
تحقيق�ات هم�ه جانب�ه پلي�س ته�ران ب�راي 
بازداش�ت م�ردان موت�ور س�وار ك�ه پ�س از 
س�وءقصد به جان بازپ�رس ويژه قت�ل پايتخت 
اس�ت.  جري�ان  در  گريخته ان�د  مح�ل  از 
به گزارش جوان، س��اعت 20:30 ش��امگاه دوشنبه 
بيس��تم مرداد به مأموران پليس خبر رسيد، دو مرد 
موتور سوار مرد ميانسالي را در حوالي خيابان فدائيان 

اسالم به شدت زخمي کرده و از محل گريخته اند. 
با اع��الم اي��ن خبر ب��ه س��رعت تيم��ي از مأموران 
کالنتري 131 ش��هر ري راهي محل حادثه شدند و 
داخل کوچه اي کنار خودرويي ب��ا پيكر زخمي مرد 
ميانسالي روبه رو ش��دند که با اصابت ضربات جسم 
سختي به س��رش به شدت زخمي ش��ده بود. بدين 
ترتيب مأموران پليس همزمان با انتقال مرد زخمي 
براي درمان به بيمارستان تحقيقات خود را درباره اين 

حادثه آغاز کردند . 
در نخس��تين گام مأموران پليس هويت مرد زخمي 
را شناسايي کردند که دريافتند مرد زخمي از قضات 

با سابقه به نام عباس بخشوده است و در حال حاضر 
بازپرس شعبه هفتم و بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 

جنايي تهران مي باشد. 
بدين ترتيب با شناسايي هويت مرد زخمي بازپرس 
کشيك دادسراي شهر ري همراه تيمي از کارآگاهان 

پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
بررسي هاي کارآگاهان پليس آگاهي نشان داد قاضي 
بخشوده شب حادثه کشيك دادسراي مرکز بوده که 
دقايقي قبل از حادثه از خانه اش که در همان نزديكي 
محل حادثه است، براي رفتن به دادسراي مرکز خارج 
مي شود. وي قصد دارد س��وار خودرواش شود که در 
تاريكي شب موتور س��يكلتي که به نظر مي رسد دو 
سرنشين داش��ته به او نزديك مي شود و از پشت سر 

سرنشين آن به وي حمله مي کند. 
از سوي ديگر بررس��ي هاي فني و تحقيقات ميداني 
حكايت از آن داش��ت عامالن حادثه با جسم سخت 
و سنگين نامشخصي به سر وي دو ضربه مي زنند که 
در جريان آن قاضي بخشوده به شدت زخمي و روي 

زمين مي افتد و پس از آن هم ضاربان به س��رعت از 
محل فرار مي کنند. 

همچنين مشخص ش��د عامالن س��وء قصد به جان 
بازپرس وي��ژه قتل در تاريكي ش��ب ب��ه وي حمله 
مي کنن��د و ب��راي اينكه شناس��ايي نش��وند پالك 
 موتور س��يكلت را مخ��دوش کرده و چه��ره خود را 

پوشانده بودند. 
يكي از شاهدان حادثه به مأموران پليس گفت: ساعت  
نزديك 20:30 بود که من در حال عبور از محل بودم 
که متوجه موتور سيكلتي شدم که به نظر مي رسيد دو 
سرنشين دارد. من متوجه چهره آنها نشدم اما ديدم 
که موتور سيكلت به مردي که در کنار خودرويي بود 
نزديك شد و ناگهان چند ضربه به س��ر او زدند و به 
سرعت از محل گريختند. پس از آن بالفاصله خودم 

را به مردي که به او سوء قصد ش��ده بود، رساندم که 
ديدم از ناحيه سر زخمي ش��ده و روي زمين افتاده 
است. سپس با  اداره پليس و اورژانس تماس گرفتم و 

