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دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر  در پاسخ به »جوان«:
ايران در رويكرد مبارزه با مواد مخدر 

تجديد نظر مي كند
دست كشيدن از تالش هاي همه جانبه عليه انتقال مواد مخدر به اروپا 
فقط در حرف باقي مانده است. خانواده مأموران پليس در حالي يك 
به يك داغدار فرزندانش�ان در راه مبارزه با مواد مخدر مي شوند كه 
كش�ورهاي غربي حاضر به پرداخت هزينه هايي كه ايران در اين راه 
صرف كرده است،  نيستند. هر چند تالش هاي كشور ما در اين باره وجه 
انساني دارد اما اين پرسش مطرح است كه ايران تا چه زمان بايد هزينه 
مصونيت غرب از گرفتار شدن در باتالق مواد مخدر را پرداخت كند؟!

اسكندر مؤمني، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر به اين پرسش 
»جوان« در نشس��ت خبري روز گذش��ته اين گونه پاس��خ داد: 
» كمك هاي جهاني در حد تقدير و تش��كر بوده است. البته ما به 
آنها اعالم كرديم كه به كمك شان نيازي نداريم، اما بايد نقش خود 
را در زمينه مبارزه با مواد مخدر ايفا كنند و ايجاد مزاحمت نكنند. 
تحريم هاي ظالمانه آنها امكان تالش را از ما مي گيرد؛ چراكه به 
هر حال مواد مخدر امروزه يكي از چند تجارت كسب درآمد در 
دنياست و مقابله با آن با امكانات 30ساله قبل امكان پذير نيست. 
اخيراً رئيس جمهوري نيز به نوع همكاري ايران با اروپا در خصوص 
مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و بنده هم در اجالس سازمان ملل 
در وين نيز با اشاره به افزايش كشفيات در ايران نسبت به كشور 
مبدأ با توجه به عدم كمك هاي غرب و مس��ئوليت ناپذيري آنها 
تأكيد كردم، اي��ران با توجه ب��ه بدعهدي هاي غ��رب و اروپا در 
رويكردهاي ملي اش تجديد نظر خواهد كرد. اميدواريم كشورهاي 

اروپايي و غرب به مسئوليتشان در اين زمينه عمل كنند.«
  آمار كشفيات مواد مخدر

دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر همچنين گفت: »بر اساس 
آمارهاي سازمان ملل ۷۵ درصد كشفيات ترياك جهان، ۶۱ درصد 
مرفين و ۱۷ درصد هروئين در جهان در ايران كش��ف مي شود. 
همچنين در س��ال 20۱۷ در ايران حدود 2۱ تن هروئين كشف 
شده است، اما در كل اروپا چهار تن كشف شده است. همچنين 
بر اساس آمار سازمان ملل ميزان كشفيات در كشور مبدأ كمتر 
از 300 تن است و اين در حالي است  كه ايران ساالنه بيش از ۸00 

تن كشفيات انواع مواد مخدر دارد.«
مؤمني همچنين خاطرنش��ان كرد: »در 30 سال گذشته، 4۱ هزار 
عملي��ات در حوزه مقابله با م��واد مخدر انجام ش��ده و ۱2 هزار تن 
انواع مواد مخدر كش��ف و ضبط ش��ده اس��ت. همچني��ن بيش از 
2هزار كيلومتر از مرزها مسدود شده كه همين امر هزينه بسياري 
براي جمهوري اس��المي ايران داشته اس��ت و بر اساس برآوردها و 
پيمايش هايي كه صورت گرفته اس��ت بي��ش از ۱۱ درصد از توليد 
ناخالص ملي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي مقابله و برخورد 

