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رويكرد پليس بايد جامعه محور باشد
يكي از شاخصه هاي پليس اجتماعي استفاده از توانمندي جامعه در مواجهه 
با معضالت، مسائل، ناهنجاري ها و جرائم است. پليس بدون همكاري مردم 
و بدون مشاركت سايرنهادها نمي تواند در جلوگيري از وقوع و گسترش جرم 
و افزايش احساس ايمني توفيقي داشته باشد. شغل پليس به نحوي است كه 
اغلب به دخالت در رفتار مردم مي انجامد، كنترل وسيله نقليه، ايست و بازرسي، 
دستور به توقف و س��اير مواردي ديگر موجب برخوردهاي منفي بين پليس 
و شهروندان مي شود. رويكرد جامعه محوري ضمن پذيرش اصل و ناگزيري 
چنين برخوردهايي تا جايي كه مي تواند اين برخوردها را به مواجهه مثبت تبديل 
مي كند. از مصاديق مشاركت شهروندان مي توان به استفاده از پليس ياران جوان، 
همكاران داوطلب پليس دركنترل نظم و مقررات عبور و مرور، گزارش دهندگان 

ناامني هاي خاص محالت اشاره كرد. 
در كشور ما نيز مي توان در بسياري از حوزه هاي مأموريتي پليس از توانمندي 
نهادها، سازمان هاي دولتي، تشكل هاي غيردولتي و اقشار اجتماعي و مخصوصاً 
جوانان بهره گرفت. خصوصاً با توجه به گسترش دامنه اعتياد در ميان جوانان 
مي توان در اين گونه معضالت و آسيب هاي اجتماعي از همكاري جوانان استفاده 
كرد. شيوه هاي سنتي مبارزه با موادمخدر هر چند الزم است، ولي كافي نيست. 
بايد اطالع رس��اني، آموزش همگاني و افزايش مهارت هاي زندگي اجتماعي 
جوانان محور اول فعاليت سازمان هاي مسئول امنيت و خصوصاً پليس باشد و در 
مرحله بعد خود جوانان مي توانند همياران داوطلب بسيار خوبي براي مشاركت با 
پليس به شمار روند. در هر حال امروزه آموزش همگاني و مشاركت شهروندان از 
عناصر اصلي كار پليسي است و بايد ادارات پليس خصوصاً كالنتري ها و پاسگاه ها 
با برگزاري جلسات با خانواده ها، صنوف، انجمن هاي موجود و ارتباط و تعامل 

گسترده نسبت به مهار جرم و افزايش احساس امنيت اقدام كنند. 
يكي ديگر از شاخصه هاي اساسي پليس جامعه محور، اتخاذ شيوه بازدارندگي 
بجاي واكنشي عمل كردن است. اين امر به معناي شناسايي مسائل و جست وجو 
در مورد علت  هاي آن مي باشد. پيشگيري بر درمان مقدم است و در مسائلي نظير 
مشكالت جوانان بايد به راهكارهاي پيشگيرانه اهميت بيشتري داده شود. در 
حوزه نظم اجتماعي و توسعه و گسترش رعايت نرم ها و هنجارهاي اجتماعي 

اين شيوه قطعاً اولويت دارد. 
هر پليسي قادر به اتخاذ رويكرد جامعه محوري نمي باشد، لذا بايد دستگاه پليس 
با جديت به تغيير رويكرد آموزشي خود از تهديد محوري به جامعه محوري 
اقدام كند. در اين خصوص در راهكارهاي توسعه جامعه محوري نكاتي بيان 

خواهد شد. 
يكي از ويژگي هاي اصيل پليس جامعه محور داشتن نظام  نامه اخالقي ويژه اي 
است كه اساس و جوهر آن دفاع از حقوق مردم و رعايت كرامت انساني، دفاع 
از نظم اجتماعي و قربانيان در مقابل متجاوزان به حقوق مردم و عمل بر طبق 
قانون است. شاخصه هايي كه بيان شد در كنار رضايتمندي و اعتماد و مقبوليت 
پليس، س��رمايه اصلي اين س��ازمان در مقابله با هرگونه جرم و ناامني است. 
مواردي  كه بيان شد شاخصه سازماني پليس اجتماعي بود. در انتها به برخي 
ويژگي هاي فردي پليس اجتماعي كه كامالً ريشه در نظام نامه اخالقي پليس 