حادثه را اطالع دادم . 
تحقيقات براي شناس��ايي عامالن حادثه سوء قصد 
به ج��ان بازپرس ويژه قتل دادس��راي ام��ور جنايي 
تهران در حالي به دس��تور قاضي دادسراي شهر ري 
از س��وي کارآگاهان پليس آگاهي ادام��ه دارد که به 
گفته پزشكان معالج قاضي بخشوده از ناحيه جمجمه 
به شدت آس��يب ديده و در بخش مراقبت هاي ويژه 

بيمارستان تحت درمان است. 
همچنين گفته مي ش��ود وي از جمله بازپرس هايي 
اس��ت که در چند حادثه قتل هاي اخير پايتخت به 

عنوان بازپرس ويژه قتل حضور داشته است. 
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 سقوط مرگبار سارق
هنگام فرار

يك�ي از اعض�اي بان�د س�رقت من�ازل ك�ه تحت 
تعقي�ب پلي�س ق�رار داش�ت هن�گام ف�رار از 
س�اختمان ب�ه پايين س�قوط ك�رد و ج�ان باخت. 
به گ��زارش ج��وان، چن��دي قبل م��ردي ب��ه مأموران 
کالنتري 104 عباس آباد خبر داد که از خانه اش س��رقت 
شده است. وقتي مأموران کالنتري در محل حاضر شدند 
شاکي گفت: امشب وقتي به خانه برگشتم متوجه شدم که 
در آپارتمان تخريب شده و مقداري پول و طال به ارزش يك 
ميليارد تومان سرقت شده است. بعد از مطرح شدن شكايت 
تحقيقات کارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي در اين باره 
نشان داد که سرقت از سوي مجرم سابقه داري به نام امير 
رقم خورده است. بعد از شناسايي امير بود که مخفيگاه وي 
در غرب تهران شناسايي شد و مأموران ششم مردادماه وي 
را بازداش��ت کردند. امير به عنوان سردسته باند گفت که 
سرقت را به همراه سه نفر از اعضاي باندم انجام دادم. او گفت: 
از مدتي قبل با کمك جمشيد، کامران و رامين باند سرقت 
تشكيل داده و شروع به سرقت از منازل مردم کرديم. در 
بررسي هاي بيشتر پليس مشخص شد که کامران در يكي 
از سرقت ها هنگام فرار از ساختمان از بلندي به پايين سقوط 
کرده و بعد از انتقال به بيمارستان فوت شده است. تحقيقات 
پليس همچنين نش��ان داد که مدتي قبل جمشيد هم از 
سوي کارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بازداشت 
شده است و تنها متهم تحت تعقيب رامين است که تالش 

براي بازداشت وي در جريان است. 

رهايي گروگان 12 ساله كمتر 
از 10 ساعت 

نوجوان�ي 12 س�اله اي ك�ه در منطق�ه »اس�كل آباد« 
شهرستان خاش توس�ط افرادي با انگيزه مالي ربوده 
شده بود در كمتر از 10  ساعت به آغوش خانواده بازگشت. 
سرهنگ ابراهيم کوچكزايي، فرمانده انتظامي شهرستان 
خاش درباره اين خبر گفت: مأموران پليس شهرستان 
خاش از طريق معتمدين روستاي »کاوري« ، در جريان 
يك فقره آدم  ربايي در منطقه »اسكل آباد« قرار گرفتند 

