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خواس��تگاري قبل از مراس��م عقد و 
اجراي صيغه نكاح صورت مي گيرد و 
اگر مورد قبول واقع ش��ود، اين فاصله 
زماني ميان خواستگاري و اجراي مراسم عقد 
شرعي را نامزدي مي گويند. بايد توجه داشت 
كه صرف وعده ازدواج الزام آور نيس��ت، چون 
براس��اس قانون، وع��ده ازدواج باعث زوجيت 
نمي ش��ود حتي اگر تمام يا قسمتي از مهريه 
كه بين طرفين براي موقع ازدواج تعيين شده، 
پرداخت شده باشد. بنابراين هر كدام از زن و 
مرد تا زماني كه عقد نكاح جاري نشده مي تواند 
از وصلت خودداري كند و طرف ديگر نمي تواند 
به هيچ وجه او را مجبور ب��ه ازدواج يا به دليل 
خ��ودداري از وصلت، خس��ارتي مطالبه كند. 
بنابراين خودداري هر كدام از طرفين نمي تواند 
دليل مطالبه خسارت باش��د، اما گاهي پيش 
مي  آيد كه در نتيجه اي��ن قرارداد، طرف ديگر 
مخارجي را مانند اجاره منزل، تهيه وس��ايل 
و مانند اينها صرف كرده اس��ت. در اين موارد 
طرفي كه نامزدي را ب��دون دليل موجه بر هم 
زده باشد، چون سبب ايجاد اين مخارج بوده، 
مس��ئول جبران اين هزينه ها در حد متعارف 
مي باشد. به عبارت ديگر هزينه هايي را كه عرف 
در اين مرحله قابل قبول مي داند، قابل مطالبه 
است. موضوع ديگر، وضعيت هدايايي است كه 
در اين مدت بين طرفين رد و بدل شده است. 
براساس قانون هر كدام از نامزدها مي توانند در 
صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايي 
را كه طرف ديگر يا ابوين او داده است را مطالبه 
كند و اگر عين هدايا موجود نباشد، مس��تحق 
دريافت قيمت هدايايي مي باش��د كه معموالً 
نگه داشته مي شود، مگر اينكه آن هدايا بدون 
تقصير طرف ديگر تلف شده باش��د و يكي از 
شايع ترين اين هدايا، حلقه نامزدي است. بايد 
توجه داشت كه در اينجا قانون فقط به هداياي 
دوران نامزدي اشاره كرده است و هداياي قبل 
از آن را در بر نمي گيرد. از طرف ديگر آن دسته 
از هدايايي كه عرفاً مورد استفاده قرار مي گيرند 
و معموالً از نظر مادي نيز ارزش چنداني ندارند، 
قابل مطالبه نيستند. الزم به ذكر است كه اين 
قاعده فقط در صورت ب��ه هم خوردن نامزدي 
اجرا مي شود و اگر به دليل فوت يكي از طرفين 
نامزدي به هم بخورد، نمي ت��وان اين قاعده را 

اجرا كرد.  
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 50 درصد قربانيان تصادف
 در بيمارستان ها فوت مي كنند

رئي�س پلي�س راه�ور ناج�ا ب�ا اع�ام اينك�ه 
۵۰ درصد فوتي هاي حوادث ترافيكي در مس�ير 
بيمارس�تان يا هن�گام درمان ج�ان خ�ود را از 
دست مي دهند، گفت: ۷۳ درصد جان باختگان 
حوادث ترافيكي مربوط به خارج از شهرهاست. 
سردار تقي مهري، صبح ديروز در ششمين گردهمايي 
بين المللي »ايمني راه« و س��يزدهمين گردهمايي 
بين المللي »نورو تروما« با اعالم اينكه در س��ال ۸۴ 
بيش از ۲۷ هزار نفر در تصادفات رانندگي جان خود 
را از دست داده اند، افزود: در پايان سال ۹۴ اين عدد به 
۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر كاهش يافت كه نشان از عزم و اراده 

در كشور براي كاهش تلفات حوادث ترافيكي دارد. 
وي با بيان اينكه بس��تن كمربند ايمني در دهه ۸۰ 
رعايت شد و امروز به عنوان يك رفتار خوب ترافيكي 
تلقي مي شود، افزود: بيش از ۹۰ درصد رانندگان ما در 
حال حاضر كمربند ايمني را مي بندند، اما هنوز بستن 
كمربند ايمني براي سرنشينان نيازمند كار بيشتر 
است.  سردار مهري با اعالم اينكه قريب به ۱۹ ميليون 
خودرو و حدود ۱۲ ميليون موتورسيكلت در كشور 
وجود دارد، افزود: قريب به ۲۲ تا ۲۵ ميليون راننده 

