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ضرورت همگرايي عمومي 
براي پيشگيري از وقوع جرم

همان طور كه نمي توانيم 
جامعه را از بيماري رهايي 
دهي��م و مجبور هس��تيم 
همواره در طول س��اليان 
متمادي گذران عمرمان با 
بيماري ها مبارزه كنيم تا 
سالمت خود و اطرافيانمان 
را حف��ظ كني��م؛ جامعه 
بشري نيز مستثنا از اين موضوع نبوده و نمي تواند ريشه 
تمام جرائم و آسيب هاي اجتماعي را ريشه كن كند. ولي 
در نقطه مقابل اين امر، همانطور كه مي توانيم از شيوع 
و همه گير شدن بيماري جلوگيري كنيم؛ مي توانيم از 
شيوع و گسترش آس��يب و تبديل شدن آنان به جرم، 

جلوگيري و مبارزه كنيم. 
پديده هاي اجتماعي در وهله اول جايگاه جرمي ندارند. 
جرائم ابتدا به شكل پديده اجتماعي ظاهر و با توسعه و 
رشد به شكل آسيب تبديل مي شوند و در نهايت به علت 
ضررهاي مادي و معنوي كه اين پديده هاي اجتماعي 
به افراد و جامعه وارد مي كنند، تبديل به جرم مي شوند. 
در نهايت قانونگذار براي مبارزه با آنها، قوانين مجازاتي 

تدوين و قانونگذاري مي كند. 
براين اس��اس هريك از افراد جامع��ه مي توانند براي 
جلوگيري از تبديل پديده هاي اجتماعي به آس��يب و 
جرم نقش مؤثري داش��ته باشند و از شيوع و گسترش 

آنان در سطح اجتماع، جلوگيري كنند. 
پليس در هر جوامعي در وهله اول زودتر از س��اير افراد 
جامعه متوجه بروز اين پديده هاي اجتماعي مي ش��ود 
و مي تواند آگاه��ي الزم را به ش��هروندان در خصوص 
پيشگيري و جلوگيري از شيوع و نيز تبديل شدن اين 
پديده ها به آس��يب يا تبديل آن به جرم داش��ته باشد 
و راهكارهاي درماني و پيش��گيرانه را به ش��هروندان 

بيان كند. 
آنچه   مي تواند در اين امر نقش اصلي را بر عهده بگيرد، 
مشاركت شهروندان در پذيرش اطالعات و اجراي مؤلفه 
و فاكتورهاي الزم ارائه شده از سوي پليس است. زيرا 
همانطور كه هر ش��خص براي رهايي از بيماري نياز به 
استفاده از دارو و درمان دارد و فرد بدون مصرف دارو از 
بيماري رهايي پيدا نخواهد كرد، اجتماع نيز براي رهايي 
از بيماري نياز به به كار بردن و اس��تفاده از راهكارهاي 
درماني و پيش��گيرانه ارائه ش��ده از پليس دارد كه در 
اين امر، شهروندان در مفهوم عام يعني تمام گروه هاي 

بشري، نقش بازيكن اول را عهده دار هستند. 
از جمل��ه جرائمي ك��ه روزانه ب��ه چش��م مي خورد، 
س��رقت هاي خرد از ش��هروندان اس��ت ك��ه اقدامات 
پيشگيرانه از سوي مردم مي تواند از همه گير شدن اين 
موضوع و نيز افزايش وقوع آن جلوگيري كند. بنابراين 

به شهروندان توصيه مي شود:
محتويات داخل كيف يا جيب خود را در انظار عمومي 
شمارش نكنند و پول، اس��ناد و اموال با ارزش خود را 
در جيب مخفي لباس يا جيب هاي زيپ دار كيف قرار 
بدهند و از نگهداري آن در يك قسمت از كيف يا جيب 

خود اجتناب ورزند. 
شهروندان بهتر است براي برداشت و انتقال يا خريد از 
كارت عابر بانك اس��تفاده كنند و از نوشتن رمز آن در 
كنار كارت خودداري كرده و هر چند وقت يك بار نسبت 