و براي بررسي موضوع وارد عمل شدند. 
وي افزود: در تحقيقات اوليه از معتمدين روستا مشخص 
ش��د که دو نفر ناشناس در ساعت 21 ش��امگاه شانزدهم 
مرداد ماه در جاده اس��كل آباد پسر 12 س��اله اي را پس از 
ضرب و جرح در صندوق عقب يك دستگاه خودرو ي405 
انداخته و به سرعت و در تاريكي شب از محل دور شده اند. 
کارآگاهان پليس آگاه��ي در تحقيقات فني دريافتند که 
آدم ربايان به دليل انگيزه مالي اين نوجوان را ربوده و او را 
به مكاني نامعلوم در خاش منتقل کرده اند.  بدين ترتيب 
مأموران پليس تحقيقات گس��ترده اي را براي شناسايي 
آدم ربايان و آزادي گروگان را آغاز  تا اينكه پس از چند روز 
محل اسارت گروگان را  در يكي از مناطق بين راهي خاش 
شناسايي کردند. پس از اين کارآگاهان راهي محل حادثه 
شدند که پس از آزادي گروگان متوجه شدند آدم ربايان از 
محل فرار کرده اند.   فرمانده انتظامي شهرستان خاش با 
اشاره به کشف يك قبضه اسلحه دو لول شكاري و مقاديري 
مهمات از مخفيگاه متهمان گفت: تحقيقات پليس براي 

دستگيري آدم ربايان فراري ادامه دارد.

 يك كشته و 3 مجروح 
در واژگوني پژو 405

واژگون�ي ي�ك دس�تگاه س�واري پ�ژو 405 در 
مح�ور روس�تايي شهرس�تان س�پيدان اس�تان 
فارس يك كش�ته و س�ه زخم�ي برجاي گذاش�ت. 
به گزارش جوان، عبدالهاشم دهقاني رئيس پليس راه شمالي 
استان فارس درباره اين خبر گفت: مأموران پليس راه از طريق 
مرکز فوريت هاي پليس��ي 110 در جريان حادثه رانندگي 
مرگباري در محور روستايي تنگ تيزاب شهرستان سپيدان 
قرار گرفتند.  مأموران پليس وقتي به محل حادثه رسيدند، 
دريافتند يك دستگاه پژو سواري 405 با چهار سرنشين در 
مسير مذکور در حرکت بوده که واژگون مي شود و در جريان 
يك نفر در دم فوت مي کند و س��ه نفر ديگ��ر زخمي و براي 
درمان به بيمارستان منتقل مي شوند. رئيس پليس راه شمالي 
استان درباره علت حادثه گفت: کارشناس پليس راه علت اين 

واژگوني را نداشتن توجه به جلو از جانب راننده اعالم کرد.

رهايي گروگان در شوشتر
مأموران پليس شهرستان شوشتر استان خوزستان 
م�ردي را ك�ه از س�وي دو آدم رب�ا گ�روگان گرفته 
شده بود، آزاد و يكي از آدم ربايان را دستگير كردند. 
 فرمانده انتظامي شهرستان شوشتر گفت: چندي قبل 
مأموران پليس با تماس شهروندي از حادثه آدم ربايي در 

محور اهواز – شوشتر با خبر و راهي محل شدند. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد دو آدم ربا،  مردي را 

گروگان گرفته و به مكان نامعلومي منتقل کرده اند. 
بدين ترتيب با توجه به حساس��يت موض��وع مأموران 
پليس براي شناسايي آدم ربايان و آزادي گروگان دست 
به تحقيق��ات تخصصي زدند تا اينك��ه مدتي بعد موفق 
شدند يكي از آدم ربايان را در يكي از استان هاي همجوار 

شناسايي و در عملياتي دستگير کنند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس ابتدا منكر جرم خود 
شد، اما در تحقيقات فني لب به اعتراف گشود و گفت با 
گروگان اختالف مالي دارد و به همين خاطر با همدستي 

فرد ديگري او را ربوده اند. 
با اعتراف متهم، تحقيقات مأموران پليس براي دستگيري 
متهم ديگر و آزادي گروگان ادامه داش��ت که مأموران 
متوجه شدند متهم فراري وقتي مأموران پليس را در يك 

قدمي خود مي بيند گروگان را آزاد مي کند. 
فرمانده انتظامي شهرستان شوشتر در پايان گفت: تالش 
براي دستگيري ساير متهمان احتمالي به صورت ويژه در 

دستور کار پليس قرار دارد.