با مواد مخدر هزينه شده است.«
  آمار جرائم مخدر در آمريکا

وي ادامه داد: »امريكا بيش از يك ميليون و ۵00 هزار زنداني دارد 
كه 4۷ درصد از اين تعداد زنداني مس��تقيماً به دليل مواد مخدر در 
زندان هس��تند،  اما ۷0 درصد زندانيان ايراني به صورت مس��تقيم 
و غيرمس��تقيم با مواد مخدر ارتباط دارن��د. همچنين 20 ميليون 
از جمعيت باالي ۱2 س��ال در امريكا يك بار مواد مخدر را مصرف 
كرده ان��د و ۷0 هزار و 23۷ نفر ني��ز در همين رابط��ه در  امريكا به 
دليل استفاده از مواد مخدر فوت ش��ده اند در حالي كه در سال 9۷ 
تنها 3۶۷2 نفر در ايران به دليل مواد مخدر جان خود را از دس��ت 

داده اند.«
   كاهش مصرف مواد مخدر در دانش آموزان

مؤمني در بخش ديگري از صحبت هاي��ش درباره آمارهاي مربوط 
به اعتياد دانش آموزان گفت: »بر اس��اس آماره��ا، آمار۱/2 درصد 
دانش آ موزان معتاد افزايش نداشته اس��ت و اين در حالي است كه 
قاچاقچيان و عرضه كنن��دگان مواد مخدر، با بس��ته هاي جديد و 
تبليغات متنوع قصد جذب جوانان و دانش آموزان را به سمت مواد 
داشتند كه با تشديد اقدامات پليس در اطراف مدارس ما به توفيقات 

خوبي در اين زمينه دست يافته ايم.«
   لزوم اصالح قوانين براي شناسايي اموال قاچاقچيان

وي در اين خصوص گفت: »در اين زمينه نيازمند اصالح و بازنگري 
قوانين هستيم و پيشنهادات مان را در اين زمينه به صورت كتبي 
به مراجع ذي صالح اعالم كرده ايم و اميدواريم با هماهنگي دولت 
قوانين اصالح و بازنگري آن صورت گيرد. از سوي ديگر شناسايي 
اموال قاچاقچيان كه ناشي از جرم باشد يك فرآيند طوالني دارد، 
از همين روي معتقديم بايد در اي��ن خصوص اصالح قوانين حتماً 

انجام شو د.«   

شهادت 2 مأمور پليس در ميناب
قاچاقچي�ان  ب�ا  درگي�ري  جري�ان  در  پلي�س  مأم�ور  دو 
رس�يدند.  ش�هادت  ب�ه  مين�اب  شهرس�تان  در  احش�ام 
اين حادثه كه روز گذشته اتفاق افتاد، بررسي ها بعد از حضور در محل 
نش��ان داد دو مرزبان دريايي به نام هاي استوار دوم سجاد افراسيابي و 
گروهبان يكم حسن كريمي در جريان درگيري با قاچاقچيان احشام 

به شهادت رسيده اند.

 كشف كارت بليت مترو 
 با ۴۷ سال اعتبار 

دو دانشجوي كارشناسي ارشد كه با دستکاري در كارت بليت مترو 
موفق شده بودند اعتبار آن را تا 47 سال افزايش دهند هنگام فروش 
كارت در يکي از سايت هاي فروش كاال شناسايي و بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ علي راقي فرمانده يگان انتظامي پليس 
متروي پايتخت توضيح داد: چندي قبل مأموران پليس در بررسي يكي 
از سايت هاي فروش كاال متوجه شدند يك نفر براي فروش كارت مترو 

آگهي داده است.
 فروشنده مدعي شده بود كه كارت بليت متروي او تا سال ۱44۵ يعني 
تا 4۷ سال ديگر اعتبار دارد و حاضر اس��ت آن را به قيمت 30 ميليون 

