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دو م�رد زندان�ي ك�ه عليرض�ا ش�يرمحمدعلي را در زن�دان 
تهران ب�زرگ به قت�ل رس�انده بودن�د، روزگذش�ته در ش�عبه 
پنج�م دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران محاكم�ه ش�دند. 
اين حادثه در 20خردادماه در زندان تهران بزرگ اتفاق افتاد و بررسي ها 
نش��ان داد كه يكي از زندانيان به نام عليرضا شيرمحمدعلي با   ضربات 
چاقوي دست ساز هدف قرار گرفته و جان باخته است. همزمان دو عامل 
حادثه به نام هاي محمدرضا و حميدرضا بازداش��ت شدند. حميدرضا 
كه قباًل به اتهام دو فقره قتل بازداش��ت و به مرگ محكوم شده بود، از 
زندان رجايي شهر به اين زندان تبعيد ش��ده بود. محمدرضا هم كه از 
مجرمان خطرناك بود، به حبس ابد محك��وم و به همراه حميدرضا به 
زندان تهران بزرگ تبعيد شده بود. با كامل شدن تحقيقات حميدرضا 
به اتهام مباشرت و محمدرضا به اتهام معاونت در قتل مجرم شناخته 
ش��دند و دو روز بعد از حادثه، كيفرخواس��ت عليه آنها صادر شد  و دو 
متهم روزگذشته مقابل هيئت قضايي به رياست قاضي بابايي و مستشار 

ملكي محاكمه شدند. 
هيئت قضات بعد از شنيدن دفاعيات متهمان وارد شور شد . 

 قتل مرد سابقه دار در پارک شقایق   
مرد سابقه داری كه پليس در تعقيب او بود در پارک شقايق در جنوب 
تهران به خاطر اختالف مالی از س�وی چند ش�رور به قتل رسيد.

به گزارش خبرنگار ما، س��اعت يک و 30 دقيقه بامداد ديروز، مأموران 
كالنتری 130 نازی آباد  با تماس تلفنی كارمند بيمارستان اميرالمؤمنين 

از مرگ مشكوك مرد جوانی باخبر و راهی محل شدند. 
مأموران پليس در بيمارستان با جسد مرد 35 ساله ای به نام فريد روبه رو 
شدند كه با ضربه چاقو به گردنش به قتل رسيده بود. با اعالم اين خبر 
بازپرس ويژه قتل دادسرای امور جنايی تهران همراه تيمی از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهی در محل حضور يافتند و به تحقيق پرداختند. 
نخستين بررسی ها  نشان داد، س��اعتی قبل مردی با اورژانس تماس 
می گيرد و اعالم می كند كه يكی از دوستانش در پارك شقايق از سوی 
چند نفر مورد ضرب وجرح قرار گرفته است. پس از اين، عوامل اورژانس 
راهی محل می شوند و پيكر نيمه جان مرد زخمی را به بيمارستان منتقل 

می كنند كه در نهايت وی در بيمارستان به كام مرگ می رود.
يكی از دوس��تان مقتول به مأموران گفت: فريد سابقه سرقت داشت و 
مأموران پليس هم در تعقيب او بودند، به همين خاطر شب ها به خانه اش 
نمی رفت و بيشتر در پاتوق معتادان يا پارك شقايق می خوابيد. ساعت 
21 و 30 دقيقه ش��ب بود كه فريد همراه يكی از دوستانش به سراغم 
آمدند و از من خواستند همراه آنها به پارك شقايق بروم. فريد گفت از 
چند شرور محل پول طلب دارد و می خواهد به پاتوق آنها برود و طلبش 
را بگيرد. من و فريد با خودرو دوستش به پارك شقايق رفتيم. وقتی وارد 
پارك شديم، سه مرد جوان در حال خوردن مشروب بودند كه با ديدن 
ما به فريد حمله ور ش��دند و او را زير مشت و لگد خود گرفتند. دوست 
فريد همان ابتدا از ترس فرار كرد، اما م��ن آنجا ماندم و قصد كمک به 
فريد را داشتم كه آن سه نفر مرا تهديد كردند كه از پارك بيرون بروم. 
يكی از آنها گفت اين يک تسويه حساب شخصی است و نبايد دخالت 
كنم. از ترس از پارك بيرون رفتم و به پليس زنگ زدم. دقايقی بعد به 
محل بازگش��تم كه ديدم اورژانس در حال انتقال پيكر زخمی فريد به 

بيمارستان است. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جس��د مقتول به دستور 
بازپرس وي��ژه قتل برای انج��ام آزمايش های الزم به پزش��كی قانونی 

فرستاده شد.
مأموران در تالشند تا عامالن اين قتل را شناسايی و بازداشت كنند. 

