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سردار حسين رحيمي* حركت دوباره آرمان به سمت طناب دار
آرمان، عامل جنايت پرونده جنجالي قتل غزاله 
كه يك بار حكم مرگش از سوي قضات ديوان 
عالي كشور تأييد شده و تا پاي اجراي حكم پيش 
رفته بود بار ديگر در همان مسير قرار گرفت. 
به گزارش جوان، اس��م آرمان 1۲ بهمن سال ۹۲، 
در فهرست افراد متهم به قتل ثبت شد. آن روز با 
اعالم ناپديد شدن دختري به نام غزاله تحقيقات 
پليس تهران به جريان افتاد تا اينكه مشخص شد 
غزاله آن روز به خانه پس��ر مورد عالقه اش آرمان 
رفته اس��ت. به اين ترتيب آرمان بازداشت شد و 
در روند بازجويي ها به قتل غزاله با اصابت ضربات 
ميله بارفيكس اعتراف كرد. آرمان گفت كه جسد 
را داخل يك چمدان گذاشته و آنرا داخل سطل 
زباله انداخته است. او توضيح داد: من با غزاله در 
سفري كه به تركيه داشتم، آشنا شدم. او هم همراه 
خانواده اش به تركيه آمده بود و بعد از برگشت به 
ايران ارتباط ما ادامه داشت تا اينكه روز حادثه او 
را در نبود پدر و مادرم به خانه دعوت كردم. غزاله 
گفت كه مي خواهد به رابطه دوستي مان پايان دهد 
و به فكر درس باشد اما من مي خواستم او در اين 

رابطه بماند براي همين عصباني شدم و دست به 
ميله بارفيكس بردم و حادثه خونين اتفاق افتاد. 

هر چند تحقيقات براي كشف جس��د فايده اي 
نداشت با اين حال بازپرس آرمان را به اتهام قتل 
عمد مجرم ش��ناخت و پرونده در شعبه چهارم 
دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي شد. بر 
خالف آنچه  آرمان در اولين تحقيقات به ارتكاب 

قتل اعت��راف كرده ب��ود، او در جريان دادرس��ي 
اتهامش را انكار كرد. متهم گفت كه غزاله هنگام 
خارج شدن از آپارتمانشان از روي پله سقوط كرده 
و جانش را از دست داده اس��ت. او هم ترسيده و 

جسد را با چمدان از خانه خارج كرده است. 
دفاعيات آرمان اما از سوي هيئت قضايي پذيرفته 
نش��د و او به درخواس��ت اولياي دم ب��ا مجازات 

قصاص مواجه ش��د. پس از اينكه حكم قصاص 
در ديوان عالي كشور تأييد شد نام آرمان در ميان 
محكومان به مرگ ثبت شد و او به پاي چوبه دار 
منتقل شد. با تالش صورت گرفته از سوي هيئت 
صلح و سازش دادسراي امور جنايي آرمان موفق 
به گرفتن مهلت يك ماهه از اولياي دم شد، بنابراين 
وي به سلول خود بازگشت. متهم در فرصت ايجاد 
شده موفق ش��د با كمك وكالي اش رأي دادگاه 
صادر كننده رأي را نسبت به حكم صادره تغيير 
دهد، بنابراين با نقض رأي از س��وي ديوان عالي 
كشور وي بار ديگر به ميز محاكمه بازگشت. در 
حالي كه انتظار مي رفت متهم در دور تازه دادرسي 
از اولياي دم طلب بخشش كند بار ديگر اتهام قتل 
عمد را انكار كرد و گفت از سرنوشت جسد غزاله 
هم خبر ندارد. با ختم جلس��ه دادرس��ي هيئت 
قضايي بار ديگر وي را به قصاص محكوم كردند 
كه رأي صادر ش��ده از س��وي ديوان عالي كشور 
تأييد ش��د، بنابراين در صورتي كه آرمان موفق 
نشود رضايت اولياي دم پرونده را جلب كند حكم 

درباره اش اجرا خواهد شد. 

