
14
88498435سرويس  حوادث

 دوش��نبه  27 خ��رداد 1398 | 13 ش��وال 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5676

 امنيت پايدار با تقويت وحدت عمومي 
امنيت عمومي و ملي يك كش��ور بهترين 

سردار حميد هداوند

جانشين فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ

نشانگر سطح پيش��رفت و توسعه آن كشور 
اس��ت و اساس��ي ترين دس��تاورد دولت ها 
محسوب مي شود. عوامل گوناگوني مي تواند 
موجب ناامني در جامعه باشد از جمله عوامل 
خارجي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اما 
مهمترين علت ناامني در جامعه عدم تفاهم و 

وحدت ملي است. 
امنيت عمومي و ملي يك كش��ور بهترين 
نشانگر سطح پيش��رفت و توسعه آن كشور 
اس��ت و اساس��ي ترين دس��تاورد دولت ها 
محسوب مي شود. عوامل گوناگوني مي تواند موجب ناامني در جامعه باشد 
از جمله عوامل خارجي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اما مهمترين علت 
ناامني در جامعه عدم تفاهم و وحدت ملي است. در اركان اجتماعي يك 
كشور در صورت وجود وحدت بين دولت و ملت هيچ مداخله خارجي قادر 
به ايجاد ناامني براي آن كشور نيست. وحدت اسالمي جزو اهداف و مقاصد 
دين بوده و در آيات فراواني به اهميت آن اش��اره شده است و مقام معظم 
رهبري به عنوان يكي از مناديان وحدت اس��المي در فتاوا و بيانات خود 
همواره به موضوع وحدت اسالمي و وحدت ملي اشاره كرده اند به طوري كه 

اين موضوع جزو مهمترين منويات معظم له به شمار مي آيد. 
نيروي انتظامي به عنوان يكي از اجزا امنيتي كشور با برقراري امنيت عمومي 
نقش به سزايي در شكل گيري تمدن نوين اسالمي دارد و هرگونه اقدام و 
واكنش از جانب پليس در اين زمينه در راستاي تفكر راهبردي مجموعه 
نظام باش��د. نيروي انتظامي به عنوان مسئول برقراري امنيت اجتماعي، 
دركي صحيح و درست از اسالم و مبتني بر واقعيات جامعه داشته و هيچ 

پيش انگاشته اي جز اجراي قانون را مدنظر ندارد. 
مسئله امنيت مهمترين دغدغه بشر در طول تاريخ بوده است و به موازات 
پيچيدگي جوامع، تأمين امنيت نيز از حالت ساده خارج مي شود. مفهوم 
امنيت ملي و عمومي و چگونگي اس��تقرار، تثبيت و ت��داوم آن از جمله 
اساسي ترين اهداف و وظايف دولت ها اس��ت و براساس نظريات جامعه 
شناختي، امنيت موضوعي است كه بايد توسط دولت تأمين شود. در طول 
تاريخ يكي از انگيزه هاي اصلي تشكيل دولت، تأمين امنيت بوده است، زيرا 
نا امني و اضطراب مانع از رشد و توسعه مي شود و در پناه امنيت مي توان به 

منافع ملي دست يافت. 
تثبيت و نهادينه ش��دن امنيت، متضمن عملك��رد عناصر و متغيرهاي 
گوناگوني در حوزه هاي اجتماعي، پليسي، فرهنگي، اقتصادي است. در واقع 
تدوام كاركرد مطلوب اين عناصر، رمز بقا و ثبات امنيت محسوب مي شود 
و در مقابل اختالل و نابساماني در كاركرد هريك از عناصر مؤثر در تأمين 
امنيت، خود سبب بروز وضعيتي نا مطلوب مي شود كه در نهايت محصول 