تومان به فروش برساند. 
مأموران پليس بعد از تحقيق متوجه ش��دند كه چنين كارت مترويي 
از سوي شهرداري صادر نشده است، بنابراين مأموران با معرفي كردن 
خود به عنوان خريدار با فروش��نده در يكي از ايس��تگاه هاي مترو قرار 
مالقات گذاشتند و دو پسر جوان س��ر قرار حاضر شدند. دو پسر جوان 
خود را دانشجوي فوق ليسانس معرفي كردند و گفتند صاحب چنين 
كارتي هستند و كارت را در ايستگاه مترو تس��ت كردند كه مشخص 
شد كه به مدت 4۷ سال اعتبار دارد. بعد از آن بود كه مأموران دو پسر 
دانشجو را بازداشت كردند. آنها گفتند كه با كمك يكي از دوستانشان و 
با دستكاري در كارت بليت هاي مترو موفق به افزايش اعتبار آن شده اند 
و قصد داشتند كه كارت بليت را به قيمت 30ميليون تومان به فروش 

برسانند كه دستگير شدند. 
سرهنگ علي راقي، فرمانده يگان انتظامي پليس متروي پايتخت گفت: 

دو متهم براي انجام تحقيقات به مقام قضايي تحويل داده شدند. 

قاب عكس ترياكي به كانادا نرسيد
دو س�وداگر مرگ كه با جاس�ازي مواد مخدر داخ�ل قاب عکس 
قصد داش�تند مواد را ب�ه كانادا قاچاق كنند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار كيوان ظهيري رئيس پليس پيشگيري 
پايتخت گفت: ظهر روز دوشنبه ۱9 خردادماه مأموران كالنتري ۱۱2 
ابوسعيد با تماس مأموران گمرك پس��ت چهارراه لشكر از تالش براي 
ارسال بسته اي مشكوك به كش��ور كانادا با خبر شده و در محل حاضر 
شدند. در بررس��ي هاي اوليه مشخص ش��د كه مردي 33 ساله تالش 
داشته است  بس��ته اي حاوي يك قاب عكس را به كانادا پست كند كه 
مأموران در بررس��ي قاب عكس 2/۵كيلو ترياك كه به صورت ماهرانه 
جاساز شده بود كشف و مرد 33 س��اله به همراه دوست 30 ساله اش را 

بازداشت كردند. 
دو متهم گفتند كه قصد داش��تند به اين ش��يوه مواد مخدر را به كانادا 
قاچاق كنند كه گرفتار پليس شدند. دو متهم بعد از تشكيل پرونده به 

مقام قضايي تحويل داده شدند.
 

گروگانگيري براي ازدواج دوباره
شوهر صيغه اي وقتي متوجه شد همسر سابقش حاضر به ازدواج 
دوباره ب�ا او نيس�ت، ك�ودك دو س�اله وي را به گ�روگان گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته زني جوان به مأموران پليس ورامين خبر 
داد كه دختر دوساله اش ربوده شده است. او گفت آدم ربا شوهر صيغه اي 
سابقش است و درخواست كمك دارد. بعد از مطرح شدن شكايت مأموران 
پليس دست به تحقيق زده و موفق شدند دو ساعت بعد مخفيگاه متهم را 
شناسايي و او را بازداش��ت كنند و كودك خردسال را در سالمت كامل به 
مادرش تحويل دهند.  متهم در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: 
مدتي قبل زن جوان را صيغه كردم اما مدتي كه گذشت با هم دچار اختالف 
شديم براي همين تصميم به جدايي گرفتيم. بعد از جدايي اما من از كارم 
پشيمان شدم و از او درخواست كردم دوباره با هم ازدواج كنيم كه مخالفت 
كرد. من هم تصميم به ربودن بچه اش گرفتم ت��ا با اين كار او را مجبور به 

ازدواج كنم كه گرفتار پليس شدم. 
سردار عبدالرضا ناظري، فرمانده انتظامي شرق استان تهران گفت: متهم با 

تشكيل پرونده به مقام قضايي تحويل داده شد. 
 

اقرار پدر به قتل دختر
م�ردي ك�ه مته�م اس�ت پ�س از قت�ل دخت�رش در شهرس�تان 
زرندي�ه اس�تان ته�ران جس�د وي را حوال�ي ش�هر ره�ا 
ك�رده ب�ود، بازداش�ت ش�د و ب�ه جرم�ش اعت�راف ك�رد. 
سرهنگ »محمدرضا روشندل« فرمانده انتظامي شهرستان زرنديه تهران 
گفت: پايان فروردين ماه بود كه جسد دختري جوان حوالي شهر كشف شد. 
همزمان با كشف جسد تحقيقات براي شناسايي خانواده وي و بازداشت 
عامل يا عامالن حادثه به جريان افتاد. در جريان بررسي هاي بعد هويت 
وي مشخص و معلوم شد كه خانواده اش گم شدن او را به پليس گزارش 
نداده اند. از آنجا كه احتمال مي رفت يكي از اعضاي خانواده در جريان قتل 
نقش داشته باشند، پدر مقتول مورد تحقيق قرار گرفت. او به قتل اعتراف 
كرد و گفت به خاطر مشكالت رفتاري با دخترش درگير و مرتكب قتل شده 

است. براساس اين گزارش تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 

زن جواني كه با همدس�تي ش�وهرش 
و دوس�ت او، م�رد مزاح�م را ب�ه قتل 
رس�انده بود،  پس از گذش�ت 10 سال 
درخواس�ت آزادي مش�روط ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، تابستان سال ۸۸ 
دختر جوان��ي مأموران پلي��س را از قتل 
پدرش، نادر باخبر كرد و گفت: »نيمه هاي 
شب با صداي پدرم از خواب بيدار شدم و 
ديدم دو مرد غريبه باالي سرم ايستاده اند. 
مي خواستم فرياد بكشم كه آنها دست و 
پايم را با طناب بس��تند و بعد سراغ پدرم 
رفتند و او را ب��ه قتل رس��اندند. دو مرد 
غريبه مقداري لوازم خانه را سرقت كردند 
و س��پس گريختند. خيلي تالش كردم 
دست هايم را باز كنم تا اينكه نزديكي هاي 
صبح توانستم دستانم را باز كنم و با پليس 

تماس بگيرم.«
بعد از توضيحات دخت��ر جوان، مأموران 
به آدرس محل حادث��ه رفتند و با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات خود 
را در اين زمينه آغاز كردن��د تا اينكه در 
بررسي هاي اوليه از محل حادثه مشخص 
شد، س��رقت بهانه اي براي گمراه كردن 
پليس بوده است و احتماالً قتل به انگيزه 
انتقام جويي بوده است. تحقيقات در اين 
زمينه ادامه داشت تا اينكه در رديابي تلفن 
همراه مقتول، مأموران دريافتند وي با زن 

جواني به نام نعيمه رابطه داشته است. به 
اين ترتيب نعيمه شناس��ايي و بازداشت 
ش��د. او ابتدا جرمش را انكار كرد، اما در 
مراحل بازجويي ها لب به اعتراف گشود 
و گفت: »ش��وهرم بعد از اينكه به رابطه 
من و مقت��ول پي برد به قص��د قتل نادر، 
همراه دوستش امين به خانه مقتول رفت 
و او را به قتل رساند. «  با اقرارهاي متهم، 
ش��وهر آن زن به نام رحيم و دوس��تش 
بازداش��ت ش��دند. دو متهم به جرمشان 
اقرار كردند. رحيم در بازجويي ها گفت: 
»مدتي بود متوجه رابطه همسرم با نادر 
ش��ده بودم. اين ش��د كه او را شناسايي 
كردم و از همسرم خواستم رابطه اش را با 
او قطع كند، اما همسرم گفت نادر دست 
بردار نيست و مدام مزاحم او مي شود. اين 
شد كه نقشه قتل او را كشيدم و از دوستم 