طناب دار از گردن 
مرد كفاش برداشته شد

اعضاي خانواده اي كه دختر شان 
15 سال قبل به دست مردي كفاش 
به قتل رسيده بود پاي چوبه دار 
از مته�م اعالم گذش�ت كردند. 

ب��ه گ��زارش ج��وان، صب��ح روز  
۲4 فروردين س��ال 84 به مأموران 
پليس شهرستان كرج خبر رسيد زن 
جواني در يك آموزشگاه كامپيوتر 
به قتل رسيده است. وقتي مأموران 
پلي��س پ��ا  در قتل��گاه زن ج��وان 
گذاشتند با جسد منشي ۲4 ساله 
آموزشگاه به نام فريبا در كف سالن 
روبه رو شدند كه حكايت از آن داشت 
با فش��ار بر عناصر حياتي گردن به 
قتل رسيده است. بررسي هاي صحنه 
حادثه با توجه به آثار كبودي روي 
بدن مقتول نشان مي داد، وي هنگام 
درگيري در برابر قاتل مقاومت كرده 
اما در نهايت مغلوب او شده و به قتل 
رسيده است. همچنين مأموران در تن پيمايي مقتول متوجه آثار خراشيدگي هايي روي 
دس��ت او ش��دند كه معلوم بود عامل قتل پس از حادثه النگوهاي طالي او را نيز سرقت 
كرده اس��ت. مدير آموزش��گاه كه موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، گفت: فريبا 
منشي آموزشگاه من بود. او معموالً هر روز صبح يك س��اعت از من زودتر به آموزشگاه 
مي آمد و همه چيز را براي برگزاري كالس ها مرتب و آماده مي كرد و بعد من و هنرجويان 
وارد آموزشگاه مي شديم. دقايقي قبل مثل هميشه وارد آموزشگاه شدم كه ديدم وسايل 
آموزشگاه بهم ريخته است و فريبا هم روي زمين افتاده است. وقتي بر بالينش حاضر شدم 
تازه متوجه شدم كه او به قتل رسيده اس��ت. همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني 
مأموران تحقيقات خود را براي شناسايي قاتل آغاز و در نخستين گام به شوهر وي مظنون 

شده  و از وي تحقيق كردند. 
شوهر مقتول در بازجويي ها گفت: يك سال قبل با فريبا ازدواج كردم و از آن زمان به بعد 
با هم زندگي مي كرديم. من و همسرم با هم اختالفي نداشتيم و روز حادثه هم او به محل 
كارش رفت و من هم به محل كارم رفتم كه ساعتي قبل بستگانم به من خبر دادند همسرم 

در محل كارش به قتل رسيده است. 
مأموران در تحقيقات ميداني مدركي عليه شوهر مقتول پيدا نكردند و وي را آزاد كردند، 
اما تحقيقات خود را همچنان براي شناسايي قاتل ادامه دادند تا اينكه چند ماه بعد مدير 
آموزشگاه به مأموران گفت به مرد كفاشي كه زير پله هاي آموزشگاه كفاشي دارد مشكوك 
است. وي گفت: اين مرد هر روز درباره سرنوشت پرونده قتل منشي ام سؤال مي كند و كمي 

هم نگران است كه فكر مي كنم او از ماجراي قتل خبري دارد. 
    دستگيري قاتل 

بنابراين مأموران مرد كفاش را بازداشت كرده  و مورد بازجويي قرار دادند، اما وي مدعي شد 
كه از جريان قتل زن جوان بي خبر است. پس از اين مرد كفاش آزاد شد اما مأموران كه متوجه 
تناقض گويي هاي او شده بودند،  وي را به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند تا اينكه در 
بازرسي محل كارش مقداري از طالهاي مقتول را كشف كردند. سپس مأموران دوباره مرد 
كفاش را بازداشت كردند و مورد بازجويي قرار دادند. متهم در بازجويي هاي فني به قتل زن 
جوان اعتراف كرد و مدعي شد كه از او كينه به دل گرفته و روز حادثه هم قصد داشته او را 