آن چيزي جز نا امني رواني و فيزيكي در جامعه نخواهد بود. 
اس��تقرار و ثبات نظم و امني��ت در جامعه مرهون سياس��ت گذاري ها و 
برنامه ريزي هاي دقيق و مدون، مديريت صحي��ح و علمي و كاربردي در 
روند استقرار امنيت، قانون مند كردن نقش ها و عملكردهاي بخش هاي 
مختلف مرتبط با حوزه امنيت، لحاظ ضمانت هاي مؤثر اجرايي جهت اجراي 
تصميمات و سياست هاي متخذه از جانب مجموعه هاي امنيتي و نيز توجه و 

عنايت به ويژگي ها و حساسيت هاي فرهنگي و اجتماعي مناطق است.
امنيت در نتيجه نظم عمومي تحقق مي يابد و امنيت و نظم الزم و ملزوم 
يكديگر مي باشند. به طوري كه در جامعه بدون نظم اجتماعي فاقد امنيت 
خواهد بود و فقدان امنيت نيز حاكي از عدم وجود نظام اجتماعي مقتدر و 
مسلط است و نظم اجتماعي حاكي از وحدت و تفاهم در جامعه هست. اگر 
جامعه اي گرفتار كشمكش هاي قومي، مذهبي و... شود فاقد نظم اجتماعي 
خواهد شد و به تبع آن امنيت خود را از دست خواهد داد. وظايف نيروي 
انتظامي بدون مشاركت و همكاري مردم امكان پذير نيست. با توجه به اينكه 
اين قسمت از وظايف نيروي انتظامي عام است و همه افراد جامعه مخاطب 

آن هستند، بنابراين اين بعد، بدون تفاهم و وحدت امكان پذير نيست. 
وحدت، محصولي اجتماعي و پدي��ده اي زاييده همدلي ميان اقش��ار و 
نهادهاي مختلف جامعه است. بر همين اساس، همراه سازي و دخالت دادن 
اقشار مختلف جامعه در امر توليد و ساخت امنيت از طريق مشاركت در 
فعاليت هاي امنيت آفرين نيروي انتظامي، موجب ايجاد و تقويت همكاري 
و همگرايي در ميان اليه هاي متنوع اجتماع  می ش��ود و آگاهي و وقوف 
گروه هاي جامعه را بر اهميت تحكيم وحدت افزايش مي دهد. در عين حال 
اين رويكرد در فرآيند ايجاد امنيت جامعه محور و مردم پايه كه سنگ بناي 
اجتماع وحدت گستر است، نقشي اساسي دارد. معادله اي كه داده نهايي آن 

چيزي جز امنيت پايدار و چند اليه، پايا و پويا نخواهد بود.

كشف اسلحه و هروئين
 از فروشنده موادمخدر

رئيس كالنتري 125 يوسف آباد از بازداشت خرده فروش مواد مخدر 
و كشف 60 بسته هروئين و شيشه و يك اسلحه كمري از وي خبر داد. 
به گزارش خبرنگا رما، سرهنگ احمد ناصري گفت: شامگاه شنبه مأموران 
كالنتري هنگام گشت زني به دو مرد در بوستان تقاطع بزرگراه كردستان با 
خيابان اسدآبادي مشكوك  شدند و بعد از تعقيب و گريز هر دو را بازداشت 
كردند. وي ادامه داد: مأموران در بازرسي از كيف دستي همراه آنها 60 بسته 
هروئين و شيشه به همراه يك اسلحه  كمري كشف كردند. در بررسي هاي 
بعدي مشخص ش��د كه يكي از متهمان از فروشندگان مواد مخدر است 
كه شش ماه قبل توسط مأموران همين كالنتري بازداشت و راهي زندان 
شده بود، اما بعد از تحمل چهار ماه از زندان آزاد و عمل مجرمانه اش را از 
سر گرفته بود. سرهنگ ناصري گفت: دو متهم بعد از تشكيل پرونده راهي 

دادسرا شدند. 