امين كمك خواستم.
 امين قبول كرد و ش��ب حادثه شبانه به 
عنوان س��ارق وارد خانه نادر شديم. ابتدا 
دست و پاي دخترش را بستيم سپس من 
سيم ترمز را دور گردن نادر پيچيدم و چند 
ضربه چاقو به او زدم. امين در قتل نقشي 
نداشت و فقط شاهد ماجرا بود. بعد از قتل 
براي رد گم كردن چند وسيله گرانقيمت 
سرقت كرديم و فرار كرديم.«  با اقرارهاي 
س��ه متهم، رحيم به اتهام مش��اركت در 

قتل و امين و نعيمه ب��ه اتهام معاونت در 
قتل روانه زندان ش��دند. پرونده در يكي 
از ش��عبات دادگاه كيفري استان تهران 
رسيدگي ش��د و در آن جلسه اولياي دم 
درخواست قصاص كردند. در ادامه هيئت 
قضايي بعد از آخرين دفاع متهمان، رحيم 
را به قصاص و امين و نعيمه را به ۱۵ سال 
حبس محكوم كرد و اين حكم در ديوان 

عالي كشور نيز تأييد شد. 
با گذشت ۱0 س��ال از حادثه در حاليكه 
هنوز حكم قصاص براي رحيم اجرا نشده 
است، نعيمه با نوشتن نامه اي درخواست 

آزادي مشروط كرد. 
با اين درخواست پرونده بار ديگر در شعبه 
نه��م دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
رسيدگي شد. زن جوان در آن جلسه در 
حاليكه به شدت اشك مي ريخت، گفت: 
»با مقتول رابطه پنهاني نداشتم. آن زمان 
جوان بودم و اش��تباه كردم. من فقط به 
تماس هاي تلفني نادر پاس��خ دادم اما او 
دست بردار نبود تا اينكه شوهرم ماجرا را 
فهميد. من يك دختر ۱۵ ساله دارم و اين 
سالها به سختي زندگي مي كند و دلتنگ 
اس��ت. از قضات دادگاه تقاضا مي كنم با 
درخواس��ت من موافقت كنند تا زندگي 

آرامي را براي دخترم مهيا كنم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

زن خطاكار درخواست آزادي مشروط كرد

 2 كودك خردسال نجات
  از ميان دود و آتش 
دو ك�ودك ك�ه در حادث�ه آتش سوزي خانه ش�ان 
بودن�د  ش�ده  گرفت�ار  آت�ش  و  دود  مي�ان 
يافتن�د.  نج�ات  آتش نش�انان  ت�الش  ب�ا 
ساعت ۱4 روز گذشته آتش نشانان دو ايستگاه از وقوع 
حادثه در خيابان اينانلو با خبر و در محل حاضر شدند.  
محمد يزداني،  افسر آماده منطقه ۵ آتش نشاني توضيح 
داد: محل حادثه يك ساختمان چهار طبقه مسكوني 
بود كه انباري طبقه زيرزمين آن به علت نامعلومي دچار 
آتش سوزي شده و دود آن به طبقات باال نفوذ كرده بود. 

وي افزود: با انتشار دود درطبقات فوقاني، ساكنان به سرعت 
ساختمان را ترك كردند، اما مشخص شد نوزاد شش ماهه 
و كودك يك ونيم س��اله خانواده در طبق��ات فوقاني جا 
مانده اند. درحالي كه شعله هاي سركش آتش همراه با دود 
در حال سرايت به طبقات بود آتش نشانان همزمان با ايمن 
كردن محل عمليات نجات را شروع  كردند و دو كودك را 

نجات دادند. علت حادثه در دست بررسي است.

