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محسن كهربايي *

 كاهش آسيب هاي مواد مخدر
با آگاه سازي عمومي

مخدرهاي جديد به علت تركيب شيميايي كه دارند، 
سيستم مركزي اعصاب را تحريك كرده و باعث بروز 
نوعي تشنج و حركات غير قابل كنترل به همراه تعريق، 
گشادي مردمك چشم و در مجموع، كنش هاي شديد 
رفتاري مي ش��وند، مخدرهاي نوي��ن با تحريك هاي 
مغزي كه دارند، به فرد انرژي مضاعف مي دهند و اين 
تحرك زايي و افزايش انرژي ها پس از استعمال سبب 
مي ش��ود تا جوانان نس��بت به چنين موادي گرايش 

بيشتري پيدا كنند. 
ايجاد اختالل در سيستم پردازش مغزي فرد از ديگر 
عوارض مصرف است و اين حالت به گونه اي است كه 
مصرف كننده به دليل توهمي كه در آن به سر مي برد، 
صداهاي گوش خراش، حركت هاي تند و غيره را كاماًل 
عادي مي پندارد.  در كنار ان��واع مخدرهاي صنعتي 
مثل كراك، شيشه، كريستال، برخي از آنها به عنوان 
خوشبوكننده دهان و قرص نشاط آور در بين نوجوانان 
و جوانان عرضه مي شود كه موجب سرطان لثه، روده 
بزرگ و بيماري هپاتيت در مصرف  كننده مي  شود.  با 
توجه به اثرات نامطلوب مصرف مواد مخدر صنعتي و 
شيميايي، الزم است در اطالع رساني عوارض مصرف 
مواد مخدر به ويژه نوع صنعتي آن تالش بيش��تري 
صورت گيرد. در اين بين نبايد صرفاً كارشناس��ان و 
دست اندركاران را مورد توجه قرار داد و از قشر نوجوان 

و جوان جامعه غافل شد. 
نبايد از اينكه در مورد قرص اكس، شيشه و غيره در 
اماكن عمومي، مدارس، دانش��گاه ها و غيره صحبت 
ش��ود، واهمه داش��ت، زيرا اگر ما از عنوان شدن اين 
موضوع بترسيم و آنها را بيان نكنيم، قاچاقچي و مواد 
فروش محل بدون ترس و نگراني اطالعات غلطش را 
در اختيار نوجوانان قرار مي دهد. براي پيش��گيري و 
مقابله با مصرف مواد مخدر بايد خانواده ها و والدين را 
درگير اين موضوع كرد. هر فردي كه در فرايند اعتياد 
قرار بگيرد، ممكن اس��ت آلوده به يكي از مواد مخدر 
شود. تبليغات و آگاه س��ازي، نقش بسيار مهمي در 
كاهش تقاضا دارند. بايد اعتياد را به همه شناساند، در 
اين صورت، بسياري از افراد به علت عارضه هاي ناشي 
از اين سم مهلك، ممكن است مصرف اين مخدرهاي 

جديد را كنار بگذارند. 
*  استاد دانشگاه

پايان آذرماه آخرين  مهلت
 بخشودگي ديركرد جرائم

جرائ�م  ديرك�رد  بخش�ودگي  پرداخ�ت 
دارد.  مهل�ت  آذرم�اه  پاي�ان  ت�ا  رانندگ�ي 
س��رهنگ محمد ترحمي، معاون حقوقي و پارلماني 
راهنمايي و رانندگي ناجا گفت: بر اساس قانون بودجه 
سال ۹۶ كشور آن دسته از جرائمي كه دو برابر شده و تا 
قبل از سال ۹۵ است، اين جرائم تا پايان آذر سال جاري 
مورد بخشش قرار گرفته و شهروندان فرصت دارند تا اين 
بازه زماني نسبت به پرداخت آن اقدام كنند.  وي با بيان 
اينكه اين فرصت قابل تمديد نخواهد بود، افزود: آخرين 
سالي اس��ت كه مجلس تصميم بر بخشودگي جرائم 
ديركرد رانندگي را گرفته است و اين قانون را در برنامه 
بودجه لحاظ مي كند و به نيروهاي راهنمايي و رانندگي 
نيز اعالم كرده است و مردم نيز تا پايان فصل پاييز مهلت 

دارند تا نسبت به پرداخت آن اقدام كنند.

پليس جانباز درس ايثار داد
اعضاي بدن مأم�ور پليس كه 
در جريان مأموريت و سانحه 
رانندگ�ي جان باخت�ه بود به 
بيم�اران نيازمند اهدا ش�د. 
س��توان دوم روح اهلل ميرزايي، 
ظه��ر روز هفده��م مهرم��اه با 
خودروي زانتيا از جاده الرستان 
راه��ي مأموري��ت ب��ه س��مت 
شهرستان جهرم در حركت بود كه خودرو بعد از برخورد با گاردريل 
كنار جاده واژگون ش��د. لحظاتي بعد از حادث��ه امدادگران در محل 
حاضر شده و مأمور پليس را كه دچار جراحت شده بود به بيمارستان 
پيمانيه جهرم منتقل كردند. هر چند پزشكان براي نجات جان مأمور 
پليس تالش كردند، اما او دو روز قبل روي تخت بيمارستان به شهادت 

رسيد. 
س��ردار احمد علي گودرزي، فرمانده انتظامي اس��تان فارس گفت: 
س��توان دوم روح اهلل ميرزايي از كاركنان قرارگاه صالحين فرماندهي 
انتظامي اس��تان فارس بود كه براي انجام مأموريتي به جنوب استان 
اعزام ش��ده بود. وي گفت: خانواده ميرزايي صبح ديروز با حضور در 
بيمارستان پيمانيه رضايت خود را براي اهداي اعضاي بدن اين مأمور 
دالور نيروي انتظامي اس��تان اعالم كردند. س��ردار گ��ودرزي گفت: 
ستوان دوم »روح اهلل ميرزايي« از كاركنان دالور و شجاع بود كه در چند 
عمليات ديگر مورد اصابت گلوله اشرار مس��لح قرار گرفته و به درجه 

جانبازي نيز نائل شده بود.

بخشش، آخرين در س دانش آموز نوجوان  
اعض�اي ب�دن دانش آم�وز 
مرگ مغ�زي ش�ده بهبهاني 
ب�ه چه�ار بيم�ار نيازمن�د 
زندگ�ي دوب�اره بخش�يد. 
اي��ن دانش آم��وز نوج��وان كه 
امير رضا ش��جاعي نام داش��ت، 
چن��دي پيش ب��ر اثر س��انحه 
رانندگي دچار مرگ مغزي شده بود كه پس از تشخيص پزشكان و با 
رضايت والدينش، اعضاي وي به چهار بيمار نيازمند اهدا شد. اعضاي 
اين بيمار ش��امل دو كليه، كبد و پانكراس، در بيمارستان شهيد زاده 
بهبهان در يك عمل جراحي از بدن وي خارج و براي اهدا به چهار بيمار 

به بيمارستان هاي مربوطه ارسال شد.

پليس با هر تحركي
 در مرزها با قاطعيت برخورد مي كند 

فرمانده نيروي انتظامي گفت: پليس در 
اقصي نقاط كش�ور فعال اس�ت و با هر 
تحرك�ي در مرزها با قاطعيت و ش�دت 

برخورد مي كند. 
سردار حسين اشتري در هشتمين نشست 
نيروي انتظامي ايران با س��فرا، كارداران و 
نمايندگان سازمان هاي بين المللي مستقر 
در تهران با بيان اينكه پيچيدگي جرم، حوزه 
مرزها را درنورديده است و هرگونه جرمي رد پايي از خود در اقصي نقاط جهان 
از خود به جا مي گذارد، گفت: امنيت كشورها در گروي همكاري هاي بيشتر 
مستمر و مؤثر انتظامي به صورت چندجانبه و بين المللي بيش از پيش است كه 
به واسطه ايجاد جرائم نوظهور در سطح دنيا اين همكاري مي تواند راهگشاي 

پيشگيري بين المللي باشد. 
سردار اشتري با بيان اينكه امروز نيروي انتظامي در اقصي نقاط كشور از جمله 
در مرزهاي آبي و زميني حضور فعال دارد و حراست از مرزها را بر عهده گرفته، 
تصريح كرد: پليس نيروي انتظامي با همكاري و مس��اعدت ديگر نيروهاي 
مسلح توانس��ته حافظ مرزهاي ميهن اسالمي باش��د و بر اين اساس پليس 
مقتدر جمهوري اسالمي ايران با هر تحركي در مرزهاي كشور با قاطعيت و 
شدت برخورد كرده و اين نيرو با اولويت بخشي در مبارزه با جرائم و با اتكا به 
نيروي انساني متعهد و بهر ه گيري از تجهيزات مدرن و فناوري هاي نوين در 
طول سال هاي گذش��ته اقدامات و فعاليت هاي بارزي داشته است.  فرمانده 
ناجا با اشاره به حدود 4 هزار ش��هيد نيروي انتظامي در مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر گفت: پليس از ورود حجم عظيمي از مواد مخدر به سمت كشورهاي 
غربي پيشگيري كرده، لذا انتظار ما از كشورهاي بين المللي اين است كه ضمن 
همراهي براي مبارزه با اين معضل جهاني نسبت به تبليغات دروغين و فرافكني 
عليه جمهوري اسالمي ايران موضع گيري مناس��بي داشته باشند تا جهان 
براي قاچاقچيان مواد مخدر ناامن شود.  سردار اشتري درباره جرائم سايبري 
و مبارزه با قاچاق كاال گفت: هر چند در حوزه جرائم سايبري 40 درصد رشد 
داشته ايم، اما باتالش هاي انجام شده بيش از اين ميزان كشفيات داشته ايم و در 
زمينه مقابله با ورود كاالي قاچاق هم به عنوان يكي از اولويت هاي پليس دنبال 
مي كنيم.  به گفته فرمانده ناجا، ايران در خصوص مبارزه با اشرار و تروريست و 

ايجاد امنيت اجتماعي از رتبه خوبي برخوردار است . 
 

اشراف اطالعاتی 
راهبرد يگان ويژه است

فرمانده يگان هاي ويژه ناجا با اشاره به اينكه مأموريت اصلي يگان ويژه 
مقابله با اغتشاشات ضد تروريستي، رهايي گروگان، دفاع شهر، مردم ياري 
و پشتيباني از پليس هاي تخصصي است، گفت: يگان هاي ويژه در سطحي 
از آمادگي هس�تند كه مي تواند هر تهديدي را با قاطعيت در هم بكوبد. 
سردار حسن كرمي در هشتمين نشست نيروي انتظامي با سفرا، كارداران و 
نمايندگان سازمان هاي بين المللي مستقر در تهران با اشاره به آمادگي نيروي 
انتظامي ايران براي انتقال تجربه هاي يگان ويژه به كش��ورهاي ديگر گفت: 
جمهوري اسالمي قدرت نوظهور و عامل ثبات در غرب آسيا است و براي مقابله 
با توطئه هاي دشمنان خود به تقويت و توسعه واحدهاي نظامي و انتظامي از 

لحاظ جسمي و تجهيزاتي توجه ويژه اي دارد. 
وي با بيان اينكه نيروي انتظامي از اركان اصلي تأمين امنيت داخلي كشور 
است و به همين دليل نياز به واحدهاي عملي چابك دارد كه با تحرك باال و 
پشتيباني به موقع عمل كند، افزود: يگان هاي ويژه يكي از واحدهاي واكنش 
سريع نيروهاي مسلح هستند كه عمده واحدهاي آن در تهران و همچنين در 
مراكز استان ها مستقر هستند، به طوري كه اين يگان ها   آموزش مي بينند تا در 

حداقل زمان در منطقه مأموريت حاضر شوند. 
سردار كرمي در ادامه عنوان كرد: راهبردهاي جمعي مبتني بر تجربه و علم 
براي ارتقاي توانمندي و انجام مأموريت هاي شش گانه با اتكا به آموزش هاي 
نوين، تجهيزات س��اخت داخل، اتصال به قدرت پايان ناپذير مردم و اشراف 
اطالعاتي بخشي از راهبردهاي يگان ويژه است كه با دانش نيروهاي جوان، 
مؤمن، انقالبي، ش��هادت طلب، آبديده و جان بر كف با برخورداري از تجربه 
هشت سال دفاع مقدس در سطحي از آمادگي هستند كه مي تواند هر تهديدي 

را با قاطعيت در هم بكوبد. 

 طرح برخورد با سوداگران مرگ در پايتخت استمرار دارد
رئيس پليس تهران ب�ا تأكيد بر اس�تمرار قاچاق م�واد مخدر در 
س�طح پايتخت، از جم�ع آوري 820 معت�اد متجاهر و بازداش�ت 
255 عرض�ه كننده م�واد مخدر در منطق�ه 12 ته�ران خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، طرح شناس��ايي و بازداش��ت توزيع كنندگان 
و خرده فروشان مواد مخدر روز گذش��ته در محدوده ميدان شوش و 
خيابان مولوي در منطقه 12 تهران برگزار شد. سردار حسين رحيمي 
در حاشيه اجراي طرح با اشاره به انهدام سه باند بزرگ عرضه موادمخدر 
در سطح شهر تهران گفت: در اين رابطه هش��ت نفر به عنوان عوامل 
اصلي قاچاق و توزيع دستگير و 870 كيلوگرم انواع موادمخدر به ويژه 
هروئين از اين افراد كشف و ضبط شده است. رئيس پليس پايتخت با 
بيان اينكه پاكسازي شهر از وجود معتادان متجاهر و برخورد قاطع با 
توزيع كنندگان مواد مخدر از مطالبات اصلي ش��هروندان است، ادامه 
داد: طرح برخورد با قاچاق و عرضه مواد افيوني به صورت مستمر و با 

جديت در مناطق مختلف شهر تهران 
اجرا مي شود. س��ردار رحيمي گفت: 
معتادان متجاهر جمع آوري ش��ده و 
پس از غربالگري ب��ه كمپ هاي ويژه 
نگهداري و درمان منتقل مي ش��وند. 
وي ادامه داد: مأموريت پليس برخورد 
و جمع آوري معتادان متجاهري است 
كه چهره شهر را خراب كرده اند و اين معتادان تحويل بازپروري شده 
و اميدواريم وزارت بهداشت و سازمان بهزيس��تي نيز جدي تر به اين 
موضوعات رس��يدگي كنند؛ چراكه خرده فروشان معضل اصلي مردم 
اين منطقه هس��تند. س��ردار رحيمي با بيان اينكه مردم منطقه 12 
نسبت به وضعيت معتادان متجاهر گاليه بسيار دارند، گفت: به مردم 
اين منطقه اعالم مي كنم كه تيم هاي ضربتي پليس كوچه به كوچه و 

منطقه به منطقه اين فضاها را پوشش می دهند و اجراي اين طرح را رها 
نمي كنند؛ چراكه آنها برخورد با معتادان را كه زمينه ساز سرقت هاي 

خرد هستند، مطالبه دارند. 
   عامالن آتش زدن در  مسجد بازداشت شدند

رئيس پليس تهران بزرگ همچنين از بازداش��ت افرادي خبر داد كه 
اقدام به آتش زدن در  مسجد جواداالئمه)ع( در شرق تهران كرده بودند.    
سردار حسين رحيمي با تكذيب ش��ايعات مطرح شده مبني بر اينكه 
افرادي كه در اين مس��جد را آتش زده اند با گروه هاي شيطان پرستي 
مرتبط هس��تند، گفت: بازداشت ش��دگان تحت اغوا و آموزش برخي 
ش��بكه ها و كانال هاي ماهواره اي، اين عمل را مرتكب شده اند. از چند 
روز قبل عده اي تحت تأثير ش��بكه اي ماهواره اي اقدام به تيراندازي با 
تفنگ ساچمه اي به سمت بانك ها و مراكز خريد كرده اند كه در جريان 

تحقيقات پليس بازداشت شده اند. 