دارد اشاره مي شود. 
برخي از مهم ترين مؤلفه هاي فردي پليس اجتماعي عبارتند از:

آشنايي به قوانين و مقررات و خصوصاً پايبندي و رعايت حقوق شهروندان. 
برخورداري از توانمندي، تعامل و مهارت ه��اي اجتماعي عالوه بر توانمندي 

حرفه اي و تخصصي. 
داشتن رابطه صميمي با شهروندان. 

حمايت از حقوق مدني و اجتماعي شهروندان. 
پاسخگويي در مقابل اقدامات خود. 

داشتن سجايا و فضايل اخالقي. 
شناخت جامعه و بصيرت اجتماعي. 

اين ها و موارد ديگر در واقع همان شاخصه هايي است كه پليس مطلوب بايد 
داشته باشد. چنين پليسي در واقع آن چيزي است كه در ادبيات ديني ما جزو 

ويژگي هاي متوليان امور نظم و امنيت جامعه برشمرده است. 
*رئيس اداره برآورد اجتماعي
 و افكار سنجي معاونت اجتماعي فاتب

مردي ك�ه 9س�ال قبل ب�ه خاطر  دع�وا در يك�ي از روس�تاهاي 
فيروزك�وه مرتك�ب قت�ل ش�ده  و ت�ا پ�اي طن�اب دار 
رفته ب�ود، س�رانجام موف�ق به جل�ب رضاي�ت اولياي دم ش�د. 
به گزارش جوان، 10 مرداد سال 90، مأموران پليس شهرستان فيروزكوه 
از درگيري خونين در روستاي زرين دشت باخبر و راهي محل شدند. 
با حضور مأموران در محل اولين بررسي ها نشان داد مرد 27 ساله به نام 
اصغر در آن درگيري به خاطر ضربه شديد به سرش كشته شده است. با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني، همسر اصغر كه در محل حضور داشت 
به مأموران گفت: »روز گذشته همراه دخترم سوار موتور شوهرم بوديم 
تا براي انجام كاري از روستا بيرون برويم. در راه بوديم كه يكي از اقوام 
شوهرم به نام يوسف ما را ديد. او هم سوار موتور بود كه سد راهمان شد. 
او روي موتور نشسته بود كه ناگهان يك لگد به من زد. شوهرم نتوانست 

موتورش را كنترل كند به همين خاطر همگي روي زمين افتاديم.«
زن جوان ادامه داد: »شوهرم با اين رفتار عصباني شد و به طرف خانه 
برگشت. وقتي به روستايمان رسيديم همه اقوام و همشهري ها يكباره 
به طرف ش��وهرم حمله كردند و درگيري باال گرفت. در آن درگيري 
يوسف با قفل فرمان به سر شوهرم زد. دو نفر ديگر از آشنايان به نام هاي 
يعقوب و محمد نيز با داس و چوب به سر شوهرم زدند. افراد ديگر هم 
شوهرم را كتك زدند تا اينكه شوهرم مقابل چشمانم روي زمين افتاد 

و جان داد.«
با اقرارهاي زن جوان، همه افرادي كه در درگيري ش��ركت داش��تند 
بازداشت شدند و مورد تحقيق قرار گرفتند تا اينكه بنا به شواهد و قرائن 
موجود يوسف، يعقوب به اتهام مشاركت در قتل، محمد و چهار متهم 
ديگر نيز به اتهام معاونت در قتل روانه زندان شدند. پرونده بعد از صدور 
كيفرخواست در شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران تحت 

رسيدگي قرار گرفت. 
ابتداي جلسه اولياي دم درخواست قصاص كردند. در ادامه يوسف در 
جايگاه ايستاد و با انكار جرمش درباره انگيزه قتل گفت: »آن روز محل 
كار بودم كه يكي از بستگان تماس گرفت و گفت اصغر با مادرش درگير 
شده و او را به شدت كتك زده اس��ت. از اختالف آنها خبر داشتم. در 
آن ماجرا اصغر و همسرش مقصر بودند. به خانه آنها رفتم و ديدم مادر 
پيرش خيلي ناراحت اس��ت و حالش خوب نيست. اهالي روستا وقتي 
اين موضوع را فهميدند همه عصباني ش��دند به همين خاطر همه با 

اصغر درگير شديم.«
متهم در آخر گفت: »در آن درگي��ري اصغر را كتك زدم اما باور كنيد 

ضربه اي به او نزدم و نمي دانم چه كسي قاتل است.«
س��پس يعقوب نيز جرمش را انكار كرد و گفت: »در آن درگيري همه 
چوب، قمه و... همراه داش��تند. من ضربه اي نزدم و شايد فرد ديگري 

عامل قتل باشد.«
در آخر محمد و چهار متهم ديگر نيز با انكار جرمش��ان از خودش��ان 

دفاع كردند. 
در پايان هيئت قضايي يوس��ف و يعقوب را به قصاص و محمد و ديگر 
متهمان را به حبس محكوم ك��رد. اين حكم بعد از تأييد در آس��تانه 
اجرا بود تا اينكه دو سال قبل يعقوب توانست با پرداخت ديه رضايت 
اولياي دم را جلب كند، ام��ا اجراي حكم براي يوس��ف به خاطر عدم 

پرداخت تفاضل ديه از سوي اولياي دم اجرا نشد. 
با گذشت 9 سال از حادثه در حاليكه يوس��ف به خاطر عدم پرداخت 
تفاضل ديه همچنان بالتكلي��ف مانده بود، با پرداخت ديه توانس��ت 

رضايت اولياي دم را جلب كند. 
به اين ترتيب پرونده از جنبه عمومي جرم ب��ار ديگر روي ميز هيئت 

قضايي قرار گرفت. 
بعد از اعالم رسميت جلسه، متهم در جايگاه ايستاد و گفت: »خانواده ام 
به سختي توانستند پول ديه را بپردازند و همه دارايي شان را فروختند. 
حاال از هيئت قضايي درخواست دارم در مجازاتم تخفيف قائل شوند تا 

بتوانم هرچه زودتر آزاد شوم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

مادر خانواده به بيماران زندگي بخشيد
اعض�اي ب�دن زن�ي ك�ه در جري�ان حادث�ه 
رانندگ�ي ب�ه م�رگ مغ�زي مبت�ا ش�ده 
ب�ود ب�ه چن�د بيم�ار نيازمن�د اه�دا ش�د. 
به گزارش جوان، اول ش��هريورماه امس��ال بود كه 
مأموران پليس شهرستان ايوانكي از حادثه رانندگي 
در جاده ايوانكي به س��منان با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه خودرو به علت 
نامشخصي از مس��ير اصلي خارج ش��ده و واژگون 
شده است. در بررسي هاي بيشتر مشخص شد كه 
سرنشينان خودرو دو زن و چهار كودك كه همگي 
اعضاي يك خانواده هستند، دچار جراحت شده اند و 
با كمك امدادگران به بيمارستان معتمدي گرمسار 
منتقل شدند. تالش پزشكان براي نجات مصدومان 
حادثه به جريان افتاد و مشخص شد   راننده كه زني 
39 ساله به نام مرضيه بود به علت شدت جراحت به 

كما رفته است. 
احمد نيك نسب، همس��ر مرضيه در شرح حادثه 
گفت: ما ساكن شهرستان سمنان هستيم. قبل از 

حادثه همسرم همراه همسر برادرش و بچه هاي مان 
به تهران رفته بودند كه در مس��ير بازگشت دچار 
حادثه شدند. ساعت حدود11 بود كه من را از ماجرا 
با خبر كردند كه خودم را به بيمارستان معتمدي 
گرمسار رساندم. آنجا بود كه متوجه شدم همسرم 
به علت شدت خونريزي به كما رفته و خوشبختانه 
وضعيت ديگر مصدومان رضايت بخش است. وي 
ادامه داد: مرضيه دختر دايي  من بود كه چند سال 
قبل ازدواج كرديم و صاحب دو دختر بوديم. وقتي 
همس��رم را روي تخت بيمارس��تان ديدم از خدا 
خواستم به دو دخترم كه چش��م انتظار مادرشان 
هس��تند، رحم كند و او را به زندگ��ي برگرداند. او 
گفت: بعد از ديدن وضعيت همسرم تصميم گرفتم 
او را براي ادامه درمان به تهران منتقل كنم كه اين 
كار را كردم و او را به بيمارس��تان پارسيان منتقل 
كردم. پزشكان بعد از انجام آزمايش ها گفتند كه 
اميدي به نجات همس��رم نيس��ت و فقط معجزه 
مي تواند او را به زندگي بازگردان��د. بعد از آن بود 

كه به توصيه پزش��كان تصميم به اهداي اعضاي 
همسرم گرفتم. وقتي پزشكان از اهداي اعضا حرف 
زدند، ي��ادم افتاد كه همس��رم كارت اهداي عضو 
گرفته بود و به من توصيه كرده بود در صورتي كه 
به مرگ مغزي مبتال شد اعضاي بدنش را اهدا كنم. 
هر چند دوري از او براي من و به خصوص دو دختر 
كوچكم خيلي سخت اس��ت، اما وقتي مي بينم با 
اين تصميمي كه گرفتيم چند خانواده عزيزشان را 
دوباره مي بينند و درخانه آنها دوباره خنده وشادي 
زنده مي شود، خوشحال هستم و اطمينان دارم روح 

مرضيه هم در آرامش است. 
دكتر ساناز دهقاني، رئيس واحد فراهم آوري اعضاي 
پيوندي بيمارستان سينا گفت: با توجه به رضايت 
خانواده مرضيه، وي به بيمارستان سينا منتقل شد 
تا اعضاي بدن او به بيماران نيازمند اهدا شود. وي 
در ادامه افزود: پس از انتقال بيمار مرگ مغزي به 
اتاق عمل با تالش پزشكان كليه ها و كبد او به سه 

بيمار نيازمند جان دوباره اي بخشيد. 

سرهنگ سيامك محمدي* 

 

نقشه آدم ربايي  5  ميلياردي
 در دست منشي اخراجي

منش�ي مردكارخانه دار وقتي از محل كارش اخراج ش�د 
س�ناريوي آدم ربايي 5 ميلياردي را طراح�ي و اجرا كرد. 
به گزارش جوان، 31 مرداد ماه امس��ال مرد سالخورده اي به 
اداره پليس تهران رفت و از يك مرد و زن به اتهام آدم ربايي و 
اخاذي ميلياردي شكايت كرد. شاكي در توضيح ماجرا گفت: 
كارخانه بزرگي اطراف ته��ران دارم. مدتي قبل از خانه ام در 
ش��مال تهران بيرون آمدم تا با خودروام به محل كارم بروم. 
وقتي در پاركينگ را باز كردم، ديدم كه خودروي پژو سواري 
مقابل در پاركينگ پارك شده و مانع خروج من است. به سراغ 
خودرو رفتم كه زن و مرد جواني داخل آن بودند كه ناگهان 
زن و مرد از خودرو پياده شدند و با تهديد چاقو مرا به زور در 
صندلي عقب خودرو س��وار كردند. مرد جوان كنارم نشست 
و زن جوان هم خودرو را روشن كرد و به راه افتاد. آنها مرا به 
خانه اي در جنوب تهران بردند و در داخل اتاقي حبس كردند 
و در حالي كه چشمانم را بس��ته بودند، مرا شكنجه روحي و 
جسمي دادند. زن و مرد جوان 13 ساعت مرا گروگان گرفتند 
و در اين چند ساعت آنقدر مرا كتك زدند و اذيت كردند كه 
مجبور شدم به خواسته آنها عمل كنم. من عالوه بر اينكه مبلغ 