فعال در كشور داريم كه عدد بزرگي است. 
وي با اش��اره به س��ه عامل مهم راه، خودرو و رفتار 
راننده در وق��وع تصادفات ترافيكي اظهار داش��ت: 
استانداردهاي خودرو بهتر شده اما باز هم بايد براي 

ارتقاي كيفيت خودروها تالش كنيم. 
رئيس پليس راه��ور ناجا با اعالم اينك��ه ۲۱۷ هزار 
كيلومتر جاده در كشور داريم كه بيش از ۱۱۰ كيلومتر 
آن، جاده روستايي اس��ت، افزود: بيش از ۴۵۰ هزار 
كيلومتر معابر شهري داريم كه حدود ۱۰ هزار كيلومتر 

آن در تهران ايجاد شده است. 
سردار مهري با اعالم اينكه ۷۳ درصد جان باختگان 
حوادث ترافيكي مربوط به خارج از شهرهاست، گفت: 
در ۹ ماهه امسال ۵ هزار و ۳۰۰ فقره تصادف فوتي رخ 
داده كه در اين حوادث بيش از ۱۲ هزار نفر جان خود 
را از دست داده اند.  وي با اشاره به اقداماتي كه براي 
ايمني جاده ها و كنترل حوادث ترافيكي انجام شده 
است، گفت: در حال حاضر حدود هزار دوربين فعال 
در جاده ها داريم كه قرار است تا سال آينده به هزار و 
۸۰۰ دوربين افزايش يابد.   رئيس پليس راهور ناجا با 
اعالم اينكه ۵۱ درصد كساني كه در تصادفات فوت 
كرده اند در سنين ۲۱ تا ۵۰ سال بوده اند، تأكيد كرد: 
پليس با بهره گيري و استفاده از تجربيات جهاني، به 

دنبال مديريت سوانح ترافيكي است. 
  

واژگوني مرگبار تريلر
واژگون�ي يك دس�تگاه تريلر در مح�ور انار به 
ش�هر باب�ك ي�ك كش�ته برج�اي گذاش�ت.

اين حادثه ظهر دي��روز در كيلومتر پنج اين محور 
اتفاق افتاد و زمان��ي امدادگران خ��ود را به محل 
رساندند، متوجه شدند كه يكي از سرنشيان خودرو 
جان خود را از دست داده و نفر دوم هم كه مجروح 
ش��ده بود به بيمارستان منتقل ش��د. علت حادثه 
عدم توجه به جلو ناشي از خستگي و خواب آلودگي 

راننده اعالم شده است.

پسرنوجوانی كه به اتهام حمل هروئين بازداشت شده بود 
محاكمه شد

فريب خوردم
4۰ گ�رم هروئي�ن در بازداش�ت  پس�ر نوجوان�ي ك�ه ب�ه اته�ام حم�ل 
ب�ه س�ر مي ب�رد، روز گذش�ته در دادگاه وي�ژه اطف�ال محاكم�ه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، فروردين ماه امسال، مأموران پليس از فعاليت يك قاچاقچي موادمخدر 
در شرق تهران با خبر شدند. در اين باره تحقيق كردند. بررسي ها حكايت از اين داشت كه 
رامين ۲۵ ساله در جريان خريد و فروش موادمخدر فعاليت مي كند. آنها وقتي براي بازداشت 
رامين در يكي از محل هاي قرار او حاضر شدند؛ پسري ۱۷ ساله به نام فريد را همراه ۴۰ گرم 
هروئين بازداشت كردند. او در توضيح ماجرا گفت: »به خاطر مشكالت مالي مجبور بودم كار 
كنم و مخارج زندگي را تأمين كنم. به همين دليل هر كسي را مي ديدم براي شغل مناسب با 
او صحبت مي كردم. روزي در پارك روي صندلي نشسته بودم كه با رامين آشنا شدم. بعد از 
صحبت با او گفت حاضر است براي جابه جايي تعدادي بسته پول خوبي بدهد. نمي دانستم 

محتويات آنها چيست.«
بعد از كامل شدن بررسي ها پرونده فريد براي رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك 
استان تهران ويژه اطفال فرستاده شد و جلسه رسيدگي روز گذشته تشكيل شد. فريد وقتي 
به درخواست قاضي عبداللهي در جايگاه قرار گرفت در شرح ماجرا گفت: بعد از آن كه با رامين 
در پارك آشنا شدم از موقعيت و مشكالتم برايش حرف زدم. به او گفتم دنبال كار مي گردم كه 
درآمد خوبي داشته باشد. آنجا بود كه رامين از اين موقعيت سوءاستفاده كرد و گفت دنبال آدم 
مطمئني مي گردد تا تعدادي بسته را سر قرار به افراد مختلفي بدهد. او قول داد در قبال اين 
كار درآمد خوبي خواهم داشت. مدتي مشغول بودم و چند بسته را به افراد مختلفي رساندم. 
نمي دانستم محتويات بسته ها چيست. وقتي آن روز مأموران مرا دستگير كردند واقعاً شوكه 
شده بودم. من تا آن روز دستم به مواد نخورده بود، چون خودم و خانواده ام هيچ وقت سراغ 
آن نرفته بوديم. حاال كه فهميده ام موادمخدر را به دست انسان ها مي دادم بسيار پشيمان و 

ناراحت هستم. بعد از آخرين دفاع متهم هيئت قضايي وارد شور شد. 

دوئل خونين مقابل باشگاه بدنسازي
دوئ�ل دو م�رد ورزش�كار در شهرس�تان ق�م ب�ه قت�ل يك�ي از آنها منجر ش�د. 
اين حادثه شامگاه سه شنبه در خيابان ۱۷ شهريور اين شهر اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس 
در محل حاضر شدند مشخص شد دو مرد جوان بعد از خارج شدن از باشگاه ورزشي همديگر 
را با شليك گلوله هدف قرار داده اند كه در جريان آن يكي از آنها مجروح و ديگري به قتل 
رسيده بود.  يكي از شاهدان گفت: اين دو جوان از مدتي قبل به خاطر خصومت شخصي با 
هم اختالف داشتند. لحظاتي قبل از حادثه در حالي كه با هم مشاجره مي كردند از باشگاه 
بدنسازي خارج شدند. وقتي مشاجره شان باال گرفت هر كدام براي ديگري اسلحه كشيد و 

اين حادثه خونين اتفاق افتاد. تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

كشف شمش  هاي طالي قاچاق
دو قطع�ه ش�مش ط�اي قاچ�اق در شهرس�تان كرمانش�اه كش�ف ش�د. 
شامگاه سه شنبه مأموران يگان امداد هنگام گشت زني حوالي ميدان امام حسين اين شهر 
به خودروي سمند بدون پالك مظنون ش��ده و به راننده آن فرمان ايست دادند اما راننده 
بدون توجه به هشدار پليس با فشار روي پدال گاز و انجام حركات حادثه ساز از محل دور 
شد ولي مأموران پليس در جريان تعقيب و گريز خودرو را متوقف و راننده و سرنشين آن را 
بازداشت كردند. مأموران پليس در بازرسي از خودرو دو قطعه شمش طالي قاچاق كشف 
كردند.  سردار منوچهر امان اللهي فرمانده انتظامي كرمانشاه ارزش طالها را ۲۰۰ ميليون 

تومان اعالم كرد. 

عامل تسويه حساب خونين گرفتار پليس شد
شهرس�تان  در  را  بده�كارش  قب�ل  م�اه   9 اس�ت  مته�م  ك�ه  م�ردي 
ش�د.  بازداش�ت  رس�انده،  قت�ل  ب�ه  گلول�ه  ش�ليك  ب�ا  نيكش�هر 
هفتم ارديبهشت ماه امسال بود كه مأموران پليس نيكشهر از حادثه تيراندازي در بخش 
الشارشهر با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي  ها نشان داد مردي ۴۵ ساله مقابل خانه اش 
با شليك گلوله هدف قرار گرفته و جان خود را از دس��ت داده است. بعد از انتقال جسد به 
پزشكي قانوني تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه پيدا كرد و خيلي زود معلوم شد كه عامل 
حادثه مردي ۳۸ ساله است كه بعد از حادثه از محل فرار كرده است. در حالي كه تالش ها 
براي بازداشت متهم ناكام مانده بود، روز گذشته مأموران مخفيگاه وي را در روستاي اسن اين 
شهرستان شناسايي و او را بازداشت كردند. از مخفيگاه متهم يك قبضه سالح كالشنيكف 
كشف شد.  سرهنگ غالمرضا بزي، فرمانده انتظامي شهرستان نيكشهر گفت: متهم در 
بازجويي ها اقرار كرده است كه به خاطر طلبي كه از مقتول داشت دست به اسلحه برده و 

مرتكب قتل شده است. وي گفت تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد. 
 