سه مجرم سابقه دار كه سوار بر خودروي 
م�زدا3 س�رقتي در ح�ال اجراي نقش�ه 
سرقت از يك خانه بودند در دام مأموران 
كالنت�ري140 باغ في�ض گرفتار ش�دند.

به گزارش جوان، س��رهنگ رسول بهرامي 
رئيس کالنتري 140 ب��اغ فيض توضيح داد: 
شامگاه دوش��نبه مأموران کالنتري هنگام 
گشت زني در خيابان س��ردار جنگل به يك 
خودروي مزدا 3 سفيد رنگ که در حال ورود 
به يك مجتمع مسكوني بود مظنون شدند و 
در اولين گام شماره پالك خودرو را بررسي 
کردند. در اولين بررس��ي ها معلوم ش��د که 
خودرو چند روز قبل اعالم سرقت شده است. 
بعد از آن ب��ود که مأموران کالنتري با س��د 
کردن راه م��زدا3، براي بازداش��ت راننده و 
سرنش��ين آن که زن و مردي جوان بودند، 
وارد عمل شدند. راننده مزدا اما بدون توجه 
به هشدار دو مأمور پليس با دنده عقب تالش 
کرد از دست مأموران فرار کند. او با تصادف 
با خودروي پليس راه فرار به خيابان باز کرد، 
اما خيلي زود مأموران وي و همدس��تش را 

بازداشت کردند. 
همزمان با دستگيري دو متهم که خودشان را 

زن و شوهر معرفي کردند ،ساکنان ساختمان 
به مأم��وران کالنتري خبر دادن��د، دو متهم 
بازداشت شده همدست ديگري دارند که در 
پارکينگ ساختمان پنهان شده است بنابراين 
مأموران پليس سومين متهم را هم بازداشت 

کردند. 
 بررسي س��وابق متهم حكايت از آن داشت 
که آنها از مجرمان سابقه دار هستند که قباًل 
به اتهام سرقت بازداشت و به حبس محكوم 
شده بودند. بررس��ي ها همچنين نشان داد 
که متهمان به تازگي از حبس آزاد ش��ده و 
سرقت هاي  سريالی شان را شروع کرده بودند 
که دوب��اره بازداش��ت ش��دند. متهمان در 
بازجويي ها به سرقت خودروي مزدا3 اعتراف 
کردند و گفتند که قصد سرقت از آپارتماني در 
مجتمع مسكوني را داشتند که با هوشياري 
مأموران گش��ت کالنت��ري گرفتار ش��دند. 
س��رهنگ رس��ول بهرامي، رئيس کالنتري 
140 باغ فيض گفت: مالك خودروي مزدا3 
شناسايي ش��ده و مراحل تحويل خودروي 
سرقت شده به وي در جريان است. وي ادامه 
داد: تحقيقات براي بررس��ي جرائم بيش��تر 

متهمان هم ادامه دارد. 

 محافظه كاري 
در بيان آسيب هاي مواد مخدر

اتاق فكر صهيونيزم جهاني با زير بناي فكري استكباري هدف اصلي تهاجم و 
تخريب خود را جوانان و نوجوانان ايراني قرار داده و به خوبي تهديدهاي خود 
را شناخته اند. از طرفي فضاي مجازي مملو از دستورهاي توليد مواد مخدر 
صنعتي و گياهي به تعداد زياد بوده و هر روز نيز بر تعداد آنها افزوده مي شوند. 
رسيدن سن اعتياد به 14 سال و افزايش چشمگير آمار نوجوانان و جوانان در 

طيف معتادين همگي نشان از سونامي مرگبار اعتياد در جامعه دارد. 
کمرنگ ش��دن آموزش هاي معنوي و ديني و کاهش نظ��ارت والدين بر 
دوس��ت گزيني فرزندان و روابط اجتماعي و عاطفي آنان، فقدان آموزش 
مهارت هاي زندگي در مدارس و دانش��گاه ها، سست شدن مباني سبك 
زندگي اسالمي و ايراني در رسانه هاي ديداري و نوشتاري مجموعه اي از 

داليل گسترش مواد مخدر در جامعه ما هستند. 
تبليغات دروغ دشمنان مبني بر محاسن و فوايد کاذب مواد مخدر صنعتي 
مثل رشد عضالني تقويت قواي جسمي وجنسي، افزايش تمرکز فكري و 
عصبي باعث فريب بعضي از فرزندان ما و سقوط آنها به باتالق فنا و اعتياد 
مي باشد. الزم است به نكته اي عجيب اشاره و توجه ويژه مسئوالن ايثارگر 

کشور و والدين و مربيان را به آن جلب کنم. 
همه مي دانيم در شرايط حاضر اقتصادي بعيد است کسي جنس يا کااليي 
را به شكل نسيه بفروش��د. پس چطور قاچاقچيان در آن سوي مرزهاي 
جمهوري اس��المي ايران به قاچاقچيان ايراني جنس نسيه و شش ماهه 
مي دهند؟ اين بذل و بخشش نشانه چيس��ت؟ آنها قرص هاي روانگردان 
مثل اکستازي، وسپا فنخار  و... را در شكل هاي مختلف و ظواهر و رنگ هاي 
متفاوت عرضه کرده و ادعا مي کنن��د، اين محصوالت با دفعه قبل تفاوت 
کلي دارد، در حاليكه اين ادعا دروغ محض و هدف آن فقط فريب نوجوانان 

و جوانان است. 
توهم و جنون غير قابل درمان که با يك يا دو بار مصرف عايد مصرف کننده 
مي  شود، سكته هاي قلبي و مغزي در سنين 1۷ تا 20 سال و از دست دادن 

بينايي عمومي ترين واکنش مصرف اين مواد خانمان برانداز است. 
با توجه به سال ها فعاليت در عرصه پيشگيري و درمان مواد مخدر، هنوز 
نمي دانم چرا واقعيت از سوي برخي از کارشناسان به خانواده ها وجوانان 
گفته نمي شوند؟ در حاليكه اگر عوارض و نتايج شوم مصرف اين مواد به طور 
واقعي براي جامعه گفته و نشان داده  شود، يكباره آمار مصرف و اعتياد به 

پايين ترين حد سقوط مي کند. 
۶5 درصد از زندانيان ما را مجرمان مواد مخدر تشكيل مي دهند و هزينه هاي 
س��نگين مالي صرف مخارج نگهداري از آنها مي شود. در حاليكه اگر اين 
نيروي راکد که در بايگاني انساني معطل مانده است، کنار نيروهاي انتظامي 
و قضايي قرار گيرد، مي تواند مشكالت قابل توجهي از کشور را حل کند. 
البته ديدگاه هاي خالق و سازنده رياست محترم قوه قضائيه در تبيين و 
تعيين کيفرهاي جايگزين يكي از راهكاره��اي نوين و مترقي در کاهش 
ورودي زندان ها و خلوت سازي اين دانشگاه هاي بزه آموزي مي باشد که اميد 

است اين پيشنهادات و دستورات با جديت دنبال و اجرا شود. 
زيان هاي ش��گفت انگيز تولي��د و معامله مواد مخدر ک��ه بعد از قاچاق 
اسلحه س��ود آورترين تجارت در دنيا اس��ت، موجب خروج ميليون ها 
دالر در سال مي شود که در شرايط ظالمانه و ناجوانمردانه تحريم فعلي 
هر دالر از اين سرمايه مي تواند در جاي بهتر و واجب تري هزينه شود. 
صرفنظر از زيان هاي مالي و اقتصادي، لطمات و ضربات انساني ناشي از 
خروج نيروهاي مفيد و جوان از چرخه نيروي انساني بزرگترين فاجعه 