آدم ربایي 4 میلیونی برای طلب یک میلیونی!
مردي ك�ه ب�ا همدس�تي چه�ار نف�ر از 
دوستانش، آهنگ ساز جواني را براي پس 
گرفتن هزينه دس�تمزد س�اخت آهنگ 
سفارشي اش ربوده بود، ماجرا را شرح داد. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، چندي قبل پس��ر 
جواني به اداره پليس رفت و از پنج مرد به اتهام 

آدم ربايي و اخاذي شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: من آهنگ ساز 
هستم. معموالً خواننده هاي آماتور به سراغم 
مي آيند تا برايش��ان آهنگ بسازم. دستمزد 
زيادي بابت ساختن آهنگ نمي گيرم چون 
اغلب مش��تريانم افراد عادي هستند. مدتي 
قبل با مرد نگهباني آش��نا ش��دم . او صداي 
خوبي داش��ت و وقتي فهميد من آهنگ ساز 
هستم از من خواست براي او آهنگي بسازم. 
او يك ميلي��ون تومان به من دس��تمزد داد و 
من هم براي او يك قطعه آهنگ س��اختم و 
تحويلش دادم. چند روز بعد از اين مرد نگهبان 
به من تلفن زد و مدعي شد آهنگي كه براي او 
ساخته ام خوب نبوده و نتوانسته با آن آهنگ 

بخواند. وي اصرار داش��ت پولش را پس دهم 
اما من قبول نكردم و گفتم پولي ندارم كه پس 
بدهم. پس از اين او مرا تهديد كرد تا اينكه ظهر 
امروز همراه دوس��تانم داخل پاركي نشسته 
بوديم كه مرد نگهبان همراه چهار مرد غريبه 
ديگر با چوب  و چماق به سراغ من آمدند و پس 
از كتك كاري  مرا به زور سوار خودروي پژويي 

كردند و ربودند. 
آنها زنجير طال و گوشي گرانقيمت و پول هاي 
توجيبي ام را به زور از من گرفتند و بعد   با تلفن 
خانه  مان تماس گرفتند و گفتند مرا ربوده اند و 
براي آزادي ام بايد 4 ميليون و ۵00 هزار تومان 
پرداخت كنند. خانواده ام وقت��ي صداي مرا 
شنيدند و متوجه ش��دند من گروگان گرفته 
شده ام مجبور شدند و به ش��ماره كارت مرد 
نگهبان پول واريز كردند و پ��س از آن ها مرا 

ساعتي بعد رها كردند. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دستور قاضي 
احسان زماني، بازپرس شعبه ششم دادسراي 
امور جنايي تهران براي رسيدگي و شناسايي 

آدم ربايان در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس 
آگاهي قرار گرفت. مأموران در نخستين گام 
س��راغ مرد نگهبان رفتن��د و وي را به اتهام 

آدم ربايي و اخاذي بازداشت كردند. 
مته��م در بازجويي ها به آدم ربايي ش��اكي با 
همدستي چهار نفر از دوستانش اعتراف كرد. 
وي در ادعايي گفت: شاكي آهنگ ساز نيست. 
او قاچاق فروش است كه مدتي قبل از طريق 
يكي از دوستانم به من معرفي شد. چندي قبل 
به او پول دادم تا مقداري مواد مخدر برايم بياورد 
اما او نه به من مواد مخدر داد نه پولم را. پس از 
اين خيلي با او تماس گرفتم تا پولم را پس دهد 
اما فايده اي نداشت تا اينكه روز حادثه همراه 
چهار نفر از دوس��تانم او را ربوديم و با تهديد 
خانواده اش پولم را پس گرفتم.  متهم در ادامه 
به دستور قاضي زماني براي تحقيقات بيشتر و 
مشخص شدن صحت يا كذب ادعاهايش در 
اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران در تالشند تا چهار متهم فراري ديگر 

را بازداشت كنند. 