عكس يادگاري با حيوانات شكار شده!

شكارچيان غيرمجاز در بندرلنگه كه بعد از ش�كار با الشه حيوانات عكس يادگاري 
مي گرفتند، بازداشت شدند. 

چندي قبل محيط بانان شهرستان بندرلنگه از فعاليت گسترده شكارچيان غيرمجاز در 
مناطق شكار ممنوع با خبر شده و در اين باره تحقيق كردند. آنها بعد از گشت زني در ارتفاعات 
كوه سنچول رستاق، سه شكارچي غيرمجاز را شناسايي و بازداشت كردند. در بازرسي از 
متهمان يك قبضه اس��لحه برنو غيرمجاز، دو عدد چاقوي سالخي، دوربين چشمي، يك 
عدد تبر و مقداري گوشت و كله مربوط به يك بزغاله وحشي كشف و ضبط شد. در بررسي 
گوشي تلفن هاي همراه متهمان تعداد زيادي عكس با حيوانات شكار شده به دست آمد. 
سامان قاسمي، رئيس اداره حفاظت محيط زيست بندرلنگه گفت: تحقيقات در اين باره 

جريان دارد.

آگهی رونوشت حصر وراثت 

بازگشت 2 محكوم  به مرگ  به زندگي
گرفت�ن طل�ب ۳۰۰ ميلي�ون تومان�ي و بدگماني 
ب�ه همس�ر دو  انگي�زه اي ب�ود ك�ه دو م�رد در 
جريان پرونده ه�اي جداگانه مرتكب قتل ش�ده 
بودن�د. اي�ن متهمان ك�ه ب�ا گرفتن رضاي�ت از 
اولي�اي دم از طن�اب دار فاصل�ه گرفته ان�د روز 
گذش�ته از جنبه عموم�ي جرم محاكمه ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم اولين پرونده مردي ۴۱ 
ساله به نام نادر است كه به خاطر طلب ۳۰۰ ميليون 
توماني خاله اش، مرتكب قتل مرد ۴۰ ساله اي به نام 
سيروس شده بود. نوزدهم آذرماه سال ۸۵ بود كه نادر 
به اتهام قتل بازداشت شد. او گفت: سيروس با خاله ام 
همكار بود. او مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان از خاله ام قرض 
گرفته بود، اما از پس دادن آن طفره مي رفت. يك روز 
همراه دوستم كه نريمان نام دارد به ديدن خاله ام رفته 
بودم، براي پس گرفتن پولش درخواست كمك كرد و 
قول داد ۳۰ ميليون تومان مژدگاني خواهد داد كه قبول 
كرديم. روز حادثه مقتول را به بهانه تعمير آسانسور به 
خانه كشانديم. وقتي وارد شد در مورد بدهكاري اش 
صحبت كرديم و اين بهانه اي براي درگيري شد. وقتي 
مشاجره مان باال گرفت دست و پايش را بستيم و من 
گردنش را فشار دادم تا اينكه فوت شد. نادر بعد از كامل 
شدن بررسي ها در ش��عبه دوم دادگاه كيفري استان 
تهران محاكمه و به مرگ محكوم شد. همدست او هم به 

اتهام معاونت در قتل به حبس محكوم شد. بعد از تأييد 
رأي در ديوان عالي كشور متهم با پرداخت ديه ۳۰۰ 
ميليون توماني از مرگ فاصله گرفت. بنابراين پرونده 
براي رسيدگي از جنبه عمومي جرم به همان شعبه 
فرستاده شد و متهم روز گذشته مقابل هيئت قضايي 
قرار گرفت. او بار ديگر حادثه را شرح داد و گفت: من به 
خاطر عالقه اي كه به خاله ام داشتم اين كار را كردم، اما 
پشيمانم و اشتباه كردم. خاله ام براي اين كار قول ۳۰ 
ميليون پاداش را داده بود و من و دوستم به خاطر طمع 
اين كار را قبول كرديم، اما بعد از قتل فقط ۵ ميليون از 
آن پول را گرفتيم. من در زندان به همه اشتباهاتم پي 
بردم و سعي كردم از فرصت آنجا استفاده كنم. در اين 
مدت ادامه تحصيل دادم و االن ترم دوم در رشته حقوق 
هستم و قصد دارم تا آنجا كه توان دارم ادامه تحصيل 
بدهم. هيئت قضايي بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم 
با احتس��اب ايام بازداش��ت حكم آزادي او را به زودي 