در جامعه اس��ت. 
  حال چه بايد كرد؟ 

مشكالت ناشي از اعتياد و آس��يب ها و عوارض اين درد دشوار را بسياري 
از افراد مي دانند، اما در مورد پيش��گيري از آس��يب و کنترل و درمان آن 
روش هاي نظري چندان کارايي نداش��ته و بيشتر در قالب اصول علمي و 
درسي قابل توجه است.  در کنار تشديد مجازات توليد کنندگان که با تدابير 
جدي و مؤثر رياست قوه قضائيه به زودي شاهد تحوالت اساسي و کار آمد در 
اين زمينه ها خواهيم بود، نخبگان دانشگاهي و صاحب نظران آسيب شناسي 
اجتماعي و جرم شناسي و روانشناسي و جامعه شناسي بايد تجارب و دانش 
مؤثر و کاربردي خود را در اختيار برنامه ريزان و مديران قوقضائيه و معاونت 

پيشگيري آن نهاد قرار دهند. 
تعدد مراکز سياستگذاري و تنوع ساليق در راستاي پيشگيري، نگاه جناحي 
و سياسي در تشكيل مراکز برنامه سازي و حتي انتخاب همكاران موجب 
خنثي سازي تفكرات متحدالمرکز اصالحي ش��ده و به رغم تقديم 3هزار 
و500شهيد در راه مبارزه با س��وداگران مرگ و بيش از هزار معلول هنوز 

قافله بزهكاران را سر باز ايستادن نيست. 
آموزش مهارت هاي دوست گزيني از سطح مدارس تا دانشگاه ها، نظارت 
بر تردد رفت وآمد فرزن��دان، ايجاد و عرضه بازي ه��ا و ورزش هاي اصيل 
ايراني، ايجاد و ارائه امكانات تخليه انرژي و سرگرمي رايگان يا ارزان قيمت 

گزينه هايي از راه هاي پيشگيري است. 
به عنوان يك رفتارشناس و مشاوره خانواده به والدين توصيه مي کنم، امروز 
با فرزندان فقط بايد دوست بود. نگاه پادگاني و رئيس و کارمندي به فرزندان 
اصاًل جواب نداده و نتايج معكوس دارد. دوستي با فرزندان و قرار گرفتن در 
موضع دوست و مشاور، نه پدر و مادر براي فرزندان، صحيح است و بايد از 

مقايسه و  تحقير فرزندان جداً خوداری کنند. 
بچه ها در س��نين پيش بلوغ و پس��ا بل��وغ دچار افت و خي��ز عاطفي و 
عصبي گشته و اگر برخوردهاي غير اصولي و دور از منطق با آنها صورت 
گيرد، احتماالً در تغيير مسير سرنوش��ت فرد مؤثر و او را به ناکجا آباد 

مي رساند. 
آموزش مهارت هاي زندگي يكي از اصلي ترين نقشه راه هاي زندگي بوده 
که با توجه به سن، موقعيت اجتماعي، وضعيت مالي آثار متفاوتي به جاي 
مي گذارد.  نوجوانان و جوان��ان داراي باورهاي ديني و مقيد به رفتارهاي 
مذهبي، ۸5 درصد کمتر از هم سن و س��ال هاي خود گرايش و کشش به 
مصرف و اعتياد به مواد مخدر دارند. در ح��ال حاضر در حال جمع آوري 
و تحليل طيف هاي سني و شرايط مالي خانوادگي آنها مي باشم که بعد از 

حصول نتيجه در همين رسانه اعالم خواهم کرد.

