن هم با مشكل و 
مرارت بيشتري مواجه مي شود از همين رو ضرورت دارد قربانيان اين حوادث 

تا زمان التيام يافتن دردهايشان تحت حمايت مالي قرار گيرند. 
» در تبصره يك ماده اي كه نمايندگان مجلس روز گذش��ته از  آن حمايت 
كرده اند به منظور حمايت از بزه ديدگان در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، 
دسترسي به مرتكب ممكن نباشد، ديه از اموال وي و در صورت نداشتن مال يا 
كافي نبودن آن، تمام يا باقي مانده ديه از بيت المال پرداخت مي شود همچنين 
در مواردي كه مرتكب شناسايي نشود، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.«

آن چيزي كه نمايندگان مجلس به آن توجه نشان داده  اند حمايت از قرباني 
حادثه بعد از پايان دادرسي به پرونده است كه ممكن است بيش از ۱۰سال 
به طول بينجامد، بنابراين آنها بايد پاسخ دهند كه درمان جراحت هايي كه 
از بروز آن ۱۰سال يا بيشتر است چگونه ممكن خواهد بود از همين رو بايد 
سازوكارهايي براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي هنگام وقوع جرم محقق 
شود. نمايندگان مجلس روز گذش��ته البته مواردي براي تشديد مجازات 
اسيدپاشان را هم مورد توجه قرار دادند. نمايندگان در ماده طرح ارائه شده 
مقرر كردند هر گاه شخصي مرتكب جرم موضوع اين قانون شود و مجازات آن 
قصاص نباشد يا به هر علتي مانند فرار مرتكب يا مصالحه اولياي دم، قصاص 
اجرا نشود، مرتكب عالوه بر پرداخت ديه يا ارش مطابق مقررات مربوطه به 
مجازات، در جنايت بر نفس و جنايت منجر به تغيير شكل دائمي صورت بزه 
ديده به حبس درجه يك )حبس بيش از ۲5 سال(، در جنايتي كه ميزان ديه 
آن بيش از نصف ديه كامل باشد به حبس تعزيري درجه۲ )حبس بيش از 
۱5تا ۲5سال(، در جنايتي كه ميزان ديه آن از يك سوم تا نصف ديه كامل 
باشد به حبس تعزيري درجه سه)حبس بيش از ۱۰تا ۱5سال( و در جنايتي 
كه ميزان ديه آن تا يك سوم ديه كامل باشد به حبس تعزيري درجه ۴ )حبس 

بيش از 5تا ۱۰سال( محكوم مي شود. 

مرگ روزانه 7 كودك 
در سوانح رانندگي 

رئيس پليس راهور ناجا با اعالم اينك�ه روزانه 46 نفر در تصادفات 
كشته مي شوند، گفت: از اين تعداد كشته ها هفت نفر كودك هستند. 
سردار هاديانفر شامگاه يك شنبه۲۹ ارديبهشت در حاشيه مراسم افطار با 
ايتام گفت: در كشور ما س��االنه ۱7 هزار نفر در تصادفات رانندگي كشته و 
۳5۰هزار نفر مجروح مي شوند كه ۱۳ درصد از اين كشته ها به كودكان تعلق 
دارد. به گفته وي  روزانه 6۴ نفر در حوادث رانندگي كشور كشته مي شوند كه 

از اين تعداد هفت نفر كودك هستند. 
رئيس پليس راهور ناجا با بيان اينكه اخيراً مجل��س قانوني را در حمايت 
از كودكان تصويب كرده اس��ت كه پس از تصويب شوراي نگهبان اجرايي 
مي شود، گفت: بر اساس قانون مذكور رانندگان متخلفي كه جان كودكان 
را به خطر بيندازند حبس تعزيري تا جريمه نقدي در نظر گرفته شده است. 
به گفته وي خارج شدن كودكان از شيشه و سقف خودرو و نشستن كودك 
در صندلي جلو يا روي پاي راننده تخلف است و موجب به خطر افتادن جان 
كودكان مي شود. سردار سيد كمال هاديانفر گفت:   پليس در حال پيگيري 
اليحه ماده ۱۹ در مجلس براي اجباري كردن استفاده از صندلي كودك است 

و در صورت تصويب پليس با متخلفان برخورد مي كند . 

درخواست اشد مجازات
 برای راننده  پورشه جنجالي   

رئي�س پلي�س راه�ور ناج�ا از توقي�ف خ�ودروي پورش�ه 
در  ديگ�ري  پورش�ه  خ�ودروي  ب�ا  ك�ورس  هن�گام  ك�ه 
اصفه�ان م�رگ رانن�ده پراي�د را رق�م زده ب�ود، خب�ر داد. 
سردار سيد كمال هاديانفر گفت: پليس بر اساس قانون خودروها را توقيف 
كرد و  به پاركينگ فرستاده اس��ت و پرونده حادثه به مرجع قضايي رفته 
اس��ت. وي ادامه داد: اميدواريم با توجه به فيلم منتش��ر ش��ده در فضاي 
مجازي و اظهارات مقصر حادثه، قاضي اش��د مجازات را براي وي در نظر 
بگيرد.  اين حادثه بامداد ۲۸ ارديبهشت ماه در خيابان كارگر اصفهان اتفاق 
افتاد. بررسي هاي مأموران نشان داد دو خودروي پورشه در حال كورس 
بودند كه يكي از آنها از مسير منحرف مي ش��ود و در تصادف با خودروي 
پرايدي مرگ راننده ۲۰ ساله آن را رقم مي زند. راننده پورشه كه پسر جوان 
بود و گواهينامه رانندگي هم نداشت  از محل متواری شد. همزمان دختری 
جوان كه همراه وی بود و از خس��ارت ديدن خودرواش به شدت عصباني 
بود، وقتي به او خبر دادند راننده پرايد جانش را از دست داده است، گفت: 

»عيبي ندارد، ديه او را پرداخت مي كنم !«
سرهنگ محمدرضا خدادوست اعالم كرد كه راننده پورشه در بازداشت 

است ولی علت حادثه را سرعت غيرمجاز پورشه اعالم كرد. 
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جانش�ين رئيس پليس كش�ور با بيان اينكه 40 درصد از سرقت هاي 
كشور در اس�تان هاي تهران و البرز اتفاق مي افتد، گفت: براي كاهش 
آمار سرقت نيازمند نظارت بر سارقان س�ابقه دار، نظارت بر مالخران، 
تأمين تجهيزات روز و مبارزه  ديگر دس�تگاه هاي مس�ئول هستيم. 
سردار ايوب سليماني در جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت پليس تهران بزرگ 
گفت: در نيمه اول سال گذشته به دليل شرايط اقتصادي كشور با روند رو به 
رشد سرقت به خصوص در سرقت هاي خرد روبه رو شديم به طوري كه هر 
ماه احساس مي كرديم كه اين روند با ش��يب تندي در حال افزايش است. 
وي با بيان اينكه در نيمه دوم سال گذشته قرارگاه جهادي مقابله با سرقت 
فعال شد، گفت: در همين راستا نيز دستورالعمل هاي عملياتي الزم تدوين 
و نشست ها و هماهنگي با سازمان هاي مرتبط برگزار شد. سردار سليماني با 
اشاره به برنامه ريزي ناجا براي نيمه دوم اسفند و نيمه اول فروردين اظهار كرد: 
طرح خاصي براي كاهش جانباختگان ناشي از تصادفات رانندگي و نيز كاهش 
سرقت تدوين و ابالغ كرديم كه نتايج هر دو موفقيت آميز بود به طوريكه شاهد 
كاهش ۲۲ درصدي جانباختگان ناشي از تصادفات رانندگي بوديم و طي اين 

مدت توانستيم بيش از ۲5 درصد شيب سرقت را كاهش دهيم. 
    تقويت گشت هاي ضربت و پليس آگاهي

رئيس پليس پايتخت هم در اين نشس��ت گفت: در س��ال گذشته حدود 
۱7 درصد افزايش كش��ف در تهران رخ داد و در وقوع جرم جزء استان هاي 
آخر بوديم. سردار حسين رحيمي، ادامه داد: در 5۸ روز نخست امسال نيز در 
وقوع جرائم رتبه ۳۲ در كشور، در كشف جرم ۱۳ درصد افزايش كشف جرم و 
در دستگيري سارقان ۱6 درصد افزايش دستگيري داشتيم. وي تصريح كرد: 
براي سال ۹۸ عزممان را جزم كرديم، طرح هاي كاشف و رعد توسط پليس 
آگاهي و پيشگيري با قدرت ادامه دارد، گشت هاي ويژه ضربت پليس آگاهي 
در تهران تقويت مي ش��ود و تقويت بخش اطالعات جنايي، بهره گيري از 
ظرفيت پليس پيشگيري و يگان امداد و استفاده از ظرفيت نگهبان هاي محله 
و ساختمان ها از جمله برنامه هاي سال ۹۸ است. سردار رحيمي گفت: امسال 
پايتخت را از لوث وجود معتادان متجاهر پاكسازي مي كنيم و تاكنون بالغ بر 

۱۰ هزار معتاد در تهران در مراكز نگهداري معتادان نگهداري مي شوند.

 كالهبرداري 
از مشتریان سایت هاي فروش كاال

 دو م�رد و ي�ك زن كه با فري�ب فروش�ندگان كاال در س�ايت هاي 
اينترنت�ي ام�وال آنه�ا را س�رقت مي كردند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اعتماد به خريداران كاال هنگام انتقال وجه به شيوه 
سايبري آن هم در ساعات تعطيلي بانك ها مدام به شكل گيري پرونده هاي 
كالهبرداري منجر مي شود از همين رو آگاهي شهروندان هنگام خريد و 
فروش كاال مي تواند به ناكام ماندن افراد فريبكار منجر شود. در پرونده هايي 
كه با همين موضوع در حال رس��يدگي اس��ت اعضاي يك شبكه كه با 
فريب فروشندگان كاال، اموالشان را سرقت مي كردند بازداشت شده اند. 
شكايت عليه اعضاي اين باند از مدتي قبل و همزمان با طرح شكايت هاي 
مشابه عليه آنها در پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ به جريان افتاد. 
شاكيان گفته بودند براي فروش كاال در سايت آگهي فروش داده بودند، 
اما در دام افراد كالهبردار گرفتار شدند و كاالهايشان سرقت شده است. 
يكي از شاكيان توضيح داد: براي فروش گوشي ام به قيمت 5 ميليون تومان 
به يكي از سايت هاي معروف آگهي فروش دادم. ساعتي بعد مردي تماس 
گرفت و بعد از پرسيدن مشخصات گوشي گفت كه قصد خريد دارد كه 
قبول كردم. به اصرار او زمان تحويل گوشي را براي شب گذاشتيم. اواخر 
شب بود كه آن مرد همراه زني جوان براي خريد به در خانه ام آمدند. او پول 
را به صورت اينترنتي از طريق گوشي تلفن همراهش واريز كرد و رسيد آن 
را در گوشي به من نشان داد، اما پيامكي برايم ارسال نشد. آن مرد گفت 
به خاطر اختالل در شبكه بانكي پيامك ارسال نشده است. به هر حال من 
گوشي را به او دادم و صبح روز بعد كه به بانك رفتم متوجه شدم كه اصاًل 

پولي به حسابم واريز نشده است و آن دو كالهبردار بوده اند. 
در حالي كه بررسي ها در جريان بود ۹ ارديبهشت ماه مأموران كالنتري ۱5۸ 
كيانشهر هنگام گشت زني دو سارق موتورسوار به نام هاي نويد و سعيد را كه  
هر دو ۳۳ ساله بودند بازداشت كردند. در بررسي سوابق متهمان مشخص 
شد كه هر دو از مجرمان سابقه دار و كالهبرداران حرفه اي هستند. وقتي 
مأموران پليس وارد مخفيگاه متهمان شدند مقدار زيادي اموال سرقتي 
كشف كردند. دو متهم در بازجويي ها اعتراف كردند كه بيشتر به شيوه 
فريب فروشندگان كاال در س��ايت هاي مجازي كسب درآمد مي كنند. 
آنها همچنين همدست ۳۰ ساله شان سميرا را هم به پليس معرفي كردند. 
با اعتراف متهمان مشخص شد كه آنها همان اعضاي باندي هستند كه 
شكايت هاي بسياري عليه شان در پليس تهران مطرح شده است. نويد 
گفت: ما از مدتي قبل به اين ش��يوه شروع به س��رقت كرديم. با بررسي 
سايت هاي فروش كاال س��وژه خود را انتخاب مي كرديم. بعد از تماس با 
فروشنده در اواخر شب قرار مي گذاشتيم. در همه موارد سميرا با فروشنده 
حرف مي زد و رضايت او را براي فروش جلب مي ك��رد. من هم با ادعاي 
اينكه پول كاال را با گوشي و به صورت اينترنتي واريز كرده ام يك تراكنش 
قالبي به او نش��ان داده و بعد از تحويل گرفتن كاال متواري مي شديم كه 

بازداشت شديم. 
با اطالعاتي كه متهمان در اختيار پليس گذاشتند سميرا هم بازداشت شد 

و به همدستي با آنها اعتراف كرد. 
سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: متهمان تاكنون به كالهبرداري بيش از ۱۰۰ ميليون تومان 
به اين شيوه اعتراف كرده اند و تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر آنها در 

جريان است. 

وقوع ۴۰ درصد سرقت هاي كشور
 در تهران و البرز

معرفي مي كردم. 
خبر داشتي آثار خون خودت در محل جامانده بود ؟ 
نه، اما وقتي با دايي ام درگير شدم چاقو دست خودم را بريد كه خونش 

روي در مانده بود. 
االن چه احساسي داري ؟ 

خيلي پشيمان هس��تم. كاش آن روز عصباني نمي شدم و تصميم 
بهتري مي گرفتم. 

 خودت را معرفي كن ؟ 
جمشيد هستم ۴۳ ساله .

سابقه داري ؟ 
نه. 

متأهلي ؟ 
بله سه فرزند دارم.

به چه كاري مشغولي ؟ 
من كارمند هستم. 

چه شد كه دايي ات را به قتل رساندي ؟ 
اشتباه كردم. 

منظورم انگيزه ات چه بود ؟ 
مدتي بود ب��ا دايي ام اختالف داش��تم. او پيش دوس��تانم و 
بس��تگانم از من بدگويي مي كرد. خيلي از دست او عصباني 
بودم و به همين خاطر چند باري هم به او تذكر داده بودم كه از 
من بدگويي نكند و درباره من دروغ نگويد، اما فايده اي نداشت. 
آن روز قصد كشتن او را نداشتم اما خيلي مرا عصباني كرد كه 

اين اتفاق افتاد. 
بيشتر توضيح بده ؟ 

آن روز متوجه شدم كه او مهمان مادرم است و مادرم همراه 
پدرم به مهماني رفته اند و دايي ام در خانه تنها است. سپس به 
خانه مادرم رفتم و ساعتي با دايي ام تلويزيون تماشا كرديم كه 

دوباره به خاطر همان اختالف قبلي با هم درگير شديم. پس از 
درگيري او به طبقه سوم رفت تا استراحت كند. خيلي عصباني 

بودم به باالي سرش رفتم و او را با چاقو زدم. 
چاقو را از كجا آورده بودي ؟ 

چاقوي آشپزخانه خانه خودم بود كه برده بودم تيز كنم براي 
كارهاي آشپزي كه با آن دايي ام را به قتل رساندم. 

بعد چه شد ؟ 
بعد تصميم گرفتم جس��د را بيرون ببرم، اما پشيمان شدم و 
خودم فرار كردم و به خانه مان رفتم تا اينكه چند ساعت بعد 
برادرم تماس گرفت و گفت دايي رابه قتل رس��انده اند. براي 
اينكه به من مشكوك نشوند به سرعت به خانه مادرم رفتم و 
جسد او را با گريه و زاري داخل آمبوالنس گذاشتم و در مراسم 
ترحيم و خاكسپاري اش شركت كردم و حتي خودم دفنش 

كردم تا كسي به من مشكوك نشود. 
عذاب وجدان نداشتي ؟ 

چرا عذاب وجدان داشتم. پس از اين اتفاق حتي يك ساعت 
هم راحت نخوابيدم اما مي ترسيدم خودم را معرفي كنم. وقتي 
از من و خانواده ام آزمايش دي ان اي گرفتند، فهميدم روزي 

دستم رو مي شود و آخرش هم شد. 
چرا فرار نكردي ؟ 

اصاًل قصد فرار نداش��تم. اگر هم دس��تم رو نمي شد خودم را 

پارچه فروش دوره گرد ك�ه در جريان رابطه 
پنهاني با يك�ي از مش�تريانش مرتكب قتل 
شده بود، با پرداخت ديه از مرگ نجات يافت. 
  گاهي افراد براي حل مش��كالت زندگي ش��ان، 
به جاي مشورت با مش��اور يا مراجعه به قانون، 
خودسرانه آن را نزد افراد غريبه بازگو مي كنند. 
اي��ن رفت��ار يك��ي از راه ه��اي ورود ب��ه روابط 
غيراخالقي اس��ت كه در انتها ممكن اس��ت به 

قيمت جان آنها تمام شود.
به گزارش خبرنگار ما،  در پرونده اي كه با همين 
موضوع در پنجم خرداد سال ۹۲ در كالنتري ۱5 
منجيل آباد تشكيل شد، مأموران از كشف جسد 
خونين يك زن در روس��تاي بق��ه در رباط كريم 
باخبر و راهي محل شدند. جس��د متعلق به زن 
جواني بود كه با ضربات متعدد چاقو كشته شده 
بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني شوهر وي 
شناسايي شد و مورد تحقيق قرار گرفت. او گفت: 
»روز گذشته همسرم رؤيا ۳۳ ساله از خانه بيرون 
رفت، اما ديگر بازنگش��ت. هر جا به فكرم رسيد 

سرزدم اما از او خبري نشد.«
 وي ادامه داد: »ش��بي كه همسرم خانه را ترك 
كرد از سر كار برگش��ته بودم و مقابل تلويزيون 
خوابم برده بود. ساعتي بعد پدر و مادر رؤيا همراه 
باجناقم در حالي كه عصباني بودند به خانه مان 
آمدند و س��راغ رؤيا را گرفتند كه ب��ه آنها گفتم 
اطالعي ندارم. همان لحظه پدر زنم يك سيلي به 

صورتم زد و سپس خانه را ترك كردند.«
بعد از اي��ن توضيحات م��ادر مقت��ول نيز مورد 
تحقيق قرار گرفت و گفت: »با همس��رم و يكي 
از دامادهايم به پرندك رفت��ه بوديم كه ناگهان 
دخترم را ديديم سوار يك وانت سفيدرنگ بود. 

شوكه شده بودم و مي خواس��تم وانت را متوقف 
كنم اما راننده آن با سرعت فرار كرد.«

بعد اين اظهارات تحقيق��ات وارد مرحله تازه اي 
شد و ش��وهر مقتول بار ديگر مورد تحقيق قرار 
گرفت كه در اظهارات��ش ادعاي جديدي مطرح 
كرد و گفت: »مدتي قب��ل متوجه رابطه پنهاني 
همس��رم با يك پارچه فروش دوره گرد ش��دم. 
آن مرد بارها با همسرم تماس گرفته بود و حتي 
يك بار براي اندازه گيري پرده به خانه مان آمده 
بود. وقتي در اين مورد با همسرم صحبت كردم 
او گفت بابت خريد پارچه يك ميليون تومان به 
آن مرد بدهكار است به همين خاطر با او تماس 

مي گيرد.«

بعد از اين اظهارات، مأموران با بررسي فهرست 
مكالمات مقتول، مرد پارچه فروش به نام اكبر را 
شناسايي كردند تا اينكه ۱۳خرداد ماه همان سال 
اكبر در خانه برادرش در شهر قدس دستگير شد. 
مرد جوان در روند بازجويي ها به قتل زن جوان 
اعتراف كرد و گفت: »رؤيا از مش��تري هاي من 
بود. روزي براي اندازه گيري پرده به خانه او رفته 
بودم كه سر حرف باز شد و شروع به درددل كرد. 
همان حرف ها باعث شد به هم عالقه مند شويم و 

براي تفريح بيرون برويم. «
 متهم ادامه داد: »آخري��ن بار رؤيا تماس گرفت 
و اصرار كرد مرا ببيند. به همين خاطر با ماشين 
دنبالش رفتم و با هم به پرندك رفتيم. آنجا بود 

كه ناگهان پدر و مادر رؤيا ما را ديدند و مادرش 
تالش مي كرد با داد و فرياد ماش��ينم را متوقف 
كند. از ترس��م به روس��تاي بقه رفتيم تا اينكه 
حوالي عصر مي خواستم او را به خانه اش برسانم 
كه گفت مي ترس��د به خانه برگردد چون پدر و 
مادرش او را خواهند كشت. « متهم در خصوص 
قتل گفت: »رؤيا از من خواست تا براي هميشه 
كنارم بمان��د و اگر به خانه برگ��ردد خانواده اش 
از من ش��كايت خواهند كرد و آبروريزي خواهد 
ش��د. آنقدر گريه و داد و فرياد ك��رد كه در يك 
لحظه كنترل اعصابم را از دس��ت دادم و دست 

به چاقو شدم.«
پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د و در اولين جلسه محاكمه 
متهم بن��ا به درخواس��ت اولي��اي دم به قصاص 
محكوم شد. اين حكم در ديوان عالي كشور نيز 
تأييد ش��د، اما در حاليكه متهم در آستانه مرگ 
قرار داشت، توانست با پرداخت ديه از چوبه دار 
فاصله بگيرد.  به اين ترتيب مته��م بار ديگر در 
همان شعبه به رياست قاضي قربان زاده محاكمه 
شد و در آخرين دفاعش گفت: »در زندان مدام 
كابوس مرگ مي ديدم تا اينكه توانستم رضايت 
اولياي دم را با پرداخت ۳۰۰ ميليون تومان جلب 
كنم، ام��ا از آنجائيك��ه پول نقد نداش��تم قطعه 
زميني به ارزش ۳۰۰ ميليون تومان را به نام آنها 
سند زدم. پشيمانم و از قضات درخواست تخفيف 

مجازات دارم.«
در پايان هيئ��ت قضايي بعد از ش��ور متهم را با 
احتساب روزهاي بازداشت به شش سال حبس 
محكوم كرد. به اين ترتيب مرد پارچه فروش به 

زودي آزاد خواهد شد. 

حسين فصيحيلكه خون قاتل راز قتل را بر مال كرد
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ن�وزادش  ف�وت  از  پ�س  29 س�ال  ميانس�ال  م�ادر 
زن�ده  خ�واب  ته�ران  بيمارس�تان های  از  يك�ي  در 
ب�ودن او را دي�د و خ�ودش را ب�ه اداره پلي�س رس�اند. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل زن ميانسالي به اداره پليس 
رفت و درباره گم شدن مرموز نوزادش در يكي از بيمارستان هاي 

تهران شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: سال ۱۳6۹ بود كه براي زايمان به 
بيمارستاني در خيابان هاي مركزي تهران رفتم. چند روزي آنجا 
بستري بودم تا اينكه فرزندم كه پسر بود به دنيا آمد. من او را ديدم 

كه گريه مي كرد اما ساعتي بعد وقتي خواستم پسرم را شير بدهم 
به من گفتند كه نوزادم فوت كرده است. آنها مرده نوزادم را به من 
و شوهرم نشان ندادند و يك روز بعد هم كه از بيمارستان مرخص 
شدم ادعا كردند نوزادم را خودشان دفن كرده اند. پس از اين حادثه 
دوباره من باردار شدم و االن هم چند فرزند دارم. با گذشت چندين 
سال از حادثه هنوز فكرم مشغول آن روز است و هميشه احتمال 
مي دادم كه نوزادم فوت نكرده و كاركنان بيمارستان نوزادم رابه 
فرد ديگري فروخته اند. تا اينكه چند روز قبل خواب ديدم پسرم 
زنده اس��ت. ابتدا خوابم را جدي نگرفتم اما چند روز بعد يكي از 

بستگانم به سراغم آمد و گفت خواب ديده است پسرم زنده است 
و در خانواده اي در تهران زندگي مي كند. بعد از آن بود كه تصميم 
گرفتم و به بيمارس��تان رفتم و از كاركنان بيمارستان خواستم 
مدارك مربوط به فوت و قبر نوزادم را به من نشان دهند اما آنها نه 
مدركي به من نشان دادند و نه محل دفن او را به من گفتند. االن 
من احتمال مي دهم كه پسرم زنده است و كاركنان آن زمان پسرم 
را فروخته اند و بعد مدعي شدند كه او فوت كرده است. پس از طرح 
اين شكايت پرونده به دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران 

براي رسيدگي در اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 

پارچه فروش دوره گرد برای آزادی دیه داد

درخواست كمك از پلیس براي تعبیر خواب پس از 29 سال 

راز قتل مرد جواني ك�ه با ضربات چاقو به قتل رس�يده 
بود با هوش�ياري بازپرس ويژه قتل در بررسي لكه هاي 
خ�ون قات�ل در صحن�ه ج�رم ب�ر مال ش�د. مته�م كه 
خواهرزاده مقتول است مدعي اس�ت به خاطر اختالف 
خانوادگ�ي، دايي خود را به كام مرگ كش�انده اس�ت. 
آموزش كنترل خشم در جلوگيري بسياري از جرائم خشن 
مؤثر است. معموالً در درگيري ها طرفين در حالت عصباني 
و خش��م زياد دس��ت به كارهايي مي زنند ك��ه دقايقي بعد 
پشيمان مي ش��وند و مي گويند »كاش توان كنترل خشم 

خود را داشتيم.«
به گ��زارش خبرنگار ما،  مرد جواني كه ش��امگاه دوش��نبه 
5 فروردين ماه امس��ال دايي اش را به قتل رس��انده بود در 
بازجويي ها مدعي ش��د ب��ه خاطر يك اخت��الف در حالت 
عصبانيت دست به قتل زده است. آن روز مأموران كالنتري 
۱5۲ خاني آباد كه با تماس تلفني شهروندي از حادثه با خبر 
ش��ده بودند در محل حادثه كه طبقه سوم خانه اي قديمي 
بود با جس��د مرد ۳5 س��اله اي به نام ايوب روبه رو شدند كه 
با اصابت ضربات چاقو به قتل رس��يده ب��ود. خواهر مقتول 
گفت: اين خانه سه طبقه متعلق به خودم است. چند روزي 
است برادرم مهمان ما بود. چند ساعت قبل همراه همسرم و 
بچه هايم براي عيد ديدني به خانه يكي از بستگانمان رفتيم، 
اما ايوب با ما نيامد و در خانه ماند. لحظاتي قبل وقتي به خانه 
برگشتيم خبري از ايوب نبود تا اينكه به طبقه سوم رفتم و با 

جسد خونين او در كف اتاق روبه رو شدم. 
با اعالم اين خبر بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
همراه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي در محل 
حادثه به تحقيق پرداختند. نخستين بررسي هاي تيم جنايي 
نشان داد قاتل يا قاتالن بدون تخريب در وارد خانه شده و مقتول 
را به صورت غافلگيرانه به قتل رس��انده اند به طوريكه مقتول 
فرصت برخاستن از روي زمين را نداشته است. در بررسي هاي 
ديگر بازپرس ويژه قتل متوجه لكه هاي خوني روي در ورودي 
خانه شد كه حكايت از اين داشت آثار خون به جا مانده از دست 
قاتل بوده كه در اين حادثه زخمي هم شده است. از آنجايي كه 
احتمال مي رفت عامل يا عامالن اين قتل فرد يا افراد آشنايي 
باشند، بازپرس دستور داد پس از نمونه برداري از آثار خون به 
جامانده با گروه خوني مقتول و ساير بستگان آن تطبيق داده 

شود تا بدين ترتيب قاتل شناسايي شوند. 
همزمان با ادامه تحقيقات پزشكي قانوني اعالم كرد نمونه 
خون روي در ورودي متعلق به مقتول نيس��ت و اين نمونه 
خوني متعلق به جمشيد، خواهر زاده مقتول است. بنابراين 
مأموران خواه��ر زاده مقتول را به عن��وان مظنون حادثه به 
اداره آگاهي احضار كردند. وي ابتدا قصد انكار جرم خود را 
داشت اما وقتي با مدارك و داليل روبه رو شد به قتل دايي اش 
اعتراف كرد. متهم صبح ديروز براي تحقيق به دادسراي امور 
جنايي تهران منتقل شد و پس از اعتراف به قتل براي ادامه 

تحقيقات در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 


