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جوالناراذلواوباشدربيتوجهي
سازمانهابهوظايفقانونيشان

در نظام هاي مختلف حقوقي اهداف مختلفي براي مجازات مجرمين در نظر 
گرفته مي شود. هدف اول، تسكين مجرمين است. همانطور كه مي دانيد 
پيش از اجراي قوانين مدون حقوقي انتقام خصوصي وجود داشت. به اين 
شكل كه خود شخص پاسخگو بود و همين باعث هرج و مرج مي شد، ولي با 
تصويب قوانين مدون، آالم بزه ديده تسكين داده شد. بنابراين عدم برخورد 
با اراذل و اوباش باعث مي شود، فرد قرباني تسكين پيدا نكند و به فكر انتقام 
خصوصي بيفتد كه در نتيجه نظم جامعه به خطر مي افتد. هدف ديگر اصالح 
مجرمان است. فرد از ابتدا به اوباش خيلي حرفه اي تبديل نمي شود، ابتدا 
سر و صدايي در محله ايجاد مي كند و اگر برخوردي صورت نگيرد، جرم به 
صورت تساعدي باال مي رود و متهم و مجرم مرتكب جرائم خشن تر مي شود، 
اما در صورت محاكمه و صدور حكم الزم مي تواند به جامعه برگردد، لذا عدم 
برخورد موجب باالرفتن جرم و فرصت اصالح از مجرمين گرفته مي شود. 
در قانون بحثي است به نام بيم تجري يعني اينكه دادگاه براي اينكه مجرم 
بعد از آزادي دوباره جرئت بيشتر پيدا نكند و آشوب ديگري ايجاد نكند بايد 

ميزان حبس را طوري صادر كند تا بيم تجري از بين نرود. 
در كيفرشناس��ي برخورد پليس دو نظريه وجود دارد، يكي اينكه كنترل 
جرم از سوي پليس نامحسوس باش��د و فقط در جاهاي ضروري حضور 
داشته باشد. نظريه ديگر مي گويد صرف حضور پليس در جامعه باعث امنيت 
و پيشگيري مي شود. در دهه هاي اخير حذف فيزيكي پليس از صحنه هاي 
خيابان بيشتر مدنظر مقامات بوده است و همين فرصتي براي حضور اراذل 
در صحنه شد. بعضي انسان ها ذاتاً مجرم نيستند و مجرم بالفطره نداريم. هر 
كسي كه مجرم است مخلوق خداست و صاحب كرامت است، اما قرارگرفتن 
در موقعيت هاي خاص باعث مي شود به سمت جرم برود. بعضي افراد نيز در 
كودكي و نوجواني جرم ديده و مي خواهند  انتقام بگيرند. بنابراين نمود انتقام 

با ناهنجاري توأم خواهد شد. 
گاهي افراد از ناهنجاري ها برداشت اشتباه مي كنند. به طور مثال قدرت نمايي 
را روشي براي بزرگ شدن مي داند. برخي محالت نيز به داليلي جرم خيز 
است و حتماً عوامل جامعه شناسي در آنها دخيل اس��ت. بنابراين اگر در 
محالت جرم خيز با برخوردهاي انتظامي، برخوردهاي فرهنگي مثل برقراري 
فرهنگسراها و... از حالت جرم خيز خارج نشود مطمئناً در تربيت نسل هاي 
بعد مؤثر است. به طور مثال طبق تحقيقات صورت گرفته هر سالي كه پيش 
دبستاني اجباري مي شود، يكسال ورود به زندان تأخير مي افتد كه متأسفانه 