زيادي پول به آنها دادم، تعدادي چك سفيد امضا هم دادم. 
وي ادامه داد: به هرحال زن و مرد ش��كنجه گ��ر پس از 13 
س��اعت مرا از خانه بيرون آوردند و س��اعتي بعد با چشمان  
بسته در يكي از خيابان ها رها كردند. آنها تهديد كردند اگر 
موضوع را به مأموران پليس خبر دهم مرا و خانواده ام را به قتل 
مي رسانند و من هم از ترس از آنها شكايت نكردم تا اينكه آنها 
دوباره به سراغم آمدند و تهديد كردند به آنها پول بدهم و من 
هم دوباره به آنها پول دادم اما اين پايان ماجراي اخاذي آنها 
نبود به طوريكه يكبار خانواده ام را و يكبار نوه هايم را تهديد 
به قتل مي كردند و در نهايت از من بيش از 5 ميليارد تومان 
اخاذي كردند كه در نهايت خس��ته ش��دم و تصميم گرفتم 

شكايت كنم.  
     منشي اخراجي عامل آدم ربايي

با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي سهرابي، بازپرس 
ش��عبه نهم دادس��راي امورجنايي تهران براي رسيدگي در 
اختيار تيمي از كارآگاهان اداره يازده��م پليس آگاهي قرار 

گرفت. 
مأموران پليس در نخس��تين گام از تحقيقات متوجه شدند 
چك ها از س��وي زن جواني به نام رؤيا از بانك برداشت شده 

است. از سوي ديگر بررس��ي هويت رؤيا نشان داد وي چند سالي 
منش��ي دفتر مرد كارخانه دار بوده كه مدتي قبل از محل كارش 
اخراج مي ش��ود. بنابراين مأموران پليس، رؤيا را شناسايي و وي 
را بازداش��ت كردند. متهم در بازجويي هاي فني ب��ه آدم ربايي با 
همدستي پسر جواني به نام ش��اهرخ اعتراف كرد. وي گفت: من 
چند سالي منشي شاكي بودم و او از من راضي بود و ارتباط خوبي 
هم با هم داشتيم تا اينكه ناگهان رفتار او نسبت به من تغيير كرد 
تا جايي كه حق و حقوق مرا كامل پرداخت نمي كرد و در ماه هاي 
آخر هم به بهانه هاي مختلف حقوق مرا نداد و در نهايت هم بدون 
اينكه حق و حقوق مرا پرداخت كند، از محل كار اخراجم كرد. پس 
از اين از او كينه به دل گرفتم و تصميم گرفتم از او انتقام بگيرم تا 
اينكه مدتي قبل در فضاي مجازي با پسر جواني به نام شاهرخ آشنا 
شدم. من به شاهرخ موضوع را گفتم و قرار شد صاحبكار قبلي ام را 
برباييم و از او اخاذي كنيم و بعد من هم مبلغي به عنوان دستمزد 

به او بدهم. ما او را ربوديم و در چند مرحله هم اخاذي كرديم و با 
پول هاي اخاذي من براي خودم خانه خريدم. 
    دختر مورد عاقه ام پولي به من نداد 

با اعتراف متهم، مأموران همدست وي را بازداشت كردند و مورد 
بازجويي قرار دادن��د. وي در بازجويي ها مدعي ش��د كه پس از 
آدم ربايي رؤيا،  او را فريب داده و پولي به او نداده است. وي گفت: 
وقتي با رؤيا آشنا شدم به من گفت كه مرد كارخانه داري حق او 
را خورده است و از من خواس��ت با كمك هم او را برباييم و حق و 
حقوق او را پس بگيري��م و من هم قبول كردم. م��ا دو نفري مرد 
كارخانه دار را ربوديم و از او اخاذي كرديم كه ناگهان رؤيا ناپديد 
شد و وقتي هم به آدرسي كه داده بود، رفتم متوجه شدم، او آدرس 
محل زندگي اش را به من اشتباهي داده و مرا فريب داده است. دو 
متهم براي تحقيقات بيشتر به دس��تور قاضي سهرابي در اختيار 

كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي قرار گرفتند. 