  قتل همسر مقابل چشمان پسر نوجوان 
 پس�ربچه 12س�اله كه ش�اهد ب�ود پدرش 
چگون�ه ب�ا بن�د كي�ف زنان�ه م�ادرش را 
ب�ه قت�ل رس�انده، ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، اختالف هاي زناش��ويي 
و دشوار بودن زمينه هاي الزم براي خالصي از 
زندگي هاي پرتنش سبب شده است تا بسياري 
از اين اختالف هاي خانوادگي به ش��كل گيري 
پرونده هاي همسركش��ي منجر ش��ود. در اين 
پرونده ها يكي از زوجين به قتل مي رسد، ديگري 
با مجازات قصاص مواجه مي شود و فرزندان آنها 
هم به سرنوش��تي مبهم گرفتار مي ش��وند. در 
پرونده اي كه روزگذش��ته در غ��رب تهران به 
جريان افتاد، يكي از اين اختالف هاي خانوادگي 
حادثه اي خونين را رقم زد. ساعت 7:03 صبح 
بودكه مردي ميانس��ال با مرك��ز فوريت هاي 
پلي��س 110 تماس گرفت و ب��ه مأموران خبر 
داد، همسرش را به قتل رسانده است. لحظاتي 
بعد تيمي از مأم��وران كالنتري 139مرزداران 
به سرپرستي س��رهنگ علي آقا طيبي، رئيس 
كالنتري در محل حادثه كه خانه اي در ميدان 
آرش بود، حاضر شدند. جس��د متعلق به زني 
42س��اله بود كه براثر فش��ار بر عناصر حياتي 
گردن به كام مرگ رفته بود. مأموران پليس در 
اولين گام شوهر 46ساله  اش را كه خودش را به 
عنوان قاتل معرفي كرده بود بازداشت و بازپرس 
ويژه قتل، كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي را 

از اين ماجرا باخبر كردند. 
حادثه از زبان كودک 12 ساله 

پسر 12ساله خانواده كه شاهد بخشي از حادثه 
خونين بود، اولين كس��ي بود كه از س��وي تيم 
جنايي مورد تحقيق قرار گرفت. او گفت: پدر و 
مادرم از مدت ها قبل با هم اختالف داشتند. آنها 
شب گذشته هم مطابق معمول با هم مشاجره 
كردند، به طوري كه من ش��ب را در اتاق مادرم 
خوابيدم و پدرم براي خواب ب��ه اتاق من رفت. 
وي ادامه داد: ساعت 6:30صبح بود كه با صداي 
مشاجره آنها از خواب بيدار شدم. وقتي خودم را 
به راهرو رس��اندم پدرم را در حال ضرب و جرح 
با مادرم ديدم، او مدام با مشت به صورت مادرم 
ضربه مي  زد، وقتي خودم را به آنها رساندم، تالش 
كردم مانع از كتک خوردن مادرم شوم، اما حريف 
پدرم نبودم. او م��ن را با ضربه اي به گوش��ه اي 

پرتاب كرد و بعد دست انداخت بند كيف مادرم 
را گرفت و آن را به دورگ��ردن مادرم انداخت و 
شروع به كشيدن كرد. دوباره به طرفش دويدم 
و سعي كردم مادرم را از دست او نجات دهم، اما 
فايده اي نداشت. زورم به او نمي رسيد، پدر دستم 
را كشيد و من را داخل اتاق حبس كرد و به سراغ 
مادرم رفت. داخل اتاق به دنبال چيزي بودم تا 
در را بش��كنم و براي نجات مادرم تالش كنم، 
دسته لوله جاروبرقي را پيدا كردم و مدام ضربه 
زدم تا شايد كسي با سرو صدايي كه راه انداخته 
بودم براي كمک بيايد. 20دقيقه تالش كردم تا 
توانستم در را بشكنم، اما وقتي خودم را به راهرو 
رساندم همه چيز تمام شده بود. مادرم مرده بود 
و پدر در آش��پزخانه ليوان آب را سر مي كشيد. 
به طرف گوش��ي تلفن دويدم تا پليس را باخبر 
كنم، اميد داشتم هنوز مادرم زنده باشد. پدرم 
به سمت من دويد و گوشي را گرفت و به سمتي 
پرتاب كرد كه شكست. او كمي در خانه قدم زد 
و بعد با تلفن همراهش اورژانس و پليس را باخبر 
كرد. امدادگران وقتي رسيدند و مادرم را معاينه 

كردند، گفتند كه او مرده است. 