 كشف 3 كيلو كوكايين 
از كيف مرد رهگذر

مأموران گش�ت يگان ام�داد ته�ران در بازرس�ي از كيف مردي 
رهگ�ذر س�ه كيلو كوكايين كش�ف و مته�م را بازدش�ت كردند. 
به گزارش جوان، سرهنگ دالور القاصي مهر، فرمانده گشت انتظامي 
يگان امداد تهران توضيح داد: س��اعت 1۶ نوزدهم مرداد ماه مأموران 
گش��ت انتظامي يگان امداد پليس تهران در حال گش��ت زني حوالي 
بزرگراه شهيد باقري به مردي رهگذر که کيف به دست داشت، مظنون 
ش��دند. وقتي مرد رهگذر با رها کردن کيف خود از مح��ل فرار کرد، 
مأموران وي را دنبال کرده و خيلي زود بازداشت کردند. مأموران پليس 
در بازرسي از کيف او بيش از س��ه کيلو مخدر کوکايين کشف کردند. 

متهم براي کشف جرائم بيشتر به اداره پليس منتقل شد. 

زن ميانس��الي که به اتهام قتل ش��وهر معتادش در بازداشت به سر 
مي برد، مي گويد به خاطر عذاب هايي که از دست مقتول کشيده بود، 

از ارتكاب جنايت پشيمان نيست. 
به گزارش جوان، سال گذش��ته مأموران پليس شهرستان شهريار 
از قتل مرد ميانس��الي در خانه اش با خبر و راهي محل شدند. بعد از 
حضور مأموران در محل،  با جسد مرد 50 س��اله به نام  پرويز روبه رو 
شدند که با ضربات چاقوي همسرش کشته شده بود. با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني همسر مقتول که در محل حاضر بود، بازداشت شد. 

جواهر 44 س��اله با اقرار به جرمش به پليس آگاهي فرس��تاده شد و 
تحت بازجويي قرار گرفت. او در ش��رح ماجرا گفت: 14 س��اله بودم 
که با پس��رعمويم ازدواج کردم. آن زمان سن کمي داشتم به همين 
خاطر نمي دانستم او اخالق خوبي ندارد. تا اينكه بعد از ازدواج متوجه 
رفتارهاي بد او شدم. چاره اي نبود بايد زندگي مي کردم. اين گذشت و 
پرويز پس از چند سال به دام اعتياد افتاد. همين باعث شد رفتارهايش 
بدتر شود. آن ش��رايط خيلي مرا اذيت مي کرد و ديگر تاب و تحمل 
رفتارهاي او را نداشتم  اين ش��د که تصميم گرفتم از او جدا شوم اما 

نسبت فاميلي باعث شد نتوانم  طالق بگيرم. 
متهم ادامه داد: در سال هاي زندگي مشترك شوهرم بارها مرا کتك 
زده و تحقير کرده  بود. اين گذشت تا س��ال ۸5، آن زمان شوهرم در 

درگيري خياباني يكي از دوستانش را با شليك گلوله کشت و گريخت. 
مدت ها از او خبري نداشتم تا اينكه بعد از گذشت سه سال از حادثه 
مأموران پليس او را دس��تگير کردند. باالخره پرويز به زندان افتاد، 
اما توانست رضايت اولياي دم را جلب کند و بعد از محاکمه از جنبه 
عمومي جرم به زندان محكوم و پس از گذراندن دوره محكوميتش 

آزاد شد. 
متهم در خصوص قتل گفت: پرويز بعد از آزادي بداخالق تر ش��د و 
هميشه با هم درگير بوديم. اعتيادش نيز شديدتر شده بود و بيشتر 
مواد مصرف مي کرد. آخرين بار سر همين موضوع به او اعتراض کردم 
و با هم درگير شديم و مرا به شدت کتك زد. آنجا بود که تصميم به 
قتل گرفتم. شب حادثه شوهرم خواب بود. با چاقو باالي سرش رفتم 
و چند ضربه به او زدم. پرويز وقتي از خوب بيدار شد به سمتم حمله 
کرد. همانجا يك ضربه به شاهرگش زدم که موجب مرگش شد. متهم 
در آخر گفت: از قتل شوهرم پشيمان نيس��تم چون انتقام 30سال 

اذيت و بداخالقي هايش را گرفتم. 
با اقرارهاي زن ميانسال او بعد از بازس��ازي صحنه جرم روانه زندان 
شد و پرونده بعد از صدور کيفرخواست به دادگاه کيفري يك استان 
تهران فرستاده شد. به اين ترتيب متهم با درخواست قصاص از سوي 

اولياي دم  بعد از تعيين شعبه محاکمه خواهد شد. 