مورد آزار و اذيت قرار دهد كه او مقاومت كرده و سپس او را به قتل رسانده است. 
وي گفت: فريبا هر روز صبح آموزشگاه را باز مي كرد و يك ساعت بعد هم مدير آموزشگاه به 
محل كارش مي آمد و پس از آن هم هنرجويان وارد آموزشگاه مي شدند. من فريبا را دوست 
داشتم اما او به من بي اعتنا بود. بعد از اينكه او ازدواج كرد رفتارش نسبت به من بد شد كه از 
او كينه به دل گرفتم. روز حادثه زير پله آموزشگاه را باز كرده بودم كه فريبا وارد آموزشگاه 
شد و من هم پشت سرش وارد آموزشگاه شدم. او از من سؤال كرد كه »چه مي خواهي« كه 
به او گفتم دوستش دارم اما او به من فحاشي كرد و خواست مرا بيرون كند كه با هم درگير 
شديم. خيلي عصباني شدم و او را به زمين زدم و با كابل كامپيوتر او را خفه كردم. پس از 
قتل طالهاي او را سرقت كردم و به محل كارم در زير پله باز گشتم.  متهم پس از تحقيقات 
تكميلي در شعبه 80 دادگاه كيفري كرج محاكمه شد. در جلسه دادگاه مادر مقتول براي 

متهم درخواست قصاص كرد و هيئت قضايي هم قاتل را به قصاص محكوم كردند. 
    جلسات صلح و سازش 

حكم دادگاه پس از تأييد در ديوان عالي كشور براي سير مراحل اجراي حكم به شعبه 
اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد. در حالي كه استيذان حكم متهم 
از سوي رئيس قوه قضائيه صادر شده بود، هيئت صلح و سازش دادسراي امور جنايي 
تهران براي جلب رضايت اقدام به برگزاري جلسات صلح و سازش كردند، اما موفق به 
گرفتن رضايت نشدند تا اينكه متهم سال قبل براي اجراي حكم پاي چوبه دار حاضر شد. 
متهم هنگام اجراي حكم موفق شد از اولياي دم مهلت بگيرد و بدين ترتيب به سلولش 
بازگشت. پس از اين تالش هاي هيئت صلح و سازش ادامه داشت تا اينكه مرد كفاش 
چند روز قبل براي دومين بار براي اجراي حكم پاي چوبه دار حاضر شد. در حالي كه 
طناب دار بر گردن قاتل آويخته شده بود با تالش هيئت صلح و سازش دادسراي امور 
جنايي تهران اولياي دم كه پس از فوت مادر مقتول، خواهران او  هستند  اعالم كردند 
چنانچه متهم ديه پرداخت كند او را مي بخشند. متهم در نهايت چند روزقبل با كمك 
خيرين ديه مقتول را پرداخت كرد و بدين ترتيب وی  به زودي پس از تحمل 15 سال 

حبس از زندان آزاد مي شود. 

ضرورت حفظ امنيت پايدار
امنيت مهمترين مؤلفه اي اس��ت كه 
مي ت��وان در س��ايه آن فعاليت هاي 
اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي خود 
را انج��ام داد؛ چراكه در لواي امنيت و 
آرامش و ثبات است كه اقتصاد مي تواند 
اقتصادي پويا و خالق باشد. در سايه 
امنيت است كه مي توانيم اجتماعي 

پايدار و با ثبات داشته باشيم و به نوعي ديگر مي توان عنوان داشت 
كه در صورت نبودن امنيت، سنگ روي س��نگ بند نمي شود. از 
اين رو مي توان اذعان داش��ت كه امنيت مهمترين عنصري است 
كه صرفاً زماني قدر و اهميت آن را به درس��تي متوجه مي شويم 
كه از آن محروم مي ش��ويم. همان گونه كه از امنيت و سالمت به 
عنوان دو نعمت مجهول نام برده اند دو نعمتي كه تنها در صورتي 
كه خدشه اي به آنها وارد مي شود تازه اهميت و ارزش واقعي آنها 

شناخته مي شود. 
امروز به رغم همه مش��كالت و فش��ارهاي اقتصادي دشمنان، 
امنيت كشور ما به داليل مختلف، امنيتي پايدار و با ثبات و مثال 
زدني است كه با مقايسه اين امنيت با امنيتي كه در كشور هاي 
همسايه و ديگر كشور هاي دنيا مستقر است مي توان متوجه اوج 
و اهميت امنيت و ثبات موجود در كشور عزيزمان پي ببريم و 
فراموش نكنيم كه هستند كساني كه همه تالش خود را به كار 
بسته اند تا اين امنيت و آرامش را متزلزل نمايند و بر ماست كه 
جداي از ساليق و گرايش هاي سياسي و اجتماعي اجازه ندهيم 
كه كوچك ترين خدشه اي به امنيت ما وارد شود؛ چراكه همه 
ما بر يك كشتي سوار هستيم و اين كشتي تا مادامي مي تواند 
در مقابل تن��د بادها و تالطم ها و موج ه��اي عظيم همچنان با 
صالبت به راه خود ادامه دهد كه آسيبي به سالمت و اصالت اين 
كشتي وارد نشود. از اين رو است كه بايد تالش كنيم كه با همه 
وجود امنيت را پاس بداريم؛ چراك��ه امنيت با هيچ ثمني قابل 

معاوضه نيست. 
اتفاقات مختلف از جمله حوادث روز هاي اخير در سراوان را اگر به 
درستي رصد نماييم مي توانيم به خوبي رد پاي دشمنان را مشاهده 
كنيم كه به بهانه هاي واهي و مختلف تالش دارند كه امنيت ما را 
كه به بهاي خون هزاران شهيد گلگون كفن به ثمر رسيده است، 

مخدوش كنيد. 
امروز ايران اسالمي جزيره ثباتي است كه دور تا دور آن را دشمنان 
و معاندان قسم خورده اي كه همه توان خود براي به آتش كشيدن 
اين امنيت و آرامش را دارند در بر گرفته اند و همه تالش خود را به كار 
بسته اند تا ايران را مانند برخي از كشور ها به ويرانه اي و تلي از خاك 
و خرابه تبديل كنند و در اين ميان شايد باشند معدود كساني كه 
مزدوران و آتش بياران معركه ها هستند و آب به آسياب دشمنان 
بريزند و به عبارتي ساده كشور خود را به ثمن بخسي بفروشند وگرنه 
همه ملت بزرگ ايران دست در دست هم و با اتحاد و انسجام و به دور 
از اختالف نظر ها در مقابل دشمنان سينه سپر كرده و ايستاده اند و 
اجازه نخواهند داد كسي به خاك، مال و ناموس آنها تعدي كنند و 
در اين ميان فرزندان و خادمان ملت بزرگ ايران در نيروهاي نظامي 
و انتظامي ش��بانه روز ايس��تاده اند و از كيان خود مردانه، جانانه و 

مجاهدانه دفاع خواهند كرد. 
چراكه همه ما سرنوشت كشور هايي كه پاي اجنبي ها به خاك آنها 
باز شده است را ديده ايم و هرگز اجازه نخواهيم داد كه ايران عزيز 
ما ويران شود؛ چراكه ايران زادگاه و كيان شير و مردان مردي چون 
شهيد سليماني ها ست كه از شنيدن نامشان رعشه بر اندام دشمنان 

ما مي افتد. 
* فرمانده انتظامي پايتخت 
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پس�ر جواني كه دو س�ال اس�ت به 
اتهام قتل در زندان به س�ر مي برد 
فك�رش را هم نمي ك�رد زندگي اش 
به خاطر ن�گاه چپ م�ردي رهگذر 
ب�ه پرت�گاه م�رگ نزديك  ش�ود. 
 به گ��زارش ج��وان، بهمن س��ال ۹7، 
مأموران پليس تهران از مرگ مشكوك 
پسر جواني در يكي از بيمارستان هاي 
شهرس��تان رباط كريم باخبر و راهي 