اعتراف به حادثه هولناک 
در شاخه ديگري از تحقيقات شوهر46ساله مقتول 
مورد تحقيق قرار گرف��ت. او در اولين بازجويي ها 
به قتل اعتراف كرد و در ش��رح ماج��را گفت: من 
آتش نش��ان  هس��تم. س��ال 79 از طريق يكي از 
همكارانم در آتش نش��اني با خواهرش آشنا شدم 
و سپس با او ازدواج كردم و صاحب پسري 12ساله 
شديم. همسرم كارمند بانک بود و حقوق خوبي 
مي گرفت. او هميشه سر من منت مي گذاشت و 
پولش را به س��ر من مي زد. پس از سال ها خانه اي 
خريديم و به نام همسرم زدم. پس از اين اختالفات 
ما بيش��تر ش��د، او مدام به من بي محلي مي كرد 
و رفتارش با مادرم سبب شده بود تا مادرم دق كند. 

قصد طالق داشتيم
متهم ادامه داد: همسرم يک بار من را از خانه بيرون 
كرد كه با ميانجي گري هاي بس��تگان دوباره به 
خانه ام برگشتم . بعد از باالگرفتن اختالف هايمان 
چندباري از او شكايت كردم و در نهايت تصميم به 
جدايي گرفتيم. در دادگاه درخواست طالق دادم، 
اما دادگاه اول ما را پيش مشاور فرستاد و مشاور 
هم ما را آشتي داد و باز دوباره به زندگي پرتنش 

و پراختالف برگشتم. همسرم مدام پسرم  را عليه 
من تحريک مي كرد و اجازه نمي داد من در تربيت 

او نقش داشته باشم. 
درباره روز حادثه 

متهم گفت: درآمد ماهانه ام 5ميليون تومان بود، 
از چند س��ال قبل با تجاربي كه داشتم، توانسته 
بودم 600ميليون تومان پس انداز كنم و س��ال 
قبل 600ميليون تومان را به همس��رم دادم كه 
برايم دالر تهيه كند و هفته گذشته از او خواستم 
پول يا دالر را به من پس بدهد كه بناي ناسازگاري 
گذاشت و مرا دوباره تحقير كرد. متهم در توضيح 
قتل گفت: صبح كه از خواب بيدار شديم دوباره 
ماجراي پول را مطرح كردم و خواستم پولم را پس 
بدهد كه توجه نكرد و دعوايمان باال گرفت. من با 
مش��ت چندضربه به صورتش زدم. مي خواستم 
رهايش كنم، اما در همان ح��ال فرياد مي زد كه 
حسابت را مي رس��م من هم كنترلم را از دست 
دادم و با بندكيف او را خفه كردم. سرهنگ علی آقا 
طيبی رئي��س كالنتری 139 م��رزداران گفت: 
تحقيقات از مته��م در اداره دهم پليس آگاهي 

تهران در جريان است. 

سرهنگ  سیامک محمدي*

رهایی گروگان در شهرستان جاسک
فرمانده انتظامی جاس�ك از رهايی گروگان و دستگيری دو 

گروگانگير خبر داد.
سرهنگ عباس قاس��می به ايس��نا گفت: در پی دريافت خبری 
مبنی بر ربوده شدن فردی از ساكنان جاسک، پيگيری موضوع 
به صورت ويژه در دس��تور كار مأموران پلي��س امنيت عمومی 
شهرس��تان قرار گرفت. وی افزود: مأموران ب��ا رصد اطالعاتی و 
اقدامات پيچيده پليسی در نهايت محل مخفيگاه آدم ربايان را در 
يكی از محالت شهرستان شناسايی و با هماهنگی مقام قضايی 