به تغيير رمز كارت عابر بانك خود اقدام كنند. 
هنگام خروج از بانك به اطراف خود با دقت بيش��تر و 
هوش��يار تري نظاره كنند و رفتار افرادي  را  كه ممكن 
است سارق زاغزن باش��ند،  تحت نظر داشته باشند. از 
پياده روي زياد در زماني كه وجه نقد همراه خود دارند 

مخصوصاً از تردد در خيابان هاي خلوت دوري كنند. 
هنگام استفاده از وس��ايل نقليه عمومي مانند اتوبوس 
و مترو، پول ي��ا كارت بليت خود را قبل از رس��يدن به 
ايستگاه آماده كنند تا مجبور نشوند اين عمل را در بين 
ازدحام جمعيت انجام دهند و سارقان متوجه موجودي 

و محتويات جيب يا كيف آنان بشوند. 
*معاون هماهنگ كننده
 فرماندهي انتظامي تهران بزرگ

مرگ غم انگيز کودک در رودخانه  
بي احتياطي خانواده و بازي گوش�ي كودك در كنار 

رودخانه حادثه ساز شد. 
مس��ئول روابط عمومي اورژانس زنج��ان گفت:غفلت 

خانواده  در مسير رودخانه، جان كودك را گرفت. 
 مرادي افزود:اين كودك ب��راي بازي به رودخانه رفته 
بود.  به گفته مرادي، اين ك��ودك دختر بچه 19 ماهه 
است كه بعد از خارج كردن از رودخانه مشخص شد به 
علت خفگي و ضربه شديد به سر، جان خود را از دست 

داده است. 

اعتراف   به  قتل شبانه  پس از 4 سال
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 4:15 بامداد شش��م 
اسفندماه سال 92 بود كه به مأموران كالنتري 116 
مولوي خبر رسيد يك خودروي سواري درخيابان ري 
آتش گرفته است. وقتي مأموران پليس خود را به محل 
حادثه رساندند، ديدند كه آتش نشانان آتش را خاموش 
كرده اند. امدادگران وقتي در صندوق عقب خودرو را 
براي بررسي بيشتر گشودند با جسدي سوخته مواجه 
شدند. پس از آن بود كه پرونده اي با موضوع قتل عمد 
تش��كيل ش��د و بازپرس ويژه قتل به همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس اگاه��ي خود را به محل 
حادثه رساند. شدت سوختگي جسد به حدي بود كه 
امكان شناسايي آن وجود نداشت، بنابراين جسد براي 

تعيين علت مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد. 
در شاخه ديگري از بررسي ها مأموران پليس با بررسي 
پالك خودرو كه سواري پژو پارس بود، متوجه شدند 
كه مالك آن مردي 30 س��اله به نام نادر است كه به 
تازگي آن را به صورت قولنامه خريده است. از آن جا كه 
احتمال مي رفت جسد متعلق به نادر باشد، كارآگاهان 

به سراغ خانواده او رفتند و از آنها تحقيق كردند. 
بررس��ي ها نش��ان داد كه نادر ش��ب حادث��ه همراه 
خانواده اش به مراسم عروس��ي يكي از بستگان رفته 
بود. او بعد از پايان مراسم راهي خانه پسرعمه اش بابك 

مي شود، اما ديگر از او خبري نمي شود. 
پسرعمه 40 ساله نادر اولين كسي بود كه به عنوان 
مظنون بازجويي شد. او گفت: شب حادثه نادر به 
خانه ما آمد. قرار بود كه شب را در خانه مان بماند. 
ساعت دو نيمه ش��ب بود كه تلفن همراهش زنگ 
خورد، گفت كه يكي از دوس��تانش است و كاري 

برايش پيش آمده كه بايد برود.
 بعد هم از خانه م��ان رفت تا اينكه گفتند جس��د 
سوخته اش پيدا شده اس��ت. وقتي از همسر بابك 
در اين باره تحقيق ش��د، حرف هاي ش��وهرش را 
تأييد ك��رد. از آن جا كه مدركي علي��ه زوج جوان 

وجود نداش��ت، تحقيقات در اين باره با بن بس��ت 
مواجه شد. كارآگاهان در تحقيقات بيشتر، متوجه 
شدند كه مظنون اصلي همان بابك است، بنابراين 
پس از چها ر سال به دستور قاضي سيفي، بازپرس 
شعبه چهارم دادسراي امور جنايي بيست و ششم 
فروردين ماه، او و همسرش را بازداشت كردند. هر 
چند آنها مدعي بودند كه در قتل نادر نقش ندارند، 
اما س��اعت 9 صبح روز چهارم ارديبهشت ماه بود 
كه همسر 35 س��اله بابك قفل سكوت را شكست 
و گفت كه شوهرش مرتكب قتل شده است. مريم 
توضيح داد شب حادثه برادرم قدرت كه مردي 45 
ساله است از شهرستان به خانه ما آمده بود. وقتي 

حادثه اتفاق افتاد، قدرت در انتقال جسد به شوهرم 
كمك كرد. 

بعد از اعتراف مريم بود كه قدرت هم بازداش��ت و 
حرف هاي خواهرش را تأييد كرد. بابك هم وقتي 
با اعتراف هاي همس��رش مواجه ش��د، به جرمش 

اعتراف كرد. 
او در شرح ماجرا گفت: شب حادثه نادر به خانه ما 
آمد و آن شب را در خانه مان خوابيد. نادر و قدرت 
در اتاق پذيرايي و من، همس��ر و پسر 9 ساله ام در 
اتاق خواب خوابيديم. س��اعت 2 نيمه شب بود كه 
پس��رم من را بيدار كرد تا او را به دستشويي ببرم. 
همان لحظه متوجه شدم، از داخل اتاق ديگرمان 

صدايي مي آيد. احتم��ال دادم كه دزد به خانه زده 
باشد. وقتي وارد اتاق شدم، نادر را ديدم كه در حال 
سرقت طالهاي همسرم است. عصباني شدم و با او 
درگير شدم. طنابي را كه آن جا بود،  به دور گردنش 
انداختم و او را خفه كردم. بعد با كمك قدرت جسد 
را به صندوق عقب ماشين خودش منتقل كرديم. 
سپس خودرو را به خيابان ري برديم. آن جا مقداري 
بنزين روي ماشين ريختم و آن را به آتش كشيدم. 
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي تهران ب��زرگ گفت: تحقيقات 
بيشتر از سه متهم در اداره دهم پليس آگاهي تهران 

جريان دارد. 

مردي كه چهار سال راز قتل پسردايي اش 
را پنهان كرده بود، سرانجام قفل سكوت 

را شكست و اعتراف كرد. 

هشدار درباره ورود نخبگان علمي به جرائم  
روز دوشنبه، سوم ارديبهشت ماه گزارشي 
با عنوان »اعتراف به قتل مهندس عمران 
به خاطر 2 ميليون و 700هزار تومان« در 
اين صفحه به چاپ رسيد. براساس اوراق 
پرونده مهندس 29 ساله اي به نام حامد با 
همدستي دوست 42 ساله اش، هادي كه او 
هم مهندس بود، به طمع به دست آوردن 
پول زياد، راننده يك خودروي اپتيما را به 

قتل رساند. او بعد از قتل نتوانست بيش از 2 ميليون و 700 هزار تومان از 
مقتول سرقت كند كه نيمي از پول را هم با همدست خود تقسيم كرد. 
اين پرونده نيز مثل پرونده هاي ديگر تلخ بود، ام��ا نكات قابل توجه و 
مختص به خود را داشت كه گوشزد آن به مردم و شايد مسئوالن باعث 
عدم تكرار يا حداقل كاهش موارد مشابه ش��ود. نوع سرقت و جنايت 
طوري بود كه به راحتي مي توانست منجر به قتل نشود. در اين پرونده 
سارق اصلي كه در نهايت قاتل شد، تحصيلكرده رشته تحصيلي فني 
مهندسي مكانيك بود كه براساس اظهارات خودش قصد مهاجرت به 

كشوري غربي را داشت، اما با موانع بسياري مواجه شده بود. 
با اينكه متهم در يكي از شركت هاي معروف تهران مشغول به كار شده 
بود و طبق گفته هاي خودش تكنسين موفقي بود و در بين مشتري ها 
اعتبار داشت، اما كمي پرداخت حقوق و مزايا و نبود بيمه باعث شد تا 
احساس كند مشمول عدالت اجتماعي به عنوان شهروند قرار نگرفته و 
بايد حقش را شخصاً به دست بياورد به همين دليل تصميم به سرقت 
مي گيرد تا با فراهم كردن200 ميليون تومان از كشور خارج شود. او با 
كمك همدستش با آموزه هاي قبلي خودش از طريق جرايد راننده يك 
خودروي اپتيما را كه تصور مي كرد پ��ول زيادي به همراه دارد تعقيب 
كرده و نقشه سرقت را اجرا مي كنند. يكي از اشتباه هاي صريح افراد اين 
است كه فكر مي كنند هر كس سوار ماشين گرانقيمت وارداتي است، 

پولدار است و به راحتي مي توانند از آنها سرقت كنند. 
حال نكته اول اينكه؛ درخواست ما از مسئوالن محترم كشور اين است 
به جاي دادن آمار در خصوص تعداد دانشگاه ها و دانشجويان، مدارك 
تحصيلي و فارغ التحصيالن در س��ال، كمي با هماهنگي وزارتخانه ها 
به فكر اش��تغال و جذب نيرو براي آنها باش��ند. اينكه جواني با مدرك 
ليسانس، فوق ليس��انس و دكترا در جامعه بدون هيچ تضمين شغلي 
رها بشود، آن هم با شرايط روحي رواني كه براي او ايجاد شده كه بايد 
شأن مدير كلي داشته باشد و در نهايت آنها به كمتر از مديريت راضي 

نشوند! 
نكته ديگر؛ مردم تذكرات پليس و ارگان هاي مربوطه را جدي بگيرند. 
بارها و بارها به آنها تذكر داده شده است، در حالي كه از ريموت براي باز 
كردن در پاركينگ استفاده مي شود تا كامل در پاركينگ بسته نشده 
است و مطمئن نشده اند، حركت نكنند. به رغم اين تذكرات و تذكرات 

مشابه متأسفانه هنوز شاهد اين دسته از اتفاقات هستيم. 
نكته ديگر، در قبال اينچنين حوادثي افراد بايد هش��يار باش��ند تا در 
صورت فراهم بودن ش��رايط از خود مقاومت نشان دهند و دفاع كنند 
تا مانع هرگونه جرمي ش��وند. مثاًل در اين پرونده اين فرد مي توانست 
با توجه به اينكه س��ارقان جوان بودند و در كارشان حرفه اي نبودند با 
مقاومت در قبال آنها جان و مال خود را حفظ كند مثاًل با بوق زدن در 
پاركينگ و كمك از همسايه ها. البته افراد بايد با توجه به شرايطي كه 
قرار مي گيرند با هشياري و عملكرد مناس��ب جلوي جرم و جنايت را 
بگيرند به گونه اي كه نه كامل تس��ليم ش��وند و نه منجر به زد و خورد 

شديد شود. 
*  رئيس شعبه هشتم دادگاه كيفري استان تهران

تبرئه از قتل همسر
 با حبس و پرداخت ديه

مرد معتاد كه به اتهام قتل همسرش در بازداشت به سر مي برد، با 
فاصله گرفتن از مجازات قصاص به حبس و پرداخت ديه محكوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، بيست و هفتم خرداد ماه سال 92، زني مأموران 
پليس بومهن را از مرگ مشكوك دختر35 ساله اش سمانه باخبر كرد. 
او گفت: دامادم معتاد است و با دخترم از همان ابتداي زندگي اختالف 
داشت. آنها با اينكه صاحب دو فرزند پسر و دختر شدند، اما اختالفشان 
تمامي نداش��ت و دامادم اعتيادش را ترك نكرد. او چندين بار دخترم 
را كتك زد و حتي يكبار دس��ت او را با اتوي داغ سوزانده بود. دخترم 
طالق مي خواست، اما دامادم راضي به جدايي نبود. حاال دخترم به طرز 

مرموزي فوت شده است  و از دامادم شكايت دارم. 
بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني، مرد 42 ساله كه كيوان نام داشت، 
بازداشت شد. او در چندين مرحله بازجويي با انكار جرمش گفت: من 
در فوت همسرم نقشي نداشتم. همسرم روز حادثه با خوردن شربت 
متادون خودكشي كرد. خواستم او را به بيمارستان منتقل كنم كه مانع 
شد تا اينكه متوجه شدم نفس نمي كشد. پزشكي قانوني بعد از معاينه 
جسد علت مرگ را مسموميت با ش��ربت متادون اعالم كرد. با كامل 
شدن تحقيقات كيوان به اتهام قتل عمد مجرم شناخته شد و متهم 
در يكی از شعب دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شد. كيوان در 
جلسه دادگاه هم جرمش را انكار كرد و گفت قسم مي خورم همسرم 
را نكشتم. من و همسرم زندگي خوبي داشتيم. اختالف هايمان جزئي 
بود، اما از وقتي كه به تهران آمديم و نزديك خانه مادرش ساكن شديم،  
اختالفمان شديدتر شد. همسرم مدام حرف از طالق مي زد و مي    گفت 

ما به درد هم نمي خوريم. 
وي ادامه داد: من به مواد مخدر اعتياد داشتم كه براي ترك آن پزشك 
شربت متادون تجويز كرده بود. عصر روز حادثه وقتي به خانه برگشتم، 
متوجه شدم همسرم به قصد خودكشي ش��ربت را خورده است. از او 
خواستم به بيمارس��تان برويم، قبول نكرد. حتي اصرار كردم مايعات 
بنوشد تا مواد سمي را تخليه كند، اما باز قبول نكرد. از پدر و مادرم كه در 
طبقه باال زندگي مي كردند، كمك خواستم، اما آنها هم نتوانستند او را 
راضي كنند.  سمانه آرام در گوشم گفت: از اين زندگي خسته شده ام و 
مي خواهم بميرم تا به آرامش برسم. متهم در ادامه گفت: خيلي نگرانش 
بودم. وقتي با اورژانس تماس گرفتم، پزشك اورژانس گفت بايد او را 
به يك بيمارستان برسانم، ولي او همچنان مقاومت مي كرد. تا صبح 
باالي سرش نشستم تا اينكه متوجه شدم نفس نمي كشد. متهم در 
آخرين دفاعش گفت: سمانه قبل از ازدواج سابقه زندان داشت، اما او 
و خانواده اش چيزي در اين مورد به من نگفته بودند. او طي اين چند 
سال زندگي مشترك دوبار خودكشي كرده بود كه نامه بستري او در 

بيمارستان موجود است.
 در پايان جلسه، هيئت قضايي بعد از شور متهم را به خاطر نگهداري 
متادون در منزل، به صورتي كه در دس��ترس ش��خصي كه س��ابقه 
خودكشي داشته قرار داده است و همچنين با تأكيد پزشك اورژانس 
اما اهمال در انتقال همسرش به بيمارستان، متهم را به 30 ماه زندان و 

پرداخت ديه محكوم كرد. 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائمآگهی رونوشت حصر وراثت

سردار حميد هداوند*

آخرين طعمه زورگيران نقابدار مأمور پليس بود
اعضاي بان�د زورگي�ران نقابدار ك�ه طعمه هاي 
خود را پ�س از زاغزن�ي از بين مش�تريان بانك 
انتخ�اب مي كردن�د، در آخري�ن زورگي�ري 
در نقش�ه س�اختگي مأم�وران گرفتار ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردي سراسيمه به 
اداره پليس رفت و از پنج مرد نقابدار موتوسوار به اتهام 