محل شدند. 
اولين ش��واهد نش��ان مي داد س��پهر 
۲۲ س��اله در جري��ان درگي��ري با دو 
پس��ر جوان بر اث��ر ضربات به س��ر به 
بيمارس��تان منتقل ش��ده ام��ا بر اثر 
شكستگي جمجمه و خونريزي مغزي 

فوت كرده است. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، دو 
پس��ر جوان به نام ه��اي هرمز و يحيي 
تحت تعقيب قرار گرفتند تا اينكه مدتي 
بعد از حادثه هر دو شناسايي و بازداشت 
شدند. هرمز تحت بازجويي قرار گرفت 
و در توضيح به مأم��وران گفت: »من و 
دوس��تم از خيابان در حال عبور بوديم 
كه با سپهر روبه رو شديم. يحيي وقتي 
او را ديد گفت خاله اش قبال مس��تأجر 
خانه آنها بوده و چند بار با او درگير شده 
است. همين بهانه اي شد تا وقتي سپهر 

به ما نگاه چپ كرد با او درگيرشويم. در 
آن درگيري من با يك كارد ميوه خوري 
به صورتش ضرب��ه زدم و او روي زمين 
افتاد. همان موقع از ت��رس فرار كردم 
تا اينكه فهميدم او فوت كرده اس��ت.« 
يحيي نيز تحت بازجويي قرار گرفت، اما 
درگيري با مقتول را انكار كرد و با قرار 

وثيقه آزاد شد. 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا 
اينكه يحيي كه با قرار وثيقه آزاد شده 
بود متواري ش��د به اين ترتيب بنا به 
شواهد موجود كيفرخواست عليه هرمز 
به اتهام قتل عمد صادر ش��د و پرونده 
بعد از كامل شدن تحقيقات به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد.  
متهم در اولين جلسه محاكمه مقابل 
هيئت قضايي شعبه چهارم دادگاه قرار 
گرفت. ابتداي جلس��ه مادر مقتول در 
جايگاه ايستاد و گفت: »پسرم آن روز 
3 ميليون تومان پول نقد همراه داشت. 
احتمال مي دهم متهم به خاطر سرقت 
پول پسرم را كش��ته است و حاال قتل 
را انكار مي كن��د. قصاص مي خواهم و 

حاضر به گذشت نيستم.«
در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و بار 
ديگر مدعي شد بي گناه است و در قتل 

نقشي نداشته است. 

با انكار متهم اما بنا به ش��واهد و قرائن 
موجود وي با حكم قضايي به قصاص 
محكوم شد كه با اعتراض وكيل متهم 
اين حكم نقض و پرون��ده بار ديگر به 

همان شعبه ارجاع داده شد. 
به اين ترتيب متهم روز گذش��ته براي 
دومي��ن ب��ار در ش��عبه چهارم دادگاه 
محاكمه شد. ابتداي جلسه اولياي دم 
بار ديگر درخواس��ت قص��اص كردند. 
سپس پسر جوان با انكار جرمش گفت: 
»آن روز وقتي با مقتول درگير شديم او 
به ما حمله كرد. در آن لحظه براي دفاع 
از خودم با كارد ميوه خوري كه در جيبم 
داش��تم يك ضربه به صورتش زدم، اما 
ضربه كشنده نبود. همان موقع با فرياد 
دوستم از ترس به خانه مان فرار كردم تا 
اينكه چند روز بعد فهميدم سپهر فوت 
كرده است. باور كنيد ضربه من كشنده 

نبود و بي دليل بازداشت شدم.«
او در آخري��ن دفاعش گف��ت: »هيچ 
خصومتي با مقتول نداشتم به همين 
خاطر انگيزه اي براي قتل نبود. پدرم 
دوره گرد است و با س��ختي زياد ما را 
بزرگ كرده است. از دادگاه تقاضا دارم 
به خاطر خان��واده ام مرا كمك كنند و 