رونوشت آگهی حصر وراثت آگهی ثبتی

  NAS451100E4924214  

آگهى مفقودى

بازداشت قاتل
 2 ساعت پس از حادثه
مردي ك�ه متهم اس�ت با ش�ليك گلوله 
در يك�ي از روس�تاهاي شهرس�تان 
خ�اش مرتك�ب قت�ل ش�ده ب�ود، دو 
س�اعت پ�س از حادثه بازداش�ت ش�د. 
اين حادثه دو روز قبل اتفاق افتاد و بررسي هاي 
پليس نش��ان داد كه م��رد 70 س��اله ای  در 
خانه شان با شليك گلوله به قتل رسيده است. 
تحقيقات پليس در اين باره به جريان افتاد 
و مأموران موفق شدند، دو ساعت بعد عامل 
قتل را كه مردي 40 س��اله بود در خانه اش 

بازداشت كنند.
س��رهنگ احمد ثم��ره حس��يني، فرمانده 
انتظامي شهرس��تان خاش گف��ت: انگيزه 
قتل شخصي اس��ت و تحقيقات  در اين باره 

ادامه دارد. 

از نظر قانونگذار براي تحقق جرم جعل، 
شرايطي الزم است كه عبارتند از:

1- موضوع جعل بايد س��ند يا نوشته يا 
ساير چيزهاي مذكور در قانون مثل تمبر، منگنه، 
عالمت، امضا و مهر باشد. 2- جعل در چيزي قابل 
تصور اس��ت كه خود آن چيز، تقلبي و ساختگي 
نباشد. بنابراين تغيير سند جعلي، جعل محسوب 
نمي ش��ود. 3- بايد امكان به اشتباه انداختن افراد 
متعارف وجود داشته باشد، يعني اين احتمال برود 
كه آنها مورد س��اختگي و تقلبي را با اصل اشتباه 
بگيرند. حتي اگر شباهتي بين مورد ساختگي با 
اصل مشاهد نشود. 4- مهم ترين شرط قابل ذكر 
در مورد جعل اين اس��ت كه موض��وع جعل بايد 
ماهيتاً ساختگي و تقلبي باشد و صرف اينكه حاوي 

اطالعات دروغ است، كفايت نمي كند. 

شرايط تحقق جعل

ی
وق

حق
اه 

شگ
با

متهم با پرداخت ديه از مجازات مرگ فاصله گرفت

پايان شوم يك رابطه  پنهاني
م�رد محك�وم ب�ه قص�اص ك�ه ب�ه خاطر 
بي اعتنايي هاي همس�رش پس از آش�نايي 
ب�ا زن�ي در خياب�ان او را ب�ه قتل رس�انده 
بود، با پرداخ�ت ديه از مرگ نج�ات يافت. 

به گزارش خبرنگار ما، بيس��ت و چهارم بهمن ماه 
سال ۹0، مأموران پليس تهران جسد زن جواني را 
پس از گذشت چند روز از فوتش در خانه اش كشف 
كردند. بررسي هاي اوليه حكايت از اين داشت كه 
زن 3۵ ساله كه مهوش نام داشت با فشار بر عناصر 
حياتي گردن به كام مرگ رفته است. بعد از انتقال 
جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در اين زمينه آغاز 
شده بود كه خانواده اي پليس را از غيبت دخترشان 
باخبر كردند. مادر وي گفت: مدت ها قبل دخترم از 
شوهرش طالق گرفته بود و تنها زندگي مي كرد. از 
آنجائيكه توان راه  رفتن ندارم هميشه او به ديدنم 
مي آمد، اما چند روزي است از او خبر ندارم و تلفن 

همراهش نيز خاموش است. 
در تحقيقات بعدي پليس معلوم ش��د جسد كشف 
شده متعلق به دختر همين زن است. به اين ترتيب 
پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد. در حاليكه 
تحقيقات براي يافتن عامل يا عام��الن قتل ادامه 
داش��ت با بررس��ي فهرس��ت مكالمات زن جوان، 
مأموران به م��رد غريبه اي به نام ش��هروز مظنون 
ش��ده و او را تحت تعقيب قرار دادند، اما ردي از او 