در بسياري از اين مناطق پيش دبستاني اجباري نيست. 
در بحث كشاورزي سه مرحله كاشت، داشت و برداشت داريم و همه اين 
مراتب بايد انجام شود تا يك محصول مرغوب داشته باشيم، در برخورد با 
جرم هم اين مراحل را بايد داشته باشيم. اگر همه را صرفاً به برخورد نيروي 
انتظامي محول كنيم تا چندين نس��ل بعد اين اصالح صورت نمي گيرد. 
ولي اگر همزمان با برخورد سلبي همكاري ساير مجموعه ها مثل آموزش 
و پرورش، نهادهاي فرهنگي و  NGO هاي مردم نهاد در زمينه كودكان كار 
يا در زمينه فرزندان بي سرپرست را داشته باشيم، با عدد كمي از جرم در 
نسل هاي بعدي روبه رو خواهيم شد. مقوله تحصيل در نوجواني و كودكي به 
خصوص در كودكان كار كه بار زندگي بر دوش دارند، باعث مي شود از جرم 
و جنايت به دور باشند، اما اگر فضاي تحصيل و انتخاب درست را از دست 

بدهند تنها انتخاب آنها قدرت نمايي و جرم و جنايت خواهد بود. 
جرائم ممكن اس��ت در زمينه اقتصادي باش��د، مانند كسي كه به خاطر 
مشكالت مالي سرقت مي كند خود را مجبور مي داند به حريم ديگران دست 
پيدا كند. كالهبرداري كه براي تحصيل مال مرتكب جرم مي شود، ولي 
اراذل و اوباش يا نزاع دسته جمعي و ايجاد هياهو به نيت انجام جرم صورت 
مي گيرد. نه مالي به دست مي آيد و نه چيز ديگري به شخص مي رسد. گراني 
هم انگيزه اي براي ايجاد جرم است. وقتي جنس يك ميليون توماني تبديل 
به چند ميليون مي شود، سارق براي خود به صرفه مي داند كه ريسك كند 
و مرتكب سرقت شود.  البته مردم نيز نبايد اين فكر را داشته باشند كه در 
وقت اقتصاد خراب است حق دارند به جرائم خشن رو بياورند. وضعيت بد 
اقتصادي نقض قانون و جرم و جنايت نيس��ت. در همه سطوح بايد قانون 
مراعات شود و در شرايط بحراني لزوم تمسك به قانون الزم است، زيرا جامعه 
از هم مي پاشد.  شناسايي زمينه ها در اين مورد مهم است. مثالً يك مجرم 
به علت نداشتن شغل به طرف جرم رفته است. با بازگشت اين مجرم بايد 
مؤسسه هاي مردم نهاد كه در زمينه اشتغال فعاليت مي كنند، تالش كنند 
با ايجاد شغل او را كمك كنند.  ايجاد محيط هاي سالم بعد از زندان نيز راهي 
براي عدم بازگشت مجرمان است كه به طور دائم به افراد هشدار خواهد داد 
تا آنها را در خودداري از ارتكاب به جرم تقويت كنند. در بعضي از كشورها 
زندانيان بعد از آزادي مجاب مي شوند تا در كالس هايي مرتبط شركت كنند 

تا در سايه آموزش از ارتكاب دوباره جرم آنها پيشگيري شود. 
نقش خانواده ها نيز در اين مهم پررنگ ديده مي شود.   وقتي كسي از افراد 
خانواده از زندان آزاد شد، مثل كسي است كه توبه كرده است، بنابراين نبايد 
نگاه مجرم بودن را به او داشت. بايد آغوش بگش��ايم و طردش نكنيم. در 
دوره رياست جديد قوه قضائيه، مجازات حبس زدايي رويكرد خوبي است. 
مجازات حبس براي اصالح نيست؛ چراكه افراد در زندان با جرائم ديگري 
آشنا مي شوند. هرچقدر زندان ها خلوت شوند اصالح بيشتري براي افراد در 
آنجا صورت خواهد گرفت. با جرائم جايگزين حبس مي شود افراد را از زندان 

خارج و با كارهاي عام المنفعه و ايجاد مطالبه افراد را اصالح كرد. 
اينكه پليس به سوي سازمان ها آغوش باز كرده است، يك امر ضروري و مهم 
است. سازمان هاي ديگر بايد به اين كار بپيوندند و اين مهم را وظيفه خود 
بدانند و به آن عمل كنند؛ چراكه اگر پليس تنها باشد امنيت خودشان را به 
خطر انداخته اند. سازمان ها بايد بدانند هر وظيفه اي كه روي دوش دارند در 
گرو امنيت است. پس كمك به پليس يك وظيفه فرعي نيