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 عامل قتل همسر سابق 
از حبس آزاد مي شود

مرد بدگم�ان كه مته�م اس�ت از هفت س�ال قبل به 
اتهام قتل همس�ر س�ابقش در زندان به س�ر مي برد 
در ص�ورت تأمي�ن وثيق�ه از حب�س آزاد مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، بدگماني يك��ي از علت هاي اختالف 
بين زوجين است كه به خاطر عدم پيگيري از راه هاي قانوني 
خيلي وقت ها به جدايي يا قتل يكي از آنها منجر مي ش��ود. 
در پرونده اي كه با همين موضوع فروردين سال 91 تشكيل 
ش��ده قتل زن 37 ساله به نام س��يمين به مأموران كالنتري 
152 خاني آباد گزارش شد. بررس��ي ها بعد از حضور پليس 
نش��ان داد عامل قتل افشين، ش��وهر آن زن است كه بعد از 
قتل اقدام به خودكش��ي كرده و به بيمارستان منتقل شده 
است. افش��ين بعد از بهبودي مورد تحقيق قرار گرفت و بعد 
از اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: »من و سيمين سالها 
با هم زندگي كرده بوديم تا اينكه اختالف هايمان شروع شد 
و به خاطر رفتارهايش به او مشكوك شدم. همين باعث شد 
چند بار با هم درگير شويم تا اينكه بار آخر با او صحبت كردم 
اما او گس��تاخانه جوابم را داد و خواس��ت طالقش بدهم.« 
متهم ادامه داد: »بعد از آن بود كه فهميدم زندگي با سيمين 
بي فايده اس��ت و از آنجائيكه يك دختر داش��تيم و راضي به 
جدايي نبودم، اما تصميم گرفتيم از هم جدا ش��ويم. بعد از 
طالق خانه ام را در اختيار همسر و دخترم قرار دادم و خودم 
از آنجا بيرون آمدم، اما به خاطر عالقه اي كه به دخترم داشتم 
هرازگاهي به آنجا مي رفتم و به آنها سر مي زدم تا اينكه متوجه 
شدم سيمين ارتباطاتش را با افراد غريبه ترك نكرده و هر بار 

كه او را مي ديدم مشغول صحبت با تلفن همراه بود.«
متهم در خصوص قتل گفت: »نگران دخترم بودم به همين 
دليل تصميم گرفتم با سيمين صحبت كنم تا دست از اين 
روابط غيراخالقي بردارد. به همين دليل روز حادثه بعد از 
اينكه با موتور دخترم را به مدرسه رساندم از مولوي يك 
چاقو خريدم و به خانه برگشتم و از او خواستم تا دست از 
رفتارهايش بردارد، اما او دوباره با تندي جوابم را داد و گفت 
من ديگر شوهرش نيستم و حق دخالت در زندگي اش را 
ندارم. آنجا بود كه كنترل اعصابم را از دس��ت دادم و چند 
ضربه با چاقو به او زدم. سپس خودزني كردم اما خيلي زود 

پشيمان شدم و با اورژانس تماس گرفتم.«
با اقرارهاي متهم پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه محاكمه متهم 
به قصاص محكوم شد و بعد از تأييد اين حكم، به علت عدم 
پرداخت تفاضل ديه از طرف پدر مقتول و از آنجائيكه وي 
با درخواست تعيين تكليفي از سوي متهم در مهلت داده 
شده مراجعه اي نداشت، مرد جوان از جنبه عمومي جرم در 

همان شعبه به رياست قاضي قربان زاده محاكمه شد. 
متهم در آخرين دفاعش گفت: »همه اين ماجرا به خاطر 
دخت��رم و نگراني هايم ب��راي او بود. اما پش��يمانم و حاال 
هفت سال است كه در زندانم و تقاضا دارم هر چه زودتر آزاد 

شوم تا اين سال هاي دلواپسي دخترم را جبران كنم.«
در پايان متهم بنا به دس��تور هيئت قضايي، به شرط قرار 

وثيقه از زندان آزاد خواهد شد. 

دستگيري ضاربان مأموران 
پليس راهور فرديس

فرمانده انتظامي استان البرز از بازداشت سرنشينان 
يك خودروي پژو خبر داد كه دو نفر از مأموران پليس 
راهور را مجروح كرده و از محل متواري ش�ده بودند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار عباس��علي محمديان گفت: 
ساعت 21 شامگاه جمعه يكي از مأموران پليس راهور شهرستان 
فرديس هنگام انجام وظيفه در فلكه دوم، به راننده يك دستگاه 
خودروی پژو 405 با سه سرنشين كه اقدام به حركات نمايشي 
كرده و منجر به وحشت عابران شده بود فرمان ايست داد، اما 
راننده بدون توجه به هشدار پليس مأمور را زير گرفته و از محل 

متواري شد. 
وي ادامه داد: لحظاتي بعد مأمور مصدوم با كمك يكي از مأموران 
وظيفه خود را به خودروي متخلف كه پشت چراغ قرمز متوقف 
شده بود، رساند و قصد اعمال قانون را داشت كه از سوي راننده و 
دو سرنشين هدف ضرب و جرح قرار گرفت و از ناحيه پاي چپ و 
مأمور وظيفه نيز از ناحيه سر و كتف دچار جراحت شد. همزمان 
با وقوع حادثه بود كه مأموران گشت كالنتري فرديس در محل 
حاضر ش��ده و پس از انتقال مأموران مجروح به بيمارس��تان 
ساعت 2 بامداد ديروز موفق شدند راننده و دو سرنشين خودرو 
را بازداشت كنند. سردار محمديان گفت: تحقيقات از عامالن 

حادثه در پليس آگاهي فرديس در جريان است.
 

:

:

توقيف 12 هزار خودروی دوردوری!
يك��ي از ويژگي  ه��اي س��نين 
جواني، ابراز وجود اس��ت اين 
مس��ئله به ش��كل و رفتارهاي 
مختلف نش��ان داده مي شود، 
اما يك��ي از موضوعات��ي كه در 
چند سال اخير مطرح شده، دور 
دوركردن با خودروهاي لوكس 

و به اصطالح الكچري اس��ت كه تبديل به يك ناهنجاري 
اجتماعي شده است و با ارتكاب تخلفات رانندگي، تردد را 
مختل كرده، جان ش��هروندان را به خطر انداخته يا ايجاد 

سد معبر مي كنند. 
بسياري از روانشناسان چنين افرادي را دچار اختالل رواني 
»ديده شدن« مي دانند و در حقيقت با اين حركت ها سعي 
در جلب توجه ديگران مي كنند. در اين جا اشاره به سخنان 
رهبر معظم انقالب در جمع فرماندهان ناجا ضرورت دارد. 
ايشان جوالن دادن برخي جوان هاي سرمست غرور ثروت 
با خودروهاي گرانقيمت در خيابان ها را يكي ديگر از مظاهر 
ايجاد ناامني رواني در جامعه برش��مردند و تأكيد كردند: 
نيروي انتظامي بايد براي ابعاد مختلف ناامني برنامه داشته 

باشد و با آنها مقابله كند. 
البت��ه قانونگ��ذار ب��راي برخ��ورد ب��ا چنين م��واردي 
پيش بيني هايي نيز داشته اس��ت. بر اين اس��اس مطابق 
ماده 618 قانون مجازات اس��المي هر كس��ي با هياهو و 
جنجال يا حركات غيرمتعارف ي��ا تعرض به افراد موجب 
اخالل نظم و آس��ايش و آرامش عمومي ش��ود يا مردم را 
از كس��ب و كار باز دارد به حبس از س��ه ماه تا يكسال و تا  
74  ضربه ش��الق محكوم خواهد ش��د. براب��ر اين قانون، 
پليس در برخورد ب��ا چنين پديده هايي، ب��راي برقراري 
نظم در عبور و م��رور و ايجاد امنيت روان��ي در جامعه، با 
اقتدار با اينگونه رفتارها برخ��ورد قانوني انجام مي دهد و 
در برابر قانون ش��كنان هيچگونه اغماضي نخواهد داشت 
و بر همين مبنا پليس راهور در سراس��ر كش��ور با چنين 
مواردي برخورد مي كن��د؛ چراكه از منظر پليس، همه در 

برابر قانون يكسانند. 
از طرف ديگر، در مواردي خاص براي متخلفان از مقررات 
تشديد مجازات پيش بيني شده است كه يكي از نمونه هاي 
آن ماده 718 قانون مجازات اسالمي است كه براساس آن 
هر گاه راننده وسيله نقليه مقصر در تصادف فوتي يا جرحي 
يكي از تخلفات يا جرائم شش گانه رانندگي بدون داشتن 
گواهينامه، رانندگي در حالت مستي، رانندگي با سرعت 
غيرمجاز، رانندگي با نقص فني مؤثر در تصادف، تصادف 
با عابرپياده در محل مخصوص عابران يا در محل هايي كه 
عبور از آن ممنوع است به دو تا س��ه سال حبس محكوم 
مي شود. همچنين متخلف به مدت يك تا پنج سال از حق 
رانندگي محروم مي شود و اين مجازات ها قابل تبديل به 

جزاي نقدي نيست. 
در اين ج��ا به ذكر ي��ك نكته هم اش��اره مي ش��ود و آن 
اينكه س��ال گذش��ته مأموران پليس راهور در برخورد با 
دوردوره��اي غيرمتع��ارف 20هزار و 669 نف��ر را اعمال 
قانون كرده اند، گواهينامه يك ه��زار و 279 را ضبط، 12 
هزار و 84 دستگاه خودرو را توقيف، يك هزار و 641 نفر 
به مراجع انتظامي و يك هزار و 228 نفر به مراجع قضايي 

ارجاع كرده اند. 
شهروندان بايد در نظر داشته باش��ند كه پليس به عنوان 
مج��ري قانون، اعتق��اد دارد برخورد درس��ت ب��ا چنين 
پديده هايي، نيازمند توجه به ابعاد فرهنگي آن است براين 
اساس ضمن اجرا و اعمال قانون، بايد دستگاه هاي فرهنگي 
در اين زمينه به آموزش هاي مؤثر بپردازند و خانواده ها نيز 
از نقش تربيتي خود غافل نش��وند و نوجوانان و جوانان را 
با فرهنگ صحيح شهرنشيني و ترافيكي آشنا كنند، تا در 
آينده شاهد چنين رفتارهايي از س��وي برخي رانندگان 

جوان قانون شكن نباشيم. 
* رئيس پليس راهور ناجا

سردار كمال هاديانفر*

پرس�تار خانگي كه متهم اس�ت براي س�رقت طالهاي زن س�الخورده 
او را بيهوش ك�رده و تا يك قدمي مرگ كش�انده بود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رقت پرس��تارهاي خانگي از افراد نات��وان يكي از 
موضوعات پرونده هايي است كه مدام در پليس تشكيل مي شود. اين افراد عمدتاً 
به علت معضالت اقتصادي دست به سرقت زده و گاه با همدستي افراد ديگر 
مرتكب قتل هم مي شوند. در پرونده اي كه با همين موضوع 12 ارديبهشت ماه 
امس��ال  در كالنتري 102 پاس��داران تشكيل ش��د زني س��الخورده به علت 
مسموميت شديد به بيمارستان منتقل شد و با تالش پزشكان از مرگ حتمي 
نجات پيدا كرد. دختر اين زن 60 س��اله كه پليس را از ماجرا با خبر كرده بود، 
گفت: از چند س��ال قبل براي مادرم كه به تنهايي زندگي مي كرد پرس��تاري 
43 ساله به نام مريم استخدام كرديم. امروز مثل هميشه با خانه مادرم تماس 
گرفتم تا با او حرف بزنم اما گوشي را برنداشت. با تلفن مريم هم تماس گرفتم، 

اما گوشي او خاموش بود بنابراين نگران شدم و خودم را به خانه مادرم رساندم. 
آنجا بود كه متوجه شدم دچار بيهوشي شده است. بعد از آن بود كه اورژانس را 
با خبر كردم. پزشكان بعد از درمان گفتند كه او با ماده بيهوشي مسموم شده 
است. شاكي ادامه داد: در بررسي خانه مادرم متوجه شديم كه 500 ميليون 
تومان طاليي كه در خانه داشت سرقت شده است و به مريم مظنون هستيم.  
بعد از مطرح شدن شكايت كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران راهي 
شركتي خدماتي ش��دند كه مريم قباًل در آنجا مش��غول كار بوده است. مدير 
شركت اما گفت كه مريم چند سال است كه با شركت همكاري ندارد و شاكي 
بدون اطالع آنها مريم را بعد از چند روز انجام كارهاي خانه مادرش به استخدام 
درآورده است.  در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان محل زندگي مريم را در 
شهرستان شهريار شناسايي كردند و راهي آن محل شدند. در اولين بررسي ها 
اما مشخص ش��د كه مريم محل زندگي اش را تغيير داده است. كارآگاهان اما 