قتل  در  زندان

اش�رار  از  نف�ر  دو  ب�ا  زندان�ي  م�رد  درگي�ري 
زن�دان ته�ران ب�زرگ ب�ه قت�ل او منج�ر ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 22 ش��امگاه دوشنبه بيستم 
خردادماه قاضي كامران رضواني، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از قتل پسر 
جواني در درگيري با دو زنداني ديگر در زندان تهران بزرگ 
) فشافويه ( با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي تهران راهي محل شدند. 
تيم جنايي در محل حادثه كه سالن ش��ماره ۱۱ زندان بود 
با جسد خونين پسر 22 ساله اي به نام عليرضا روبه رو شدند 
كه با اصابت ضربات متعدد جس��م برنده اي به قتل رس��يده 
بود. بررسي ها حكايت از اين داش��ت ضربات وارده به شكم 
و شاهرگ عليرضا كشنده بوده اس��ت به طوريكه وي در دم 

جان باخته است. 
از سوي ديگر مأموران در تحقيقات بعدي دريافتند مقتول 
كه از تير   س��ال ۷4 به خاطر ارتكاب جرمي بازداشت شده و 
به زندان افتاده است. س��اعتي قبل به خاطر اختالفات قبلي 
و ش��خصي با دو زنداني س��ابقه دار به نام هاي محمدرضا و 

حميدرضا درگير مي شود كه در جريان آن، دو متهم سابقه 
دار زنداني به وي حمله مي كنند و با ضربات متعدد چاقوي 
دست سازي وي را هدف قرار مي دهند و به قتل مي رسانند. 
پس از اعالم اين درگيری مأموران زندان وارد عمل مي شوند 

و دو زنداني قاتل را بازداشت مي كنند. 
در گام بعدي مأم��وران پرونده دو متهم به قتل را بررس��ي 
كردند كه نشان مي داد حميدرضا كه فرد شروري است قبل 
از قتل عليرضا 22 س��اله در زندان تهران بزرگ دو فقره قتل 
ديگر در كارنامه اش ثبت شده است و از سوي قضات دادگاه 
كيفري اس��تان تهران به دو بار قصاص محكوم شده اس��ت. 
اين متهم ابتدا در س��ال ۸۸ در تهران در درگيري فردي را 
به قتل مي رساند و پس از دس��تگيري به زندان رجايي شهر 
منتقل مي شود و در ادامه با درخواست اولياي دم به قصاص 

محكوم مي شود. 
وي در حالي كه پرونده اش س��ير مراحل اجراي حكمش را 
طي مي كرده در زندان رجايي ش��هر زنداني ديگري را كه به 
خاطر كل كل كردن و اختالف شخصي در درگيري به قتل 
مي رس��اند و بدين ترتيب دومين قت��ل در كارنامه اش ثبت 

مي شود. متهم پس از اين دوباره در دادگاه كيفري محاكمه و به 
قصاص محكوم مي شود و همچنان در زندان رجايي شهر منتظر 
اجراي حكم مي ماند تا اينكه گزارش هاي��ي درباره كالهبرداري 
تلفني از سوي ش��هروندان به پليس مي رس��د كه مأموران پس 
از بررس��ي موضوع متوجه مي ش��وند حميدرضا هم��راه زنداني 
ديگري به نام محمدرضا از زندان رجايي شهر به صورت تلفني از 
شهروندان كالهبرداري مي كنند. در چنين شرايطي كه حميدرضا 
و محمدرضا كه هر دو از افرد شرور زندان هستند از حدود يكسال 
و نيم قبل براي تنبيه به زندان تهران بزرگ تبعيد مي شوند. اين دو 
زندانی پس از تبعيد به زندان تهران بزرگ طبق تحقيقات مأموران 
و بررسي سوابق آنها دست از شرارت هاي خود بر نمي دارند و در 
اين مدت درگيري هاي زيادي با زندانيان به راه مي اندازند تا جايي 
كه حدود دوماه قبل زنداني ديگري را در حد مرگ كتك مي زنند و 
او را به قصد قتل با چاقوي دست سازي زخمي مي كنند، اما او پس 
از انتقال به بيمارستان نجات پيدا مي كند. اما اين دو زنداني شرور 
كه درگيري جزو  زندگي آنها است، در نهايت در درگيري ديگري 
كه هنگام شام به راه مي اندازند عليرضا را به قتل مي رسانند و بدين 
ترتيب با اين قتل حميدرضا س��ومين قتل را در كارنامه اش ثبت 
مي كند و محمدرضا هم كه به اتهام آدم ربايي، قاچاق مواد مخدر و 
دهها فقره جرم ديگر زنداني و به حبس ابد محكوم شده بود، اولين 