اعالم خواهد كرد. 
     1۳سال است بچه ام را نديده ام

دومين متهمي كه موفق به جل��ب رضايت اولياي دم 
شده بود، مردي ۳۵ س��اله به نام رحمان بود كه از ۱۰ 
سال قبل به خاطر قتل همسرش در پاكدشت در زندان 
به سر مي برد. روز حادثه وقتي مأموران پليس در محل 
حاضر شدند با جسد زني ۲۸ س��اله  به نام ليال مواجه 

شدند كه بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردنش فوت شده 
بود. زن صاحبخانه گفت: ليال و شوهرش مدتي است 
كه مستأجر ما هستند. ساعاتي پيش صداي درگيري 
آنها را شنيدم. گفتم شايد مسئله خانوادگي باشد و به 
همين خاطر دخالت نكردم. بعد از دقايقي آنها ساكت 
شدند، اما صداي نوزاد پنج ماهه آنها همچنان بلند بود 
و آرام نمي گرفت. دلم طاقت نياورد خواستم به آنها سر 
بزنم كه هر چه در زدم كسي در را باز نكرد. بعد هم به 

پليس خبر دادم كه جسد او را كشف كردند. 
شوهر مقتول هم گفت:  من يك برادر ناتني داشتم كه 
به خانه ما رفت و آمد داشت. مدتي بود كه رفت و آمدش 
به خانه ما زياد و اين موضوع باعث شده بود به رفتارهاي 
او و همسرم مشكوك شوم. اين موضوع را با برادر ديگرم 
مطرح كردم و او گفت شايد اشتباه مي كني. بهتر است 
موضوع را با همسرت در ميان بگذاري. قرار شد برادرم 
روزي به منزل ما بيايد و با همسرم صحبت كنيم. روز 
حادثه وقتي برادرم به خانه ما آمد مسئله را به همسرم 
گفتم. او به جاي اينكه مرا قانع كند و شك و گمانم را 
برطرف كند شروع به داد و فرياد كرد. به خاطر فحاشي 
او عصباني شدم و با هم درگير شديم. در آن درگيری او 
به صورتم سيلي زد كه خيلي به غيرتم برخورد. از خانه 
بيرون رفتم و ساعتي به خانه نيامدم. بعد از آن وقتي 
دوباره وارد خانه ش��دم باز با هم درگير شديم و من از 

عصبانيت يك روسري برداشتم و دور گردنش پيچاندم. 
برادرم پاهاي او را گرفت و من گردنش را فشردم تا سياه 
و كبود شد. بعد از قتل تصميم گرفتم مدتي متواري 

شوم و به همين دليل به آستارا فرار كردم. 
اين پرونده بعد از كامل ش��دن بررسي ها در شعبه 
دوم دادگاه كيفري استان تهران بررسي و رحمان 
با رأي قضات به قص��اص و برادرش به جرم معاونت 
در قتل به ۱۰ سال حبس محكوم شدند. در حالي 
كه متهم در آستانه قصاص قرار داشت، اولياي دم با 
دريافت ديه از متهم اعالم گذشت كردند. بنابراين 
پرونده براي رسيدگي از جنبه عمومي جرم به همان 
شعبه فرستاده شد و متهم روز گذشته مقابل هيئت 
قضايي قرار گرفت. او بار ديگر حادثه را ش��رح داد و 
در آخرين دفاع گفت: يك سوءظن اشتباه باعث شد، 
همسرم را بكشم. خيلي پشيمانم. آن روز بايد جلوي 
عصبانيتم را مي گرفتم. در اين مدتي كه زندان بودم 
به خطاهايم پ��ي بردم و با ش��ركت در كالس هاي 
قرآني از خدا خواستم مرا ببخش��د. متهم در ادامه 
گفت: زماني كه بازداشت ش��دم فرزندم پنج ماهه 
بود و در اين ۱۳ س��ال او را نديده ام و فقط صداي او 
را شنيده ام. خيلي دلتنگش هستم. هيئت قضايي 
بعد از ش��ور با احتس��اب چند س��ال زندان رأي به 

آزادي او داد. 