حرفم را باور كنند.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

باند اسكندر متالشي شد
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه علي عزيزخاني، رئيس پايگاه 
هش��تم پليس آگاهي توضيح داد: بهمن ماه امسال شكايت هاي 
مش��ابهي درباره س��رقت به امكان تجاري به مأم��وران پليس 
گزارش شد. يكي از شاكيان كه شكايت خود را ۲0 بهمن ماه اعالم 
كرده بود، گفت: من صاحب يك مغازه ف��روش لوازم خانگي در 
خيابان زمزم هستم. امروز صبح وقتي خواستم وارد مغازه ام شوم 
ديدم كه كركره مغازه ام تخريب ش��ده است. فهميدم كه دزد به 
مغازه زده است. وقتي وارد شدم ديدم كه چهار دستگاه لپ تاپ، 
شش دستگاه جاروبرقي، چهار دستگاه چرخ گوشت و مقداري 

ديگر لوازم به ارزش ۲00 ميليون تومان سرقت شده است. وقتي 
به سراغ دوربين هاي مداربسته رفتم هم متوجه شدم كه سارقان 

دستگاه ضبط فيلم ها را هم با خودشان برده اند. 
 شاكي گفت كه يكي از همسايه ها سارقان را هنگام فرار از محل 
ديده است. مرد همسايه گفت: ساعت چهار بامداد بود كه متوجه 
شدم دزد به مغازه همسايه زده و آنها در حال فرار هستند. سارقان 
سه نفر بودند و زماني كه با آنها مواجه شدم من را تهديد كردند 
و بعد با دو خودروي تيبا و پژو 405 فرار كردند. وقتي خواس��تم 
ش��ماره پالك را بردارم ديدم كه پالك هر دو خودرو مخدوش 

شده است. 
در ش��اخه ديگ��ري از تحقيق��ات كارآگاهان پليس با بررس��ي 
دوربين هاي مداربسته ساختمان هاي اطراف موفق شدند چهره 
يكي از سارقان را به دست آوردند. متهم، اسكندر نام داشت و از 
مجرمان س��ابقه دار بود كه قباًل به اتهام سرقت بازداشت شده و 
به زندان افتاده بود. بعد از به دست آمدن اين اطالعات مخفيگاه 
اسكندر در نعمت آباد شناسايي شد و كارآگاهان پليس چند روز 
قبل وي را بازداشت كردند. اسكندر در اولين بازجويي ها سرقت 
را انكار كرد، اما وقتي با تصاوير خود در دوربين هاي مداربس��ته 

مواجه ش��د چاره اي جز اعتراف نداشت. او گفت: من مدتي قبل 
باند سرقت را راه اندازي كردم. 

اعضاي باندم هم چهار نفر از دوس��تانم به نام هاي غفور، مهدي، 
حسن و كرم هستند كه به مغازه هاي تجاري دستبرد مي زديم. 
متهم گفت: ما در اين مدت ب��ه مغازه هايي در خيابان جمهوري 
دس��تبرد زده بوديم و اموال سرقت ش��ده را هم به مردي به نام 
س��عيد مي فروختيم. وی ادامه داد: البته م��ا يكبار هم 40 رأس 
گوسفند سرقت كرديم و از اين س��رقت هاي پول ميلياردي به 
جيب زدي��م. با اطالعاتي ك��ه متهم در اختيار پليس گذاش��ت 
مأموران يك��ي از اعضاي باند ب��ه نام مهدي را ب��ه همراه مالخر 
پرونده بازداشت كردند. سرهنگ كارآگاه علي عزيزخاني، رئيس 
پايگاه هشتم پليس آگاهي گفت: تحقيقات براي بازداشت اعضاي 

ديگر باند جريان دارد. 

س�ارقان اماكن تجاري معروف به باند »اس�كندر« 
ك�ه ب�ا دس�تبرد ب�ه مغازه ه�اي م�ردم پ�ول 
ميلي�اردي به جيب زده بودند، بازداش�ت ش�دند. 

  قتل به خاطر هيچ