موفق شدند مخفيگاه مريم را شناسايي و دوم خرداد او را بازداشت كنند.  مريم 
در اولين بازجويي ها به سرقت طاليي اعتراف كرد. او گفت: در چند سالي كه 
در خانه پيرزن كار مي كردم موفق ش��دم اعتماد او و خانواده اش را جلب كنم. 
در اين مدت همچنين محل نگهداري پول و طالها را شناسايي كردم تا اينكه 
مدتي قبل محل زندگي ام در شهريار را تغيير دادم. بعد از تغيير خانه ام بود كه 
تصميم گرفتم طالهاي پيرزن را سرقت كنم، بنابراين در فرصت مناسب زن 
سالخورده را با خوراندن نوشيدني مسموم بيهوش كرده و طالهايش را سرقت 
كردم. طالها را هم به مبلغ 70 ميليون تومان به دو مالخر در شهريار فروختم. 
با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس گذاشت دو مالخر شناسايي و بخشي از 
طالهاي سرقتي از آنها كشف شد. سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پايگاه 
چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات از متهمان در پايگاه چهارم 

پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

پرستار خانگي پيرزن را تا يك قدمي مرگ برد

درگي�ري دو زندان�ي حب�س اب�د در زن�دان 
قزل حص�ار كرج ب�ه قتل يك�ي از آنها منجر ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز پنج شنبه دوم خردادماه 
مأموران زن��دان قزل حصار ك��رج از درگيري خونين 
دو زندان��ي در يكي از ان��درزگاه با خب��ر و راهي محل 
ش��دند. مأموران داخل يكي از بند ها با جس��د خونين 
مردي حدوداً  35 س��اله به نام فرامرز روبه رو شدند كه 
با اصابت جس��م برنده اي به گردنش به شدت زخمي 
ش��ده بود . س��پس مأموران مرد زخمي را براي درمان 
به بيمارستان منتقل كردند، اما فرامرز ساعتي بعد به 
خاطر ش��دت جراحات و خونريزي شديد به كام مرگ 
رف��ت. كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاه��ي پايتخت 
در جري��ان تحقيقات متوجه ش��دند مقت��ول با تيزي 
دست سازي در درگيري با زنداني ديگري به نام ارسالن 

به قتل رسيده است. 
بررسي ها نشان قاتل و مقتول هر دو از مجرمان قاچاق 
فروش هستند كه چند سال قبل به اتهام حمل و خريد 
و فروش مواد مخدر دستگير و با حكم دادگاه انقالب به 
حبس ابد محكوم مي شوند. همچنين مشخص شد دو 
متهم پس از مدتي مشمول عفو قرار مي گيرند و قاتل 
به 25 س��ال حبس و مقتول به 15 سال حبس محكوم 

مي شوند. كارآگاهان در بررس��ي هاي بعدي دريافتند 
قاتل و مقتول كه مدتي اس��ت با هم اختالف دارند هر 
دو در يك بند زندان��ي بوده ان��د و روز حادثه به خاطر 
موضوعي با هم درگير مي ش��وند كه قات��ل با چاقوي 
دست سازي وي را به قتل مي رس��اند. همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه كارآگاهان از قاتل كه توسط 
مأموران زندان دستگير شده بود و در بازداشتگاه به سر 

مي برد بازجويي كردند. 
مته��م در بازجويي ها ب��ا اعتراف به قت��ل گفت: چند 
س��ال قبل به اتهام خريد و فروش مواد مخدر دستگير 
ش��دم. قاتل هم به خاطر همين موضوع در زندان بود. 
ما دو نفر مدت��ي بود با هم اختالف پي��دا كرده بوديم و 
گاهي هم مشاجره لفظي داش��تيم. روز حادثه داخل 
اندرزگاه يكديگر را ديديم و پس از اينكه با هم روبه رو 
شديم دوباره شروع به مشاجره لفظي كرديم. او مقابل 
زندانيان ديگر فحش ناموسي به من داد كه درگيري ما 
باال گرفت و من با تيزي كه داش��تم ضربه اي به او زدم. 
من قصد نداشتم او را به قتل برسانم و فقط مي خواستم 
فرامرز را بترسانم كه اين اتفاق افتاد. متهم در ادامه براي 
تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي تهران قرار گرفت. 