قاتالن مأموران  پليس اعدام شدند
دو مجرم س�ابقه دار كه در جري�ان دو حادثه 
جداگان�ه دو مأم�ور پليس را به قتل رس�انده 
بودن�د، س�حرگاه دي�روز در زن�دان رجايي 
شهر قصاص ش�دند. چهار قاتل ديگر نيز كه 
در حادثه ه�اي جداگان�ه مرتكب قتل ش�ده 
بودند با تاش قاضي ش�هرياري سرپرس�ت 
دادس�راي ام�ور جناي�ي ته�ران مهل�ت 
گرفتن�د و ب�ه س�لول هاي خود بازگش�تند. 
به گزارش خبرنگار ما، نخستين قاتل پليس كه 
س��حرگاه روز گذش��ته با چوبه دار قصاص شد، 
يوسف نام داش��ت. متهم كه از سارقان سابقه دار 
بود هشتم آذر ماه س��ال ۱۳۸۹ با خودروي بليزر 
دو مأمور پلي��س را زير گرفت ك��ه در جريان آن 
گروهبان ابوالفضل رستم زاده به شدت مجروح و 

در بيمارستان فوت كرد. 
   آغاز ماجرا 

روز هشتم آذر ماه سال ۸۹ بود كه مأموران پليس 
پايتخت از زير گرفت��ن دو مأمور ي��گان امداد با 
خودروي بليزري در يكي از خيابان هاي جنوبي 
تهران با خبر و راهي محل شدند. بررسي ها نشان 
داد دو مأمور يگان امداد تهران در خيابان ۴۵ متري 
زرند به خودروي بليزري بادو سرنشين مشكوك 
مي شوند و دستور ايست مي دهند كه در ادامه پس 
از متوقف كردن خودروي بليزر يكي از سرنشينان را 
بازداشت مي كنند اما راننده با خودرو موفق به فرار 
مي شود. پس از اين دو مأمور متهم را به داخل ون 
منتقل مي كنند و براي دستگيري متهم فراري از 
مركز درخواست نيروي كمكي مي كنند. در حالي 
كه هنوز مأموران كمكي نرسيده بودند، متهمان 
با تماس به تلفن همدست خود به مأموران براي 
آزادي متهم پيشنهاد رشوه مي دهند كه مأموران 
قبول نمي كنند. لحظاتي بعد در حالي كه دو مأمور 
منتظر نيروي كمكي بودند خودروي بليزر ديگري 
با چهار سرنش��ين به مأموران نزديك مي شود و 
ضمن زير گرفتن دو مأمور يگان امداد و خلع سالح 

كردن آنها همدست خود را فراری مي دهند. 
همزمان با انتقال دو مأمور زخمي به بيمارستان 

تيمي از كارآگاهان زبده تحقيقات 
براي شناسايي عامالن اين حادثه 
را آغاز كردند. بررسي ها حكايت از 
آن داشت متهمان كه باند سارقان 
حرفه اي هس��تند پس از حادثه با 
جا گذاش��تن دو دستگاه خودروي 
بليزر سوار بر وانت شورلت به سمت 
ميدان فتح گريخت��ه و در ادامه با 
سرقت خودروي پژو ۲۰۶ از محل 

متواري شده اند. 
 در ش��رايطي كه عمليات رديابي 
و تعقيب پنج متهم در دستور كار 
مأموران قرار گرفته بود، خبر رسيد 
يكي از همكاران مجروح آنان به نام 
گروهبان يكم ابوالفضل رستم زاده 
جان خود را از دس��ت داده است و 

ديگر مأمور هم در كما به سر مي برد. با اعالم خبر 
شهادت مأمور پليس به دست سارقان خشن پرونده 
وارد مرحله تازه اي شد و كارآگاهان براي شناسايي 