بازداشت سارق سابقه دار 
با شليك گلوله

رئيس كالنتري 150 تهرانسر از بازداشت سارق سابقه دار با شليك 
گلوله خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ بهزاد ثابت  راسخ توضيح داد: همزمان با 
افزايش سرقت از منازل، مأموران كالنتري روز جمعه 24 خرداد هنگام 
گش��ت زني در خيابان نفت جنوبي، به يك دستگاه موتورسيكلت با دو 
سرنشين كه لباس فرم كار به تن داشته و ماسك آلودگي هوا به صورت 
داشتند، مظنون شدند. وقتي مأموران پليس به راكب فرمان ايست دادند 
او به سرعت از محل دور شد و مأموران در جريان تعقيب و گريز موفق 
شدند موتور را متوقف كنند. راكب موتور اما با پاشيدن اسپري اشك آور 
به صورت يكي از مأموران موفق به فرار ش��د و راكب با كشيدن چاقو به 
سمت پليس حمله كرد كه مأموران ابتدا با به كار گيري قانون استفاده 
از سالح ابتدا هشت تير هوايي و س��پس پاي متهم را هدف قرار دادند و 
او را بازداشت كردند. همزمان با انتقال متهم 35 ساله به بيمارستان در 
بررسي سوابق وي مشخص شد كه او از مجرمان سابقه دار منازل است 
كه آخرين بار توسط مأموران پليس قم بازداشت و با قرار وثيقه آزاد شده 

بود كه بازداشت شد.

نجفي10 تير محاكمه مي شود

در  همس�ردومش  قت�ل  اته�ام  ب�ه  ك�ه  نجف�ي  محمدعل�ي 
بازداش�ت ب�ه س�ر مي ب�رد ده�م تيرم�اه محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش تسنيم محمدرضا محمدي كش��كولي، رئيس شعبه نهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران گفت: جلسه رسيدگي به پرونده دهم تيرماه در اين 
شعبه برگزار مي شود. پرونده جنجالي قتل ميترا استاد، همسر دوم محمدعلي 
نجفي هفتم خردادماه امسال تشكيل ش��د. متهم در جريان بازجويي ها به 
جرمش اعتراف كرد و گفت با شليك گلوله ميترا را هدف قرار داده و به قتل 

رسانده است. 

ميانگين سن معتادان 24 سال است
دبيركل س�تاد مبارزه با م�واد مخدر از كش�ف 180 تن م�واد مخدر از 
ابت�داي س�ال جاري در كل كش�ور خب�ر داد و گف�ت: ميانگي�ن 
س�ن مص�رف مواد مخ�در در كش�ور 24 س�ال و چن�د م�اه اس�ت. 
اس��كندر مؤمني كه با هدف بررس��ي برنامه هاي دو حوزه مقابله با عرضه و 
پيشگيري از اعتياد راهي استان خراسان رضوي شده است، گفت: در حوزه 
مقابله با عرضه، تقويت مقابله در مرزهاي كشور به منظور جلوگيري از ورود و 
توزيع مواد مخدر به داخل كشور و نيز جلوگيري از توزيع مواد مخدر در حاشيه 
مشهد و اطراف حرم مطهر رضوي )ع( بسيار حائز اهميت است. وي ادامه داد: 
در حوزه پيشگيري از اعتياد نيز، تشكل هاي مردم نهاد نقش مهمي در كمك و 
همراهي دستگاه هاي مرتبط در حوزه هاي پيشگيري از اعتياد، درمان و كاهش 
آسيب دارند و طبق آمار نيز 200 تشكل در سطح استان در حوزه مبارزه با مواد 
مخدر فعال هستند كه 45 مورد آن، در سطح شهر مشهد متمركز هستند. وي 
افزود: از ابتداي امسال تاكنون، 180 تن مواد مخدر در كل كشور كشف شده 
است كه نسبت به سال گذشته، 4 درصد افزايش را نشان مي دهد، همچنين 
كشف ماده مخدر »شيشه« نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 1100 
درصد افزايش داشته است. دبيركل ستاد در ادامه؛ ميانگين سن مصرف مواد 
مخدر را 24 س��ال و چند ماه عنوان كرد و گفت: براساس آمارها 2ميليون و 
808 هزار مصرف كننده مواد مخدر در كل كش��ور داريم و درست است كه 
اين رقم رشدي نداشته و نسبت به ديگر كشورها كمتر است، اما اين رقم هم 
براي ما زياد است و نشان مي دهد كه بايد تمهيدات وي ژه اي براي ساماندهي 

آنان پيش بيني شود. 