زورگيري شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: دقايقي قبل چك 20 
ميليون توماني را براي وصول ب��ه بانك بردم. پس از 
اينكه پول را از بانك گرفتم سوار خودروام شدم و 20 
ميليون تومان زير صندلي ام جاسازي كردم و به راه 
افتادم. پس از طي مسافت كوتاهي پشت چراغ قرمز 
چهار راهي توقف كردم كه ناگهان دو موتورسيكلت 
با پنج سرنشين كه همگي صورتشان را با كاله كشي 
پوشانده بودند، جلوي من توقف كردند. در حالي كه 
شوكه شده بودم، سه نفر از سرنشينان موتور سيكلت ها 
پياده شدند و به طرف من حمله كردند. يكي از آنها 
چاقويي زير گلويم گذاشت و تهديد كرد هيچ حركتي 
نكنم و دو نفر ديگر هم 20 ميليون توم��ان را از زير 
صندلي برداشتند و همگي با موتور سيكلت از محل 
گريختند. من كه به شدت ترسيده بودم با داد و فرياد 
از رهگذران كمك خواس��تم، اما فايده اي نداشت و 

زور گيران به سرعت موفق به فرار شدند. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي احمد زاده، 
بازپرس شعبه 3 دادسراي ناحيه 34 براي رسيدگي 

در اختيار تيمي از كارآگاه��ان پليس آگاهي تهران 
قرار گرفت.  در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه 
ادامه داش��ت مأموران با شكايت هاي مشابه ديگري 
روبه رو شدند كه همگي حكايت از آن داشت متهمان 
پنج زورگير هس��تند كه با تش��كيل باندي و پرسه 
مقابل بانك هاي��ي در خيابان هاي مرك��زي و غربي 
تهران پس از زاغزني زماني كه طعمه ها از بانك پول 
دريافت مي كنند، در فرصت مناسب اقدام به زورگيري 
مي كنند.  مأموران پس از اين، تحقيقات گسترده اي را 
براي شناسايي زورگيران انجام دادند، اما از آنجايي كه 
متهمان صورتشان را هنگام سرقت مي پوشاندند موفق 
به شناسايي آنها نشدند تا اينكه چند روز قبل، مردي به 
اداره پليس رفت و پس از شكايت از پنج زورگير نقابدار 
گفت: چهره يكي از متهمان را به ي��اد دارد و حاضر 
اس��ت براي چهره نگاري با مأموران پليس همكاري 
كند.  شاكي گفت: پس از اينكه 12 ميليون تومان از 
بانك پول گرفتم، متوجه شدم پسر جواني در تعقيب 
من است، اما همان لحظه به او مشكوك نشدم تا اينكه 
دقايقي بعد در محل خلوتي پنج زورگير نقابدار مرا 
خفت كردند، لباس ها و هيكل يكي از زورگيران شبيه 
همان پسر ي اس��ت كه مرا از بانك تعقيب مي كرد.  
مأموران پس از بازس��ازي چهره متهم دريافتند وي 
يكي از سارقان سابقه دار به نام فرشيد است كه چندين 

سابقه سرقت در كارنامه اش ثبت شده است. 
مأموران پس از اي��ن پاتوق هاي متهم س��ابقه دار را 

تحت نظر گرفتند تا اينكه چند روز قبل وي را كه در 
اطراف بانكي در حال زاغزني بود ،شناسايي و دستگير 
كردند. متهم در محل دستگيري، چهار همدست خود 
را كه در كوچه هاي اطراف منتظر زورگيري بودند، به 
مأموران پليس معرفي كرد. در چنين شرايطي يكي 

از مأموران براي دس��تگيري چهار زورگير با كمك 
متهم دستگير شده به عنوان طعمه قرار گرفت و ديگر 
مأموران موفق شدند در صحنه ساختگي زورگيري 
اعضاي اين باند را دس��تگير كنند.  پنج متهم صبح 
ديروز براي بازجويي به دادس��راي ناحيه 34 منتقل 

شدند و مورد بازجويي قرار گرفتند. 
پنج زورگير در بازجويي ها ب��ه دهها فقره زورگيري، 

موبايل و كيف قاپي اعتراف كردند. 