به محل اعزام ش��دند. به محض ورود مأموران مش��خص شد كه 
آدم ربايان قصد جابه جايی فرد گروگان را داشتند كه با هوشياری 
و سرعت عمل مأموران، گروگان صحيح و سالم آزاد شد و دو نفر 
ازآدم ربايان دستگير و پس از تش��كيل پرونده به مراجع قضايی 
معرفی ش��دند. آدم ربايان در بازجويی های اوليه علت آدم ربايی 
را اختالف مالی و تسويه حس��اب ش��خصی عنوان كردند، اما در 
بررسي ها معلوم ش��د گروگانگيران دارای سابقه متعدد كيفری 

بودند كه با هويت جعلی اقدام به اعمال مجرمانه می كردند.

4 کشته در تصادف پراید و پژو
تصادف خودروهاي پژو و پرايد در شهرستان آبادان چهار كشته 

برجاي گذاشت.
اين حادثه  ساعت 10 صبح روز گذش��ته در بلوار اصلی شهر مقابل 
پااليش��گاه اتفاق افتاد و پليس و امدادگران بع��د از حضور در محل 
شروع به امدادرساني كردند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه چهار 
سرنشين سواري پرايد كه چهار پسر جوان بودند به علت شدت جراحت 
فوت ش��ده اند و راننده پژو كه دچار جراحت شده بود به بيمارستان 

منتقل شده است. علت اين حادثه در دست بررسي است. 

خدشه به امنيت  با گسترش بدحجابي  
اداره برآورد اجتماعي و افكارس��نجي معاون��ت اجتماعي فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ طي يک گزارش اجتماعي– تحليلي به بررسي 
وضعيت عفاف و حجاب و تأثير آن بر امنيت اجتماعي ش��هر تهران با 
ش��يوه گردآوري داده ها به صورت توصيفي، تحليلي، روش اسنادي 
پرداخته است، در اين مطالعه موردي مي خوانيم: حجاب  از اصول مهم 
در تحقق امنيت رواني و سالمت اجتماعي است كه براي نهادينه كردن 
آن در جامعه بايد فرهنگ س��ازي ش��ود، برنامه ريزي درست و ترويج 
عفاف و حجاب و رعايت آن توسط عموم مردم مي تواند ضامن سالمت 
و امنيت اجتماعي در جامعه باشد. حجاب سبب گسترش امنيت رواني 

و ايجاد زمينه براي رشد معنوي زنان و مردان مي شود. 
ترويج عفاف و حجاب نه تنه��ا باعث ايجاد امني��ت اجتماعي فراگير 
مي ش��ود بلكه راهكار مناس��بي براي مبارزه با تهاجم فرهنگي است. 
ش��ناخت تأثير حجاب و نقش آن در كاهش آس��يب هاي اجتماعي 
مي تواند مسير حركت جامعه را به س��وي ترقي و تعامل هموار سازد. 
از علل اهميت موضوع رعايت عفاف و حجاب در جامعه، امنيت زنان، 
حفظ خانواده، پرهيز از روابط نادرست، تكريم زن، ايجاد فرزند حالل 
و از هم نپاش��يدن كانون خانواده اس��ت، گرايش به عفاف و حجاب، 
گرايشي فطري در ميان زنان و مردان است و ميزان و شكل آن رابطه 
مستقيمي با اخالق، فرهنگ و س��اختار اجتماعي جوامع دارد. بر اين 
اساس مي توان گفت كه بد پوشش��ي جزو مباحث روز دنيا در فرآيند 
جهاني ش��دن و مدرنيته اس��ت و يكي از پيچيده ترين آس��يب هاي 

اجتماعي مطرح در جامعه امروز محسوب مي شود. 
حجاب و عفاف موضوعي ملي است و همه دستگاه ها و نهادهاي دولتي 
بايد در راس��تاي چارچوب وظايف و مأموريت  هاي خود در اين زمينه 
عمل كنند، حجاب و عفاف يک دستور ديني است كه از مسائل مهم 
و كليدي جامعه اس��المي ايران نيز به ش��مار مي آيد و با بس��ياري از 
مسائل داراي ابعاد سياسي، اجتماعي، امنيتي و فرهنگي مرتبط است، 
حجاب در دين اسالم سهل انگاري مضر يا سخت گيري بي مورد نبوده 
و آنگونه كه غرب تبليغ مي كند به معناي حبس زن يا پرده نشيني و 
دوري از شركت در مس��ائل اجتماعي نيست، بلكه بدين معناست كه 
زن در معاشرت خود با مردان بيگانه موي س��ر و اندام را بپوشاند و به 
جلوه گري و خودنمايي نپردازد. اسالم به عنوان آخرين و كامل ترين 
دين الهي لباس و پوشش براي زن و مرد را با تعديل و نظم مناسبي به 
جامعه بشري ارزاني داشته اس��ت. از انحرافات يا افراط و تفريط هايي 
كه پيرامون پوشش زنان وجود داشته است، اجتناب كرده و در تشريح 
قانون حجاب و مرزي متناسب با غرايز انساني را در نظر گرفته است. 

پوش��ش و حجاب به مثاب��ه رس��انه اي ارتباطي و به عنوان كنش��ي 
اجتماعي، از يک س��و تحت تأثير س��اختارهاي فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي است و از سوي ديگر، متأثر از كنشگران اجتماعي اعم از زن 
و مرد است، بدحجابي عالوه بر اينكه خود يک ناهنجاري اجتماعي به 
شمار مي آيد و جامعه را به بي بند و باري مي كشاند، زمينه ساز بسياري 
از زش��تي هاي اخالقي اس��ت، وقتي به پوش��ش و متانت بي اعتنايي 
مي شود، مسائل اخالقي ديگر هم از جامعه رخت بر مي بندد؛ يكي از 
مراكز مهم فرهنگي كه نقش قابل توجهي در گس��ترش حجاب دارد 
صدا و سيما و رسانه ها هستند، زيرا تمام فيلم ها و برنامه هاي آن نقش 
الگودهي بس��يار مهمي براي مردم دارد. بايد در رسانه هاي گروهي و 
جرايد مخصوصاً صدا و سيما روي حجاب به ويژه حجاب  برتر )چادر( 
تبليغ شود و فوايد حجاب و آثار ش��وم بدحجابي با شيوه هاي هنري 
تبيين ش��ود و در تمامي برنامه هاي صدا و سيما س��عي شود از چادر 

استفاده شود و از زنان محجبه تجليل به عمل آيد. 
 آس��يب اجتماعي به نوعي عمل فردي يا جمعي گفته مي شود كه در 
چارچوب اصول اخالقي و قواعد جمعي به صورت رسمي يا غير رسمي 
مورد رعايت قرار نگيرد و در نتيجه با منع قانوني يا قبح اخالقي جامعه 
روبه رو مي شود. حجاب اسالمي در چار چوب اخالق ديني قرار مي گيرد، 
عدم رعايت آن نوعي آس��يب اجتماعي ساده تلقي مي شود، حال اين 

آسيب خود داراي مراتب دسته بندي هاي خاصي است. 
بد حجابي آثار متعددي در جامعه مي گذارد كه از جمله مي توان به نفوذ 
فرهنگ بيگانه، گسترش فس��اد تباهي در جامعه، تضعيف اعتقادات 
ارزش��ي ديني، اختالل در س��المت رواني جامعه و مواجه شدن نهاد 
خانواده با بحران اخالقي اجتماعي را نام برد. خانواده، نظام آموزشي و 
نهادهاي فرهنگي اجتماعي رسانه ها و دولتمردان در ترويج فرهنگ 
عفاف و حجاب و تحكيم آن نقش غير قابل انكاري دارند كه مس��تلزم 
هماهنگي دس��تگاه هاي فرهنگي جامعه اس��ت، بدحجابي و پوشش 
نامناس��ب پيامدها و آثار جبران ناپذيري در فرهنگ، اخالق و امنيت 
جامعه دارد و سالمت فرد و جامعه را تهديد مي كند، مراعات آن باعث 
حفظ نهاد خانواده، آرامش رواني، حفظ هويت فرهنگي جامعه دارد. 