مرگ پدر پس از نجات پسر
مرد جوان پس از نجات پسر خردسالش از آب هاي سد مهاباد غرق شد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته مأموران پليس مهاباد با اعالم خبر غرق شدن 
مرد جواني در سد مهاباد به محل اعزام شدند. در اولين بررسي ها مشخص شد 
پسربچه دو ساله هنگام بازي كنار سد به داخل آب سقوط كرده بود كه مردجوان 
براي نجات طفل خود را به آب زد، اما پس از نجات كودك خودش غرق شد. 
سرهنگ رضا ظهيريان، فرمانده انتظامي مهاباد گفت: »با حضور امدادگران 

جسد از آب خارج و به پزشكي قانوني منتقل شد.« 
 

قتل به خاطر اختالف حساب
دو م�رد ج�وان ك�ه در شهرس�تان آس�تانه اش�رفيه ب�ه خاط�ر 
اخت�الف حس�اب مرتك�ب قت�ل ش�ده بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
سرهنگ عيسي روش��ن قلب، فرمانده انتظامي شهرستان آستانه اشرفيه 
گفت: دو روز قبل جسدي سوخته زير پل 700 متري كمربندي شهر كشف 
شد. همزمان با انتقال جسد به پزش��كي قانوني و كشف هويت مقتول كه 
مردي 32 ساله بود شناسايي ش��د  و تحقيقات براي بازداشت عامالن قتل 
به جريان افتاد. مأموران پليس 24 س��اعت بعد از حادث��ه عامالن حادثه 
را شناسايي و بازداش��ت كردند. متهمان در بازجويي ها اعتراف كردند به 
خاطر اختالف حس��اب مرتكب قتل ش��ده اند كه تحقيقات بيشتر در اين 

باره جريان دارد. 

 سقوط از ارتفاع ۵0 متري 
 هنگام  سلفي گرفتن

يك نف�ر  س�قوط  از  ك�رج  احم�ر  ه�الل  جمعي�ت  رئي�س 
داد.  خب�ر  گرفت�ن  س�لفي  دلي�ل  ب�ه  ك�رج  رودخان�ه  در 
 فتح اهلل هاشم نژاد به ايسنا گفت: يك مرد حدوداً 35 ساله در كنار خروجي تونل 
شش جاده كرج - چالوس اقدام به گرفتن عكس سلفي   كرده است كه در پي اين 

اقدام از گارد كنار جاده به پايين پرتاب شده است. 
هاش��م نژاد با بيان اينكه ارتفاع گارد تا رودخانه 50 متر ارزيابي شده است، 
افزود: مصدوم با جراحات شديد و شكستگي هاي متعدد پس از سقوط، توسط 

نجاتگران پايگاه كوشك، نجات يافته و به مركز درماني منتقل شده است. 

سارق قاتل قصاص شد
م�رد س�ارق ك�ه 20 س�ال قب�ل در جريان 
س�رقت از خان�ه اي در غ�رب ته�ران 
زن س�الخورده را ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود، 
س�رانجام ب�ه دار مج�ازات آويخت�ه ش�د. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��اعت 14:45، 
 27 خرداد سال 78 مأموران پليس تهران از قتل 
زني س��الخورده در خانه اش با خب��ر و در محل 
حاضر شدند. جسد متعلق به پيرزني به نام نيره 
بود كه ب��ا اصابت ضربات چاقو به قتل رس��يده 
بود. در جريان بررسي صحنه جرم هم مشخص 
ش��د كه طالهاي مقتول س��رقت شده اس��ت، 
بنابراين پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد 
و تحقيقات براي بازداشت عامل يا عامالن حادثه 
به جريان افتاد. زن همسايه كه پليس را از ماجرا 
با خبر كرده بود در ش��رح ماجرا گفت: روز قبل 
متوجه شدم كه همسايه مان همراه خانواده اش 
به س��فر رفت. امروز صبح وقتي از خانه بيرون 
رفتم، ديدم كه در خانه شان باز است. به ماجرا 
مظنون شدم و احتمال دادم كه دزد به خانه شان 
زده باشد، براي همين چند نفر از همسايه ها را 
خبر كردم و با هم وارد خانه  شديم. وقتي قدم به 
داخل زيرزمين گذاشتيم با جسد پيرزن مواجه 
شديم در حالي كه با ضربات چاقو به كام مرگ 
رفته بود. زن همسايه گفت: پيرزن از چند سال 
قبل در اين خانه مستأجر بود و در اين مدت با 