قاضي حسين اصغرزاده*

مرد همسرکش به مرگ محكوم شد
مرد بدگمان كه از سه سال قبل به اتهام قتل همسرش در زندان به سر مي برد، محاكمه و به مرگ 

محكوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه بيست و سوم دي ماه سال 93، مردي پليس پاكدشت را از ماجراي ناپديد 
شدن ناگهاني همسرش با خبر كرد. او گفت همسرم بعد از مشاجره اي كه با هم كرديم، خانه را ترك كرد 
و ديگر برنگشت. مأموران پليس در بررسي هاي بعدي شاكي 25 ساله را كه محسن نام داشت، به عنوان 
مظنون بازداشت كردند. او در تحقيقات فني به قتل همسرش اعتراف كرد و توضيح داد: من و نگار با ماهان 
كه از دوستانم بود، در يك شركت كار مي كرديم تا اينكه من به نگار عالقه مند شدم و به خواستگاري اش 
رفتم.  بعد از ازدواج متوجه شدم كه همس��رم با ماهان در ارتباط است. شب حادثه سر اين موضوع كه 
مشاجره كرديم، گفت كه قصد جدايي دارد. من هم عصباني شدم و او را به قتل رساندم. پرونده با كامل 
شدن تحقيقات روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت و محسن روز 
يك شنبه سوم ارديبهشت پاي ميز محاكمه ايستاد. او گفت كه همسرش از اقليت هاي ديني بود كه تغيير 
آيين داد و مسلمان شد. با اين حال وقتي وارد زندگي مشترك شدند به رفتار او مظنون شده بود و حادثه 

مرگبار را رقم زد. هيئت قضات بعد از ختم جلسه محسن را گناهكار شناخت و رأي به قصاص او دادند. 

گفت وگو با يكي از متهمان 

اسمت چيه؟ 
پيمان. 

چند سال داري؟
 17سال. 

چه ش�د كه با اين سن كم عضو 
باند زورگيران شدي؟

ما همه بچ��ه يك محل بودي��م. مدتي بود 
كه متوجه ش��دم اين چهار نفر هميش��ه 
خوش��گذراني مي كردند و جيبش��ان پر از 

پول بود. آنها به م��ن مي گفتند كار خوبي 
پيدا كرده اند كه در آمد خوبي دارد. آنها هر 
روز صبح با دو موتورسيكلت از محل بيرون 
مي رفتند و عصر دوباره پيدايش��ان مي شد 
تا اينكه روزي موتور س��يكلت يكي از آنها 
خراب شد و به سراغ من آمدند و خواستند 
با موتورسيكلتم با آنها به سرقت بروم. ابتدا 
قبول نكردم، اما يك بار كه رفتم پول خوبي 

گيرم آمد و بعد از آن ادامه دادم. 
از كي شروع كردي؟

شش  ماه قبل.

در اين مدت چند فقره زورگيري 
كرديد؟

حدود 50 فقره.  
چقدر سهم تو شد؟

م��ا معم��والً در هر س��رقت بي��ن 7 تا 20 
ميليون گيرمان مي آمد كه تقسيم بر پنج 

مي كرديم. 
ب�ا پول ه�اي س�رقتي چ�ه كار 

مي كردي؟
فقط صرف خوشگذراني مي كردم. 

 اهل كجايي؟
ما همه در كرج زندگ��ي مي كنيم كه براي 

زورگيري به تهران مي آمديم. 
وقت�ي دس�تگير ش�ديد، فكر 
مي كرديد كه آخرين طعمه مأمور 

پليس باشد؟
نه. همدس��تمان ك��ه زاغزن��ي مي كرد، 
مش��خصات آخرين طعمه را تلفني به ما 
گفت، اما خب نمي دانستيم كه او دستگير 

شده و با مأموران همكاري كرده است. 