متهمان دست به تحقيقات تخصصي زدند. 
كارآگاهان درادامه عمليات دستگيري متهمان 
دريافتند پنج متهم فراري خ��ودروي پژو ۲۰۶ را 
به خاطر تركيدن الس��تيكش در جاده كرج جا 
گذاشته و از محل با خودروي ديگري گريخته اند. 
الستيك اين خودرو به علت سرعت زياد تركيده 
بود و متهمان با جا گذاشتن آن با پاي پياده فراري 
شده اند. مأموران با انگشت نگاري از داخل خودروي 
۲۰۶ نخستين سرنخ را از مهاجمان به دست آوردند 
و متوجه شدند اثر انگش��ت بر جاي مانده از يكي 
از متهمان با اثر انگش��ت مجرمي سابقه دار به نام 
يوسف كه بارها به خاطر جرايم گوناگون دستگير 
شده اس��ت، مطابقت دارد. بررس��ي ها نشان داد 
عامالن حادثه باند سارقان س��ابقه دار و حرفه اي 
هستند كه مدتي اس��ت از كارگاه ها و مغازه هاي 
حاشيه شهر سرقت مي كنند. در نهايت مأموران 
مخفيگاه متهمان را در خرمدشت كرج شناسايي 
و اعضاي باند را كه ۱۲ نفر بودند يكي پس از ديگري 

دستگيركردند. 
 در جريان بازجويي از پنج مرد ۳۰ 
تا ۳۵ ساله اي كه روز هشتم آذر با 
مأموران درگير شده بودند، معلوم 
شد راننده خودروي مرگ »يوسف 
م.« است و پدر وي با نام »يعقوب« 
به عنوان هماهنگ كننده تيم عمل 
مي كرده است. متهم در بازجويي ها 
به قتل مأمور پليس اعتراف كرد تا 

اينكه سحرگاه ديروز قصاص شد. 
    قصاص ناصر سوزوكي
 به جرم قتل مأمور پليس 

دومين متهم كه س��حرگاه ديروز 
به دار مجازات آويخته شد، سارقه 
سابقه داري معروف به ناصر سوزوكي 
بود.   مردادماه سال ۹۰ بود كه استوار 
رجب پور از مأموران پايگاه دوم پليس آگاهي تهران، 
چهار دزد سابقه دار را سوار يك تاكسي كرد تا آنها را 
از دادسراي جنايي به بازداشتگاه پايگاه دوم آگاهي 
منتقل كند.  چهار سارق حرفه اي در نزديكي پايگاه 
دوم در حوالي خيابان آزادي به اس��توار رجب پور 
حمله كردند و با ضربات متع��دد، راننده و مأمور 
پليس را از ماشين به بيرون انداختند. اين در حالي 
بود كه مأمور پليس پيش از پرت شدن به بيرون، 
دستگيره در را محكم گرفته بود و سعي مي كرد 
مانع فرار متهمان شود كه ناصر خودش را پشت 
فرمان تاكس��ي رساند و با س��رعت زياد شروع به 
حركت كرد و مأمور پليس را به در و ديوار كوبيد و او 

را به شهادت رساند. 
پس از اين حادثه مأموران متهمان را بازداش��ت 

كردند و ناصر به قتل مأمور پليس اعتراف كرد. 
وي پس از تحقيقات تكميلي و گرفتن استيذان 

حكمش سحرگاه ديروز با چوبه دار قصاص شد. 
سحرگاه ديروز چهار قاتل ديگر هم پاي چوبه دار 
حاضر ش��دند كه با تالش هاي قاضي شهرياري 
سرپرست دادسراي جنايي تهران موفق به گرفتن 

مهلت شدند. 

مرد جواني كه متهم اس�ت مرد همسايه ش�ان 
را ب�ه خاط�ر ارتب�اط تلفن�ي ب�ا همس�رش به 
قت�ل رس�انده اس�ت، ب�ه زودي در دادگاه 
كيفري يك اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار م��ا، س��اعت ۱۲:۳۰ ظهر روز 
يك شنبه پنجم ارديبهشت ماه امسال بود كه درگيري 
خونين دو مرد در حوالي منطقه خزانه بخارايي به 
مأموران پليس گزارش شد. مأموران پس از حضور 
در محل حادثه دريافتند دو مرد ۵۳ ساله و ۲۶ ساله 
به نام هاي حميد و پيام كه همسايه هستند درگيري 
خونيني رقم زده اند كه در جريان آن حميد با ضربات 
ميله آهني كه پيام به سرش زده، فوت شده است. پيام 
ساعتی بعد از حادثه بازداشت و  در بازجويي ها مدعي 
شد كه مرد همسايه با همسرش ارتباط تلفني داشته 
و همسرش را فريب داده اس��ت و به همين دليل با 