كسي هم رفت و آمد نداشت. 
يكي ديگر از همسايه ها در جريان تحقيقات به 
پليس گفت: شب گذشته من از خانه همسايه 
صداي درگيري شنيدم. ظاهراً پيرزن با مردي 
درگير بود و مدام فرياد مي زد »جواد نزن، جواد 

نزن!«
بعد از به دست آمدن اين سرنخ تحقيقات براي 
شناسايي جواد به جريان افتاد. بررسي هاي بعدي 
نشان داد كه جواد از مدتي قبل كارهاي پيرزن را 
انجام مي داد، بنابراين وي به عنوان مظنون تحت 
تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. جواد اما گفت 
كه در جريان قتل نقش نداشته است. او گفت: 
ش��بي كه حادثه اتفاق افتاد من در شهرستان 
بودم و براي ادعايم هم چند شاهد دارم. بعد از 
آن بود كه نام جواد از ليست مظنون خارج شد و 
بررسي ها براي بازداشت عامل حادثه دنبال شد 
تا اينكه سال 83 هوشياري مردي طالفروش در 

يكي از شهرهاي غربي كشور سرنخ پرونده را به 
دس��ت پليس داد. او آن روز با مأموران تماس 
گرفت و گفت پس��ري جوان مقداري طال براي 
فروش به مغازه اش برده است، اما به وي مظنون 
است و احتمال مي دهد كه او سارق باشد. بعد از 
آن بود كه مأموران در محل حاضر شدند و پسر 
جوان را بازداشت كردند. او ابتدا مدعي شد كه 
طالها را در خيابان پيدا و براي فروش آن اقدام 
كرده است. متهم كه امير نام داشت در تحقيقات 
بيشتر حرف هايش را تغيير داد و گفت طالها را 

از خانه زني سالخورده در تهران سرقت كرده و 
پيرزن را هم به قتل رسانده است. با مشخصاتي 
كه متهم در اختيار پليس گذاشت معلوم شد كه 

او همان مجرم تحت تعقيب است. 
امير در شرح ماجرا گفت: مدتي قبل از حادثه در 
ميدان امام حسين تهران با مردي به نام كامران 
آشنا شدم كه پيشنهاد سرقت از خانه پيرزن را 
مطرح كرد. او گفت با سرقت از خانه پيرزن پول 
خوبي به جيب مي زنيم كه وسوسه شدم و با هم 
مرتكب سرقت شديم، اما وقتي پيرزن مقابل ما 