به دست نيامد. 
يك سال از ماجرا گذش��ته بود تا اينكه كارآگاهان 
متهم 38 ساله را بيس��ت و نهم بهمن ماه سال ۹1 
حوالي خيابان وليعصر شناسايي و بازداشت كردند. 
مرد جوان ابتدا جرمش را انكار كرد، اما در چندين 
مرحله بازجويي باالخره لب به اعتراف گش��ود و به 
قتل زن جوان اقرار ك��رد. وي در بازجويي ها گفت 
براي گمراه كردن پليس به خانه مقتول دس��تبرد 
زده است. او توضيح داد: » هفت سال پيش با دختر 
جواني آش��نا ش��دم و برخالف نظر خانواده ام با او 

ازدواج كردم. دو س��ال اول زندگي همه چيز خوب 
بود؛ چراكه بنا به ميل همس��رم همه خانواده ام را 
ترك كرده ب��ودم و در خانه پدر همس��رم زندگي 
مي كردم تا اينكه بعد از دو سال صاحب فرزند پسر 
شدم. شغلم پرده فروشي در خيابان وليعصر بود و از 
صبح تا شب مشغول كار بودم و با مشتري سر و كله 
مي زدم به همين خاطر وقتي به خانه برمي گشتم 
دوس��ت داش��تم چراغ و اجاق خانه خودم روشن 
باش��د، اما اين طور نبود. وقتي وارد خانه مي شدم 
هنوز لباس راحت تن نك��رده، مي رفتم منزل مادر 
همسرم شام مي خوردم و براي استراحت به طبقه 
باال كه س��اكن بوديم مي رفتم، اما خواهر همسرم 
آنجا بود. خالصه آس��ايش نداش��تم. چندين بار از 
همسرم خواستم تا خانه مستقلي اجاره كنيم اما او 
قبول نكرد. « متهم ادامه داد: »از اس��تقالل، شام و 
ناهار بگذريم من از همسرم هيچ محبت نمي ديدم 
و واقعاً كالفه ش��ده بودم. او تمكي��ن نمي كرد و با 

خانواده ام هم ارتباط خوبي نداش��ت و به همه آنها 
بدبين بود. اين بي تفاوتي ها ادامه داش��ت تا اينكه 
دو س��ال آخر اگرچه در يك خانه بوديم، اما طالق 
عاطفي گرفته بوديم. در آن دو سال با زني در كرج 
صيغه بودم، اما بعد يك سال از او جدا شدم. « متهم 
در خصوص آشنايي با مقتول گفت: »روزي حوالي 
محل كارم خانمي را ديدم ك��ه از ظاهرش معلوم 
بود اهل حرف و قدم زدن اس��ت. محل ندادم و رد 
شدم تا اينكه او را س��وار ماشين كردم. سر صحبت 
باز ش��د و مهوش گفت براي رابطه پول مي گيرد. 
قبول كردم و چند بار ب��ه ديدنش رفتم تا اينكه بار 
آخر به خانه اش حوالي هف��ت تير رفتم. « متهم در 
خصوص قتل گفت: »ش��ب حادثه وقتي وارد خانه 
مقتول شدم او با ظاهري زيبا از من استقبال كرد. 
يك ليوان نوشيدني خورديم و با هم بوديم تا اينكه 
ساعتي بعد شروع به بهانه جويي كرد و بحثمان شد. 
حرف هايش رنگ و بوي حرف هاي همسرم را داشت 

و ياد غرزدن و گله هاي او افتادم. آن لحظه بود كه 
انگار دچار جنون شدم و او را ناخواسته خفه كردم. « 
متهم در آخر گفت: »وقت��ي فهميدم مقتول نفس 
نمي كشد براي گمراه كردن پليس همان پولي كه 
به او داده بودم را همراه لپ تاپ مقتول برداشتم و 

فرار كردم.«
با اقرارهاي مته��م و صدور كيفرخواس��ت پرونده 
تكميل و به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د. در اولين جلسه رسيدگي به 
پرونده اولياي دم درخواست قصاص كردند و متهم 
بار ديگر ماجرا را ش��رح داد. در آن جلس��ه هيئت 
قضايي متهم را به قصاص محك��وم كرد و اين رأي 
در ديوان تأييد شد. به اين ترتيب متهم در آستانه 
مرگ قرار داشت، اما با پرداخت ديه توانست از چوبه 