طالق و تهديد خانواده، هوس مداري و تخريب خانواده، چشم چراني 
و مقايس��ه با همسر، دوس��تي هاي نامش��روع، فريب ظواهر آراسته، 
جامعه پذيري ضعيف يا ناهمگون، كم رنگي تعلق به فرهنگ خودي و 
تعلق بيش��تر به ديگر فرهنگ ها، ضعف اعتقادي، بحران هاي هويتي، 
تلقي محدوديت آفرين از حجاب، تغيير هنجارهاي جامعه، بي توجهي 
يا كم توجهي به پيامدهاي منفي بدحجابي و بي حجابي، غرب گرايي 
و الگوس��ازي از فرهنگ غرب، مدگرايي و تنوع طلبي نسل هاي جوان 
جامعه و ضعف كنترل اجتماعي از جمله پيامدهاي ناگوار بدحجابي 

در جامعه است. 
مبارزه با نفس، حجاب و سالمت زنان در جامعه، ارزش و احترام زن، 
حجاب و نقش آن در س��المت اجتماع و ايجاد آرامش رواني در افراد 

جامعه، از جمله آثار و فوايد رعايت عفاف و حجاب است. 
در نتيجه مي توان گفت، ام��روزه بد حجابي و جذابيت كاذب آن براي 
تعدادي از افراد همواره تهديدي براي سالمت و امنيت جامعه است كه 
در اثر بي توجهي مي تواند زمينه ساز آسيب ها و جرائم اجتماعي مختلف 
ديگري باشد، اكنون كمرنگ شدن حجاب در جامعه به صورت علني 
پديدار شده و متعاقب آن، گسترش جرائمي همچون مزاحمت، ارتباط 
نامشروع، تجاوز به عنف، خيانت زناشويي، رواج بي عفتي در جامعه و  
اختالفات خانوادگي   مشهود و ملموس است كه اين موضوع خوشايند 

وشايسته جامعه ما نيست. 
*رئيس اداره برآورد اجتماعي معاونت اجتماعي فاتب

قتل در جشن تولد
درگيري در مراسم جشن تولد در شهرستان ميناب منجر به 

قتل شد.
سرهنگ محمد رستمی، فرمانده انتظامی ميناب  گفت: مأموران 
پليس بعد از اطالع از وقوع حادثه در محل حاضر و متوجه شدند كه 
درگيري شركت كنندگان در مراسم جشن تولد به قتل يكي از آنها 
منجر شده است. وي افزود: مأموران پليس همزمان با انتقال جسد 
به پزشكي قانوني، متهم را شناسايي و بازداشت كردند. وي اعتراف 
كرد كه به خاطر اختالف قبلي با مقتول درگير شده و اين حادثه  

خونين را رقم زده است.

انكار قتل شوهر نابينا
زن جوان�ي ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل ش�وهر نابين�ا و پول�دارش در بازداش�ت 
ك�رد.  ان�كار  را  جرم�ش  محاكم�ه  جلس�ه  در  مي ب�رد،  س�ر  ب�ه 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل سال 96 مأموران كالنتري 102پاسداران از مرگ مشكوك 
مرد سالخورده اي به نام احمد در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. 
دختر مقتول كه در محل حاضر بود، به مأموران گفت: »چند سال قبل مادرم فوت كرد. 
پدرم در انگلستان شركت  و وضع مالي خوبي داشت. او نابينا بود، به همين خاطر با زني 
جوان به نام پوران ازدواج كرد و قرار بود او را به انگلستان ببرد، اما با هم اختالف داشتند، 
به همين خاطر پدرم از تصميمش منصرف شد و همين بهانه اي شد كه آن زن پدرم را 
اذيت كند و شكنجه دهد. آخرين بار وقتي با پدرم درگير شد او را از بلندي به پايين پرتاب 
كرد. بالفاصله پدرم را به بيمارستان رسانديم، اما بر اثر ضربه مغزي فوت كرد. از آن زن 

شكايت دارم و او قاتل پدرم است.«

با انتقال جسد به پزشكي قانوني، پوران 45ساله بازداشت ش��د، اما قتل را انكار كرد و 
گفت: زمان حادثه در محل ديگري بوده اس��ت. با انكاره��اي متهم در روند تحقيقات 
مشخص شد، وي حدود 720 بار با مركز مشاوره قوه قضائيه تماس گرفته و درباره اينكه 
اگر كسي از بلندي به پايين پرتاب شود، متهم به قتل است يا نه سؤاالتي را مطرح كرده 
بود. سرانجام با توجه به شواهد و قرائن موجود پوران به اتهام قتل عمد روانه زندان شد و 
پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يک استان تهران فرستاده شد.  صبح ديروز متهم از 
زندان اعزام و مقابل هيئت قضايي به رياست قاضي قربان زاده قرار گرفت. ابتداي جلسه 
اولياي دم درخواست قصاص كردند و سپس متهم با انكار جرمش در جايگاه قرار گرفت 
و گفت: »من و شوهرم اختالفي نداشتيم، فقط گاهي به خاطر مشروب خوردن هايش 
با هم جر و بحث مي كرديم. آن روز براي خريد از خانه بيرون رفته بودم و وقتي برگشتم، 
ديدم از پله ها  افتاده است. او نابينا و بيمار بود، به احتمال زياد خودش از پله ها افتاده است. 

باور كنيد من قاتل نيستم.«
متهم در ادامه درخصوص تماس هايش با مركز مشاوره قوه قضائيه نيز گفت: »شوهرم 
ملكي را به من صلح كرده بود، به همين دليل با مركز مشاوره قوه تماس مي گرفتم تا در 
اين مورد سؤال كنم، اما وقتي اين حادثه پيش آمد از روي كنجكاوي در اين مورد هم 

سؤال كردم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

درخواست گذشت از قتل پدر سالخورده
زن ميانس�الی كه از س�ه س�ال قب�ل به اته�ام قتل 
پ�در س�الخورده اش بازداش�ت ش�ده، مدع�ي 
اس�ت وارد ش�دن زن صيغه اي ب�ه زندگ�ي پدرش 
باع�ث ب�روز تن�ش و س�رانجام قتل ش�ده اس�ت.

به گزارش خبرنگار ما، اول اسفندماه 95، زن 48 ساله ای 
به نام نوشين با مراجعه به كالنتری 141 شهرك گلستان 
خودش را عام��ل قتل پدر 70 س��اله  اش معرفی كرد. با 
اعالم اين خبر مأموران به منزل مسكونی مقتول رفتند 
و با جسد مرد س��الخورده ای  روبه رو شدند كه با ضربات 
چاقو به قتل رس��يده بود. با اقراره��ای متهم، پرونده به 
شعبه دوم دادگاه كيفری يک استان تهران فرستاده شد 
و صبح ديروز روی ميز هيئت قضايی به رياس��ت قاضی 

زالی قرار گرفت. 
ابتدای جلسه سه دختر مقتول برای خواهرشان درخواست 
قصاص كردند. در ادامه نوشين كه حاال 50 ساله و صاحب 
س��ه فرزند اس��ت به اتهام قتل عمد و ضربات منتهی به 
غيرفوت در جايگاه ايستاد و با قبول اتهاماتش گفت: »من 
در طبقه سوم خانه پدرم زندگی می كردم و رابطه خوبی با 
او داشتم. ايام آخر سال بود و بعد از خانه تكانی، روز حادثه به 
بازار رفتم و مقداری لوازم آشپزخانه از جمله سفره، چاقو و 
وسايل ديگر خريدم. بعد به باشگاه رفتم و حدود پنج ساعت 
در باشگاه ماندم، وقتی بيرون آمدم ديدم چندين تماس 
بی  پاسخ از مادرم داشته  ام. به مادرم زنگ زدم كه گفت با 
پدرم درگير شده و او را از خانه بيرون كرده است. به پدرم 
زنگ زدم، اما او با تندی جواب مرا داد و گفت بيا خانه با هم 
صحبت كنيم. به خانه رفتم، پدرم خيلی عصبانی بود و مرا 

به خاطر اينكه مادرم را به خانه برگردانده بودم، سرزنش 
كرد. جواب ندادم و به طبقه سوم رفتم. همين كه جلوی در 
رسيدم، پدرم مرا هل داد و در شكست. سپس همه وسايل 
داخل كيفم روی فرش ريخت. چشمم به دو عدد چاقويی 
كه خريده بودم افتاد. آمدم آنها را بردارم و با بقيه خريدها 
داخل كيف بگذارم كه همان لحظه پدرم برگشت و يكی 
از چاقوها به س��ينه او و ديگری به گردنش خورد.« متهم 
با گريه ادامه داد: »همان لحظه س��وار ماشين شدم و در 
خيابان هراسان داد می زدم و می  خواستم خودكشی كنم، 