قرار گرفت او را به قتل رسانديم. با مشخصاتي كه 
متهم در اختيار پليس گذاشت كامران بازداشت 
شد. او اما اتهام همدس��تي در قتل را انكار كرد 
و گف��ت در جريان حادثه نقش نداشته اس��ت. 
تحقيقات بعدي پليس هم نشان داد كه كامران 
بي گناه است بنابراين وي آزاد شد. امير وقتي در 
اين باره تحقيق شد گفت: من براي تغيير دادن 
تحقيقات پليس ادعاي همدس��تي كامران را 
مطرح كردم تا شايد فرصتي براي فرار پيدا كنم. 
متهم در توضيح حادث��ه قتل گفت: يك روز در 
حال عبور از كوچه اي بودم كه متوجه شدم افراد 
خانواده راهي سفر هستند. براي لحظاتي محل 
را تحت نظر گرفتم و تصميم گرفتم شبانه به آن 
خانه دستبرد بزنم. شب حادثه وارد خانه شدم و 
در حال جست وجوي پول و طال بودم كه ناگهان 
پيرزني مقابلم قرار گرفت. اصالً احتمال نمي دادم 
كه كسي داخل خانه باشد. وقتي او شروع به سرو 
صدا كرد  چاقويي را كه همان جا بود  برداشتم و 
او را به قتل رساندم. بعد هم طالهايش را سرقت 
كردم و از محل گريختم. چند سال بعد از حادثه 
براي فروش طالها به يك طالفروشي در غرب 
كش��ور رفتم، اما مرد طالفروش به من مظنون 
شد و گرفتار ش��دم. با كامل ش��دن تحقيقات 
پرون��ده روي ميز قاضي ش��عبه 1157 جنايي 
وقت تهران ق��رار گرفت. از آنجا ك��ه اولياي دم 
شناسايي نش��ده بودند، رئيس قوه قضايي براي 
متهم درخواست قصاص كرد. متهم در جلسه 
دادگاه بار ديگر ماجرا را شرح داد و گفت: شب 
حادثه با انگيزه سرقت وارد خانه شدم زماني كه 
پيرزن مقابلم قرار گرفت او را با ضربات چاقو به 

قتل رساندم. 
هيئت قضايي بعد از ختم جلسه وارد شور شد و 
امير را به خاطر قتل به قصاص و به خاطر سرقت 
به حبس محكوم كرد. رأي صادر شده مورد تأييد 
قضات ديوان عالي كشور قرار گرفت و نام امير در 
ليست محكومان به مرگ ثبت شد. چندي قبل 
امير با ارسال اليحه اي به دادستان درخواست 
تعيين تكليف كرد. او گفت كه حكم قصاص وي 
تأييد شده و در صورت جلب رضايت هم پولي 
براي پرداخت ديه ندارد. بعد از بررس��ي اليحه 
ارسالي، تشريفات قانوني اجراي حكم در مورد 

امير انجام و او به دار مجازات آويخته شد. 

مرد آرايشگر به ميز محاكمه رسيد
م�رد آرايش�گر كه مته�م اس�ت در جريان 
درگي�ري ب�ا همس�ايه اش در شهرس�تان 
پرديس مرتكب قتل شد به زودي در دادگاه 
كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، 26 بهمن س��ال قبل 
مأموران كالنتري 11 پرديس از درگيري خونين 
در يكي از محله هاي شهر با خبر و در محل حاضر 
شدند. در جريان اولين بررسي ها مشخص شد 
كه مردي 48 س��اله به نام بهادر با اصابت ضربه 
چاقو از ناحيه گردن هدف ق��رار گرفته و بعد از 
انتقال به بيمارستان فوت شده است. عامل قتل 
هم مردي 41 ساله به نام همايون بود كه از محل 

متواري شده بود. 
 همزمان ب��ا حضور بازپرس و انتقال جس��د به 
پزشكي قانوني، تحقيقات در اين باره به جريان 
افتاد. همسر مقتول كه پليس را از ماجرا با خبر 
كرده بود، اولين كسي بود كه مورد تحقيق قرار 
گرفت. او گفت: لحظاتي قبل از حادثه شوهرم 
از خانه بي��رون رفت. هنوز م��دت زمان زيادي 
نگذشته بود كه صداي درگيري او از كوچه بلند 
شد. وقتي از پنجره نگاه كردم ديدم كه شوهرم 
با همايون كه در خانه اي مخروبه در همسايگي 
ما زندگي مي كرد درگير ش��ده است. همايون 

شوهرم را با سنگ مي زد. ثانيه هايي بعد فرياد 
دلخراش شوهرم را ش��نيدم كه گفت همايون 
شاهرگ او را زد. بعد ديدم كه همايون چاقو به 
دست دارد و ش��وهرم غرق در خون شده است. 
وقتي خودم را ب��ه كوچه رس��اندم همايون به 

سرعت از محل فرار كرد. 