دار فاصله بگيرد. 
با گذش��ت پنج س��ال از ماجرا متهم روز گذشته از 
جنبه عمومي جرم در همان شعبه به رياست قاضي 
واعظي محاكمه ش��د. او در آخرين دفاعش گفت: 
»يك سال بعد از دستگيري، همسرم طالق گرفت و 
از آن سال فرزندم را نديده ام و نمي دانم كجا و چطور 
بزرگ ش��ده اس��ت. در مدتي كه زندان بودم وقت 
مالقات وقتي هم بندي هايم دس��ت بچه هايشان را 
مي گرفتند، دلم مي تركيد و آرزوي مرگ مي كردم. 
در اين سال ها چند بار در بيمارستان بستري شدم 
و خودزني كردم، اما نجات پيدا كردم. در همه اين 
اتفاقات همس��رم را مقصر مي دانم؛ چراكه او منبع 
محبت بود و اگر خانه را پر از محبت كرده بود گمراه 

نمي شدم و امروز اينجا نبودم.« 
متهم در ادامه در حاليكه به شدت اشك مي ريخت، 
گفت: »بعد از حكم قصاص پدرم مجبور شد براي 
پرداخت ديه يك واحد مس��كوني اش را بفروشد و 
در سن 80 سالگي مستأجر ش��ود. شرمنده ام كه 
از راه قانوني مشكل زندگي ام را حل نكردم و مسير 
زندگي ام به قتل رس��يد. « در پايان هيئت قضايي 

وارد شور شد. 

پدر و پسر به هم اسيدپاشيدند
دع�واي پدر و پس�ر در شهرس�تان بجن�ورد به 
حادث�ه اسيدپاش�ي روي ه�م خت�م ش�د. 
اين حادثه شامگاه چهارشنبه در يكي از محله هاي 
بجنورد اتفاق افتاد. مأموران پليس بعد از حضور در 
محل متوجه شدند كه پدر و پسر بعد از مشاجره روي 

هم اسيد پاشيده اند.
 در بررسي هاي بعد معلوم شد ابتدا پدر روي پسرش 
اسيد پاش��يده است. پس��ر جوان از ناحيه دست ها، 
گردن و كتف دچار س��وختگي ش��ده بود. بعد از آن 
پسر به ظرف اسيد دس��ت پيدا كرده و روي پدرش 
اس��يد پاش��يده بود كه مرد جوان از ناحيه صورت و 
گردن دچار سوختگي شده بود. همزمان امدادگران 
در محل حاضر شده و پدر و پسر را به بيمارستان امام 

علي منتقل كردند. 
س��رهنگ علي پاكدل، فرمانده انتظامي شهرستان 
بجنورد گفت: حادثه به دليل اختالف خانوادگي رقم 

خورده و تحقيقات در  اين باره جريان دارد. 

اقدام به خودكشی 
پس از قتل همسر 

مردي كه پس از قتل همس�رش در شهرس�تان قلعه گنج قصد 
خودكشي داشت، بازداشت شد. 

دو روز قبل بود كه مأموران پليس شهرس��تان قلعه گنج در اس��تان 
كرمان از مرگ مش��كوك زني جوان در بيمارستان با خبر شده و در 
محل حاضر شدند.  بررسي ها نشان داد كه زن جوان با ضربات چاقوي 
ش��وهرش هدف قرار گرفته و بعد از انتقال به بيمارستان فوت شده 
است. همچنين معلوم شد كه شوهر مقتول هم كه در جريان حادثه 
مجروح شده اس��ت در بيمارستان بستري اس��ت كه بازداشت شد. 
يكي از شاهدان گفت: با ش��نيدن فريادهاي دلخراش از خانه متهم 
وارد شديم. او همسرش را با ضربات چاقو هدف قرار داده بود و قصد 
خودكش��ي داش��ت كه پدرش دخالت كرد و در حالي كه خودش را 

مجروح كرده بود، چاقو را از دستش بيرون كشيد. 
سجاد افشارمنش، دادستان قلعه گنج گفت: حادثه به علت اختالف 

خانوادگي رقم خورده و تحقيقات در اين باره جريان دارد. 