قتل محكوم حبس ابد 
در زندان قزل حصار

ش�اگرد قهوه خانه كه همكارش را بر س�ر تماش�اي تلويزي�ون به قتل 
رس�انده بود با پرداخ�ت ديه موف�ق به جل�ب رضايت اولياي دم ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار ما، درگيري هاي س��اده بي��ن دو يا چند نف��ر گاهي به 
درگيري هاي خونين منجر مي ش��ود كه در جريان آن يكي از طرفين جان 
خودش را از دس��ت مي دهد. بررس��ي هاي اين پرونده طبق اعترافات متهم 
مشخص مي شود عدم كنترل خشم در بروز اين درگيري هاي مرگبار نقش 
اساسي دارد و متهمان پس از بازداشت مدعي مي شوند اگر روش هاي كنترل 
خشم را ياد مي گرفتند دستشان به خون آلوده نمي شد. در پرونده اي با همين 
موضوع    شاگرد قهوه خانه اي عصر 24 فروردين سال قبل در لواسان مرتكب قتل 
شد . مأموران كالنتري 166 لواس��ان پس از حضور در محل حادثه در اتاقك 
استراحت قهوه خانه با جسد پسر 21 ساله اي به نام مهرام روبه رو شدند كه با 
اصابت چاقو به گلويش به قتل رسيده بود. صاحب قهوه خانه گفت: مقتول همراه 
پسر ديگري به نام فرزاد، شاگرد قهوه خانه من بودند. لحظاتي قبل به قهوه خانه 
آمدم كه ديدم در قهوه خانه باز است و دوربين هاي مداربسته هم شكسته شده 

است. وقتي به اتاق استراحت رفتم با جسد مهرام روبه رو شدم و خبري از فرزاد 
هم نبود كه احتمال دادم او مرتكب قتل شده و پس از سرقت تعدادي وسايل 
صوتي و تصويري از محل گريخته است.  مأموران در ادامه بررسي ها فيلم ضبط 
شده دوربين مداربسته را بررسي كردند كه حكايت از اين داشت دو پسر جوان 
ابتدا هنگام تماشاي تلويزيون با هم درگير مي شوند، اما درگيري آنها خيلي 
زود تمام مي شود تا اينكه ساعتي بعد دوباره با هم درگير مي شوند كه فرزاد با 
چاقو مهرام  را هدف قرار مي دهد.  همزمان با ادامه تحقيقات مأموران دريافتند 
قاتل پس از فرار ابتدا دستگاه صوتي را به يكي از دوستانش فروخته و پس از 
آن در كارخانه متروكه اي كه خواهر و ش��وهرخواهرش آنجا نگهبان هستند 
مخفي شده است. بدين ترتيب مأموران راهي كارخانه متروكه شدند و متهم 

را دستگير كردند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس به قتل همكارش اعتراف كرد. وي گفت: من و 
مقتول هر دو شاگرد قهوه خانه بوديم و هر دو شب ها در اتاقكي داخل قهوه خانه 
مي خوابيديم. شب حادثه در حال تماشاي تلويزيون بودم كه مقتول شبكه را 

عوض كرد و همين موضوع باعث درگيري ما شد. ساعتي بعد او خوابيد و من در 
حال كار بودم و ظرف ها را مي شستم كه با سرو صداي من از خواب بيدار شد و 
دوباره با هم درگير شديم. وقتي درگيري ما باال گرفت با چاقو او را زخمي كردم 
و بعد دقايقي هم او فوت كرد. خيلي ترسيدم و بالفاصله دوربين هاي مداربسته 

را تخريب كردم تا شناسايي نشوم و بعد هم فرار كردم. 
متهم پس از تحقيقات تكميلي در دادگاه كيفري محاكمه ش��د. در جلس��ه 
دادگاه اولياي دم درخواس��ت قصاص دادند و هيئت قضاي��ي هم متهم را به 
قصاص محكوم كردند . حكم متهم پس از تأييد براي اجرا به ش��عبه اجراي 
احكام فرستاده شد. همزمان با سير مراحل قانوني اجراي حكم هيئت صلح 
و سازش دادس��راي امور جنايي تهران به سرپرستي قاضي محمد شهرياري 
تالش زيادي براي جلب رضايت اولياي دم انجام دادند تا اينكه درنهايت اولياي 
دم به احترام شب هاي قدر با گرفتن ديه متهم را بخشيدند. بنابراين متهم به 
زندگي دوباره بازگش��ت و به زودي در دادگاه كيف��ري از جنبه عمومي جرم 

محاكمه خواهد شد.

طناب دار از گردن شاگرد قهوه خانه برداشته شد

به جوان 
دوباره نگاه كن