هم درگير شده اند و او را به قتل رسانده است. 
متهم به قتل گفت: چند سال قبل با همسرم ازدواج 
كردم و حاصل زندگي ما دختر شش ساله ام است. 
من خياط هستم و درآمد خوبي دارم و از زندگي ام 
راضي بودم ت��ا اينكه حدود چهار ماه قبل س��كته 
كردم و خانه نشين شدم. در اين مدت به رفتارهاي 
همسرم مشكوك شدم و احتمال دادم با حميد كه 
در آپارتم��ان ما زندگي مي كرد، ارتب��اط دارد. من 
خيلي تالش كردم تا ب��ه اين موضوع فكر نكنم، اما 
فايده اي نداشت. مدتي گذشت و هر روز به همسرم 
بيشتر مشكوك مي شدم تا اينكه در نهايت فهميدم 
او با مرد همسايه ارتباط تلفني و خياباني دارد. حتي 
متوجه شدم كه همس��رم چند بار با حميد به بازار 
رفته و براي او خريد كرده است. وي ادامه داد: چند 
روز قبل همسرم همراه دخترم به مسافرت رفتند 

و من در خانه تنها شدم. موضوع ارتباط همسرم با 
مرد همسايه مرا هر لحظه آزار مي داد به طوري كه 
فكر كردم از او انتقام بگيرم، اما از طرف ديگر دوست 
نداشتم باور كنم كه همسرم به من خيانت كرده و 
با مرد غريبه اي ارتباط برقرار كرده است تا اينكه روز 
قبل به سراغ رم گوشي ام رفتم تا داخل آن موسيقي 
بريزم و گوش كنم. مقداري فايل موسيقي داخل رم 
كپي كردم. در حال گوش دادن به موسيقي بودم كه 
به فايل صوتي مشكوكي برخورد كردم. وقتي با دقت 
گوش دادم متوجه شدم صداي ضبط شده صداي 
همسرم و حميد اس��ت كه داخل مغازه اي در حال 
خريد هستند. با شنيدن صداي آنها احساس كردم 
زندگي ام به پايان رسيده است. خيلي عصباني شدم 
و بالفاصله با همس��رم تماس گرفتم. او ابتدا منكر 
ارتباط با مرد همسايه بود تا اينكه گفت مرد همسايه 

او را فريب داده است و با او ارتباط تلفني دارد و چند 
باري هم براي تفريح و خريد به بازار رفته اند. 

وقتي به ارتباط همس��رم با مرد همس��ايه به يقين 
رسيدم تصميم گرفتم او را تنبيه كنم. متهم در ادامه 
درباره روز حادثه توضي��ح داد: روز حادثه جلوي در 
آپارتمان منتظر حميد شدم تا از محل كارش به خانه 
برگردد. ساعت ۲۱ بود كه او را ديدم و وقتي خواست 
وارد آپارتمان شود از او خواستم براي حرف زدن به 
خانه من بيايد، اما او فهميده بود كه من چه نقشه اي 
در فكرم دارم به همين دليل قبول نكرد و با من درگير 
شد. او قصد فرار داشت كه با ميله آهني ضربه اي به 
سرش زدم و خونين روي زمين افتاد. من قصد كشتن 
او را نداشتم و به همين خاطر پس از حادثه با اداره 
پليس تماس گرفتم تا از او به اتهام ارتباط با همسرم 
شكايت كنم، اما تلفن اداره پليس مشغول بود تا اينكه 
تصميم گرفتم با خودروي سواري پرايدي كه از آنجا 
عبور مي كرد از محل فرار كنم. ساعتي داخل پاركي 
در حوالي سه راه افسريه استراحت كردم تا اينكه آرام 
شدم و بعد به كالنتري مشيريه رفتم و گفتم كه با مرد 
همسايه مان به نام حميد به خاطر ارتباط با همسرم 
درگير ش��ده ام و او را با ميله آهني زخمي كرده ام. 
مأموران مرا بازداشت كردند و ساعتي بعد فهميدم 

حميد فوت كرده است. 
پ��س از تحقيق��ات تكميلي متهم صحن��ه قتل را 
بازسازي كرد تا اينكه چند روز قبل قاضي مديرروستا 
كيفرخواست متهم را به جرم قتل عمد مرد ميانسال 
صادر كرد. متهم ب��ه زودي در دادگاه كيفري يك 

استان تهران محاكمه مي شود. 

مرد جوان به اتهام قتل همسايه اش محاكمه مي شود

متهم:  مقتول با همسرم  رابطه تلفنی داشت

شهیدرستمزاده

شهیدرجبپور