فرمان آدم ربايي در دست دختر خوانده 
دختر جواني ك�ه براي اخ�اذي و س�رقت اموال 
پدر خوانده اش، دو م�رد را براي رب�ودن او اجير 
كرده بود، پس از دس�تگيري ماجرا را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، فرمانده انتظام��ي البرز درباره اين 
خبر گفت: چند روز قبل دختري به اداره پليس آمد 
و اعالم کرد پدر ۸5 ساله اش از سوي دو مرد ناشناس 

در شهر جديد هشتگرد ربوده شده است. 
س��ردار محمديان افزود: با طرح اين شكايت پرونده 
براي رسيدگي و شناسايي آدم ربايان و آزادي گروگان 
در اختيار تيمي از کارآگاهان زبده پليس آگاهي قرار 

گرفت. 

بررس��ي  هاي مأموران پليس نش��ان داد مرد ربوده 
ش��ده دو زن دارد که فرزندان همسر اولش مدتي در 
خارج از کشور زندگي مي کرده اند و به همين خاطر 
مرد ربوده شده هم در اين مدت همراه همسر دوم و 
دختر خوانده اش در هشتگرد زندگي مي کرده است تا 
 اينكه چند روز قبل از سوي دو مرد ناشناس گروگان 
گرفته مي شود.  از سوي ديگر مأموران پليس دريافتند 
در مدتي که فرزندان زن اول مرد سالخورده در خارج 
از کشور بوده اند، همسر دوم و دخترش به بهانه هاي 
مختلف مرد ۸5 س��اله را به بيمارستان رواني منتقل 
مي کرده و اموال او رابه نام خود مي زنند تا اينكه يكي 

از فرزندان زن اول به ايران بر مي گردد و مانع کارهاي 
مجرمانه زن دوم و دخترش مي شود. 

همچنين مش��خص ش��د از آن زمان به بعد پير مرد 
 ۸5 ساله با همس��ر دوم و دختر خوانده اش اختالف 
پيدا مي کند. در حالي که تحقيقات درباره اين حادثه 
ادامه داشت مأموران پليس به دختر خوانده مرد ربوده 
شده مظنون شدند و وي را براي تحقيق به اداره پليس 

احضار کردند. 
وي ابتدا منكر جرم خود شد و مدعي شد از سرنوشت 
پدر خوانده اش بي خبر اس��ت، اما وقت��ي با داليل و 
مدارك روبه رو شد به  ناچار به آدم ربايي پدرخوانده اش 

با همدستي دو نفر ديگر اعتراف کرد. 
س��ردار محمديان ادامه داد: پ��س از اعتراف متهم، 
کارآگاه��ان پليس آگاهي مخفي��گاه دو متهم را در 
شهرس��تان س��اوجبالغ شناس��ايي و در يك اقدام 
غافلگيرانه آنها را دس��تگير و گروگان را آزاد کردند 

و تحويل خانواده اش دادند. 
فرمانده انتظامي اس��تان البرز با بي��ان اينكه هدف 
گروگانگيران از اين اقدام س��رقت ام��وال فرد ربوده 
ش��ده بود در پايان خاطرنش��ان کرد: پس از تكميل 
پرونده متهمان براي انجام مراحل قانوني به مراجع 

قضايي معرفي شدند. 

   سوء قصد  به جان دكتر مجيد ابهري استاد دانشگاه
   بازپرس ويژه
  قتل پايتخت

متهم: از قتل شوهر معتادم پشيمان نيستم!

 باز د اشت سا رقان خودرو 
قبل از دستبر د به يك خانه