خريد ميلياردي آهن با چك سرقتي
مردي ك�ه با چك س�رقت ش�ده در تهران 
موفق ب�ه خريد محمول�ه ميلي�اردي آهن 
ش�ده بود، شناس�ايي و بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، س��رهنگ كارآگاه حمداهلل 
علي��زاده، رئيس پاي��گاه هفت��م پليس آگاهي 
تهران توضيح داد: چن��دي قبل مردي با مركز 
فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گزارش 
س��رقت لوازم داخل خ��ودرواش را اعالم كرد. 
لحظاتي بعد كه مأم��وران كالنتري 113 بازار 
در محل حاضر شدند شاكي گفت كه لپ  تاپ ، 
م��دارك ش��خصي و دس��ته چك وي از داخل 
خودرو اش سرقت شده است. وقتي پرونده در 
پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بررس��ي شد، 
شاكي در توضيح بيشتر ماجرا گفت: روز حادثه 
خودروي پرايدم را كنار خياب��ان پارك كردم 
و به براي انجام كاري راهي بازار ش��دم. وقتي 
برگشتم متوجه ش��دم كه لوازم داخل ماشين 
از جمله لپ تاپ، دسته چك و اوراق شخصي ام 

سرقت شده است.
 شاكي گفت: هر چند من اشتباه كردم كه اين 
لوازم را داخل خودرو گذاشتم با اين حال براي 
بازداشت س��ارق درخواس��ت كمك دارم. در 
حالي كه تحقيقات پلي��س در اين باره جريان 
داشت ش��اكي بار ديگر به اداره پليس مراجعه 
ك��رد و اطالعات ت��ازه اي در اختي��ار مأموران 
قرار داد. او گفت: ام��روز از طريق بانك متوجه 

ش��دم كه مردي به نام مس��عود ي��ك فقره از 
چك هاي سرقت شده با درج مبلغ 4  ميلياردو 
200 ميليون تومان براي نقد ك��ردن به بانك 
برده اما از آنجا كه در حسابم موجودي نداشتم، 
چك برگش��ت خورده اس��ت. با اطالعاتي كه 
شاكي از طريق بانك در اختيار پليس گذاشت 
كارآگاهان مس��عود را كه مردي سالخورده و از 
افراد سرشناس بازار آهن بود، شناسايي و او را 
به اداره پليس دعوت كردند. مسعود گفت: من 
از سال ها در كار خريد و فروش آهن هستم و در 

بازار هم اعتبار خوبي دارم و از ماجراي سرقتي 
بودن چك خبر نداش��تم. من در قبال فروش 
آهن به مردي به نام رضا كه در حال حاضر در 
كشور قزاقستان اس��ت از او چك گرفتم. رضا 
هم چك را با پيك برايم فرستاد. رضا گفت كه 
صاحب چك دوستش بهروز است كه حسابش 
اعتبار دارد كه من هم اعتماد كردم. مس��عود 
گفت كه تنها راه اتباط او با رضا ش��ماره تلفني 

بود كه آن را در اختيار پليس گذاشت. 
در ش��اخه ديگري از تحقيق��ات كارآگاهان با 

بررس��ي ش��ماره تلفن رضا متوجه شدند كه 
صاحب خط تلفن مردي به نام داوود است كه او 

را به اداره پليس دعوت كردند. 
داوود ه��م بعد از حض��ور در اداره پليس مورد 
تحقي��ق ق��رار گرف��ت. او گفت: مدت��ي قبل 
س��يمكارت خودم را در اختي��ارم عمويم كه 
بهروز نام دارد قرار دادم. بررس��ي هاي پليس 
در اين باره نشان داد كه بهروز خودش را با نام 
رضا به شاكي معرفي كرده بود و مرد كالهبردار 

همان بهروز است. 
بعد از به دس��ت آمدن اين اطالع��ات بود كه 
مش��خص ش��د بهروز به قزاقس��تان هم سفر 
نكرده اس��ت. بعد از آن بود كه مخفيگاه وي 
حوالي ميدان امام خميني شناسايي و متهم 
بازداش��ت و در اداره پليس از س��وي مسعود 

شناسايي شد. 
در بررس��ي هاي بيش��تر پلي��س همچني��ن 
مش��خص ش��د كه همه بارنامه هايي كه براي 
انتقال محموله آهن صادر شده بود به نام رضا 
ثبت شده است. در تحقيقات بعدي مسئوالن 
باربري و راننده هايي كه محموله آهن را جابه جا 
كرده بودند، بهروز را ب��ه عنوان مرد كالهبردار 
شناسايي كردند. س��رهنگ كارآگاه حمداهلل 
عليزاده، رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران 
گفت: با كامل شدن تحقيقات متهم به دستور 

قاضي روانه زندان شد. 