اما پشيمان شدم و به كالنتری رفتم.« 
در اين لحظه كه گريه همه اوليای دم بلند شده بود، متهم 
گفت: »اختالف پدر و مادرم وقتی ش��ديدتر شد كه پای 
يک زن به زندگی پدرم باز شد. پدرم او را صيغه كرده بود و 
مسبب همه اين بدبختی  ها اوست كه كانون گرم خانواده 
ما را به هم ريخت. من جلوی تک تک خانواده  ام شرمنده  ام 
و جوابی ندارم.«  او در پاسخ به سؤال هيئت قضايی مبنی 
بر هشت ضربه چاقو روی بدن مقتول عنوان كرد: »هول 
شده بودم به همين دليل چيزی يادم نيست. شايد ضربات 
ديگری به پ��درم خورده و من متوجه نش��ده ام. از طرفی 
وكيل اوليای دم مدعی اس��ت، من همدست داشته  ام كه 
پدرم را جابه جا كرده  ام. او اشتباه می كند، پدرم به خاطر 
خونی كه از او رفته بود از پله  ها سر خورد و به پايين سقوط 
كرد. من به اندازه كافی به خاطر قتل پدرم احساس گناه 
می  كنم. اگر بخواهم به دروغ همدس��ت معرفی كنم هم 

گناه بزرگی است.« 
در پايان هيئت قضايی وارد شور شد.

پرونده »نجفي«
 از لحاظ دادسرا بي نقص است

سرپرس�ت دادس�راي ام�ور جناي�ي ته�ران اع�الم ك�رد، 
پرون�ده قت�ل ميت�را اس�تاد از لح�اظ دادس�را فاق�د نق�ص 
اس�ت و تم�ام اي�رادات س�ه وكي�ل مته�م رد ش�ده اس�ت. 
قاضي محمد شهرياري در پاسخ به ادعاي مطرح شده از سوي برخي 
افراد در رابطه با وجود نق��ص در مرحله تحقيقات پرونده قتل ميترا 
استاد توضيح داد: طبق قانون اگر پرونده نقايصي داشته باشد، دادگاه 
مي تواند رأساً آن را برطرف يا به دادسرا اعاده كند. در جلسه مقدماتي 
كه در دادگاه كيفري يک تشكيل شد، تمامي ايرادات سه وكيل متهم 
رد و دادگاه وارد جلس��ه رسيدگي شد. قاضي ش��هرياري گفت: اگر 
دادگاه تحقيقاتي را در اين زمينه الزم بداند طبق مقررات و قانون انجام 
مي دهد. بنابراين در حال حاضر منتظر جلس��ات رسيدگي و صدور 
حكم هستيم. براساس اين گزارش محمدعلي نجفي، شهردار اسبق 
تهران كه از هفتم خردادماه به اتهام قتل همسرش در زندان اوين به سر 
مي برد، در دو جلسه در شعبه نهم دادگاه كيفري يک استان تهران به 
رياست قاضي محمدي كشكولي محاكمه شده است. سومين جلسه 

رسيدگي صبح فردا در همين شعبه برگزار خواهد شد. 
سرپرست دادسراي جنايي تأكيد كرد: دادسرا با كمال بي طرفي نسبت 

به جمع آوري داليل اقدام كرده است. 

  دستگيری خواستگاران سارق 
وارد  خواس�تگاري  بهان�ه  ب�ه  ك�ه  ج�وان  م�رد  س�ه 
خان�ه اي در شهرس�تان مراغ�ه ش�ده و اق�دام ب�ه س�رقت 
ش�دند. بازداش�ت  بودن�د،  ك�رده  ط�ال  ميلي�ون   100
س��رهنگ رضا اصالنی فر، فرمانده انتظامی مراغه گف��ت: دو روز قبل 
بود كه مأموران پليس از ماجراي اين سرقت در يكي از محله ها باخبر 
ش��دند و در محل حضور يافتند. در اولين بررس��ي ها مشخص شد كه 
سه مرد جوان به بهانه خواستگاري وارد خانه ای  شدند و بعد از حبس 
اعضاي خانواده در يكي از اتاق ها، اقدام به س��رقت طال به قيمت 100 
ميليون تومان كرده  و گريخته اند. وي افزود: مأموران پليس در جريان 
بررسي هاي خود موفق شدند متهمان را شناسايي و آنها را بازداشت و 

طالهاي سرقتي را كشف كنند.

قاتالن   زندان   فشافویه 
 محاکمه شدند