همسر مقتول سپس جزئيات بيشتري از شرح 
حال هماي��ون را در اختيار پليس گذاش��ت. او 
گفت: يكس��ال قبل بود كه او همراه همسرش 
يكي از طبقات خان��ه ما را اجاره ك��رد. مدتي 
كه گذشت متوجه شديم كه او به مصرف مواد 
اعتياد شديدي دارد و مدام با همسرش درگير 

مي شود براي همين شوهرم او را مجبور كرد تا 
خانه ما را تخليه كند. هماي��ون هم مدتي بعد 
خانه را تخليه ك��رد و در خان��ه اي مخروبه در 
همسايگي ما ساكن شد تا اينكه با شوهرم درگير 

شد و او را به قتل رساند. 
در ش��اخه ديگ��ري از تحقيقات ت��الش براي 
بازداشت همايون در جريان بود تا اينكه مأموران 
پليس 15 ارديبهشت ماه امسال مخفيگاه متهم 
را شناسايي و او را بازداشت كردند. همايون در 
اولي��ن بازجويي ها به جرمش اعت��راف كرد. او 
گفت: شغل من آرايشگري اس��ت و قصد قتل 
بهادر را نداشتم. از مدتي قبل از حادثه و زماني 
كه من را از خانه اش اخ��راج كرد با هم اختالف 
پيدا كرديم. روز حادثه ه��م با يك قطعه چوب 
كه شكل چماق درست ش��ده بود به من حمله 
كرد. من هم با چاقو به او ضربه اي زدم كه جانش 

را از دست داد. 
با كامل ش��دن تحقيقات، بازپرس مرد جوان را 
به اتهام قتل عمد مجرم شناخت و كيفرخواست 
عليه وي صادر و پرونده براي رسيدگي به شعبه 
چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد، بنابراين متهم به زودي مقابل هيئت قضات 

پاي ميز محاكمه حاضر مي شود. 

خواس�تگار كينه ج�و وقت�ي ب�ا 
ج�واب منفي از س�وي دخت�ر مورد 
عالق�ه اش مواجه ش�د او را به همراه 
م�ادر وخواه�رش ب�ه قتل رس�اند. 
به گ��زارش خبرنگار ما، اي��ن حادثه دو 
روز قبل در شهرس��تان ش��يراز اتفاق 
افتاد. لحظاتي بعد از حادثه همسايه ها 
با ش��نيدن صداي تيراندازي پليس را 
از ماجرا با خبر كردن��د. وقتي مأموران 
كالنتري  27 گلس��تان در محل حاضر 
ش��دند مشخص شد كه س��ه عضو يك 
خان��واده ش��امل م��ادر و دو دخترش 
با ش��ليك گلوله هدف قرار گرفته و به 
علت شدت جراحت جانشان را از دست 
داده ان��د. همزمان با حض��ور بازپرس و 
كارآگاهان پليس آگاهي مشخص شد كه 
عامل حادثه خواستگار يكي از دختران 
خانواده است كه تحت تعقيب قرار گرفت و چند ساعت بعد بازداشت شد. متهم در بازجويي ها به جرمش 
اعتراف كرد و گفت: از مدتي قبل به خواستگاری  دختر خانواده رفتم، اما او به من جواب رد داد. هر چه بر 
ازدواج اصرار كردم فايده نداشت تا اينكه تصميم به قتل گرفتم. لحظاتي قبل از حادثه در حالي كه اسلحه 
به دست داشتم وارد خانه شان شدم و دختر جوان  را به همراه مادر و خواهرش  به قتل رسانده و از محل 
متواري شدم. سرهنگ كاووس محمدي، معاون اجتماعي پليس استان فارس گفت: تحقيقات بيشتر 

پليس در اين باره جريان دارد. 
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