رفتن تا پاي طناب دار
 به خاطر  دعوا

»وقتي از همس�رم جدا شدم شوهرخواهرم با همس�رم ازدواج كرد 
كه در درگي�ري او را به قتل رس�اندم« اين ادعاي مرد جواني اس�ت 
كه ش�وهر خواهرش را در درگي�ري با ضربات چاقو به قتل رس�اند. 
به گزارش جوان، اواخر مردادماه امسال بود كه مأموران كالنتري 140 باغ 
فيض با تماس تلفني شهروندي از درگيري خونيني در خانه اي با خبر شدند.  
با اعالم اين خبر سرهنگ رسول بهرامي، رئيس كالنتري همراه تيمي از 
مأموران راهي محل شده و دريافتند سه برادر در درگيري دامادشان را با 
ضربات چاقو و چوب به شدت زخمي كرده و از محل گريخته اند. در حالي 
كه مأموران كالنتري دونفر از برادران را دستگير كرده بودند به آنها خبر 
رسيد كه مرد زخمي بر اثر شدت خونريزي در بيمارستان فوت كرده است. 
بدين ترتيب همزمان با ادامه تحقيقات قاضي مصطفي واحدي، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل تحقيقات خود را آغاز كردند.  بررسي ها نشان چند 
ماه قبل يكي از پسران خانواده كه مردي 48 ساله به نام بهنام بود همسرش 
را طالق مي دهد و پس از آن داماد خانواده با همسر وي ازدواج مي كند كه 
حادثه به قتل داماد منجر مي شود. بدين ترتيب بهنام به عنوان متهم اصلي 
تحت تعقيب مأموران قرار گرفت تا اينكه دو روز قبل وي به اداره پليس رفت 
و خودش را تسليم كرد. متهم صبح ديروز به دادسراي امور جنايي منتقل 

شد و با اظهار پشيماني به قتل دامادشان اعتراف كرد. 
وي گفت: 20 سال قبل ازدواج كردم و در حال حاضر هم سه فرزند داريم. 
شش ماه قبل با همسرم اختالف پيدا كردم و از هم جدا شديم تا اينكه مدتي 
قبل متوجه شدم دامادمان همسرم را عقد كرده است. پس از جدايي قرار 
شد چهار روز در هفته فرزندان پيش من باشند و سه روز هم با مادرشان 
زندگي كنند. ش��ب حادثه برادرانم مهمان من بودند كه همسر سابقم با 
دامادمان به خانه من آمدند تا فرزندانم را با خودشان ببرند. به آنها گفتم كه 
امشب به خاطر اينكه برادرانم مهمان من هستند فرزندانم پيش من باشند 
كه قبول نكردند و درگيري خونين رخ داد. متهم در ادامه براي تحقيقات 
بيش��تر به دس��تور قاضي واحدي در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي قرار گرفت. همچنين قرار شد پزش��كي قانوني علت اصلي مرگ 

داماد را مشخص كند. 

اعتراف
 به قتل  شوهرخواهر

 7كشته در تصادف پرايد و پژو
تص�ادف دو س�واري پراي�د و پ�ژو در ج�اده كرم�ان ب�ه 
ماه�ان   ب�ه م�رگ هفت سرنش�ين دو خ�ودرو منج�ر ش�د. 
روز گذش��ته مأموران پليس راه كرمان از حادثه رانندگي در كيلومتر 
هفت محور كرمان به ماهان با خبر و در محل حاضر ش��دند. در اولين 
بررسي ها مشخص شد كه هفت سرنش��ين دو خودرو به علت شدت 
جراحت جانشان را از دست داده اند. همزمان با انتقال اجساد به پزشكي 

قانوني بررسي علت حادثه از سوي پليس در جريان است. 