قتل در كارنامه اش ثبت شد. 
 از آنجايي كه اندرزگاه و محل نگهداري مقتول با دو قاتل ش��رور 
يكي نبود مأموران دريافتند دو ش��رور هنگام توزيع شام به بهانه 
گرفتن ش��ام به اندرزگاه محل حبس عليرض��ا رفته اند و پس از 

درگيري او را به قتل رسانده اند. 
در ادامه تحقيقات مأموران سراغ دومتهم رفتند و از آنها بازجويي 
كردند. دو مته��م ابتدا ب��ا تناقض گويي قصد فري��ب مأموران را 
داشتند، اما در بازجويي هاي فني پس از اعتراف به قتل ادعا كردند 
كه با مقتول از قبل خصومت شخصي داشتند و به همين خاطر او 

را به قتل رسانده اند. 
يكي از متهمان در ادعايي گفت: من با مقتول اختالف داش��تم و 
چند باري هم كل كل كرده ب��ودم. لحظه حادثه قصد درگيري با 
تعدادي از زندانيان بند را داشتم كه خود را گند الت هاي آن بند 
مي دانس��تند، اما هنگام درگيري عليرضا هم بود كه او را با چاقو 

هدف قرار دادم.  
يكي ديگر از متهمان مدعي ش��د: من با او اختالف داشتم. مدتي 
قبل ش��ماره تلفن دخت��رم را ب��ه او دادم و قرار ش��د او از طريق 
دوستانش با دخترم تماس بگيرد و از طرف من به او بگويد كه به 
كارت بانكي ام پول واريز كند اما دخترم  اصاًل با من تماس��ي هم 
نگرفت و به مالقاتم نيامد به همين دليل با   او اختالف پيدا كردم و 

لحظه درگيري او را با چاقو زدم. 
همزمان با ادامه تحقيق��ات دو متهم به دس��تور قاضي رضواني 
براي ادامه بازجويي ها و مشخص ش��دن انگيزه قاتالن در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

در  را  همس�رش  اس�ت  مته�م  ك�ه  م�ردي 
ش�هرضا  شهرس�تان  در  ش�هري  اتوب�وس 
اصفه�ان ب�ه قت�ل رسانده اس�ت، بازداش�ت ش�د. 
اين حادثه ۱۸ خرداد ماه امس��ال و همزمان با انتشار ويديويي 
در ش��بكه هاي اجتماعي خبر ساز شد. براس��اس فيلم منتشر 
ش��ده مردي جوان در حالي كه چاقوي سالخي به دست دارد، 
مي گويد: »قصد طالق همسرم را داش��تم، اما قبول نمي كرد و 

بازي در مي آورد براي همين او را به قتل رساندم.«
سرهنگ صادق كاظم زاده، فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا 
گفت: لحظاتي بعد از حادثه مأموران پليس در محل حاضر شدند و 
متهم را بازداشت كردند. وي ادامه داد: متهم با اصابت ضربات متعدد 
چاقو همسرش را به قتل رسانده كه در بازجويي ها به جرمش اعتراف 
كرده است. سرهنگ كاظم زاده گفت: با كامل شدن تحقيقات در اين 

باره متهم به مقام قضايي تحويل داده شد.

قتل همسر در اتوبوس شهري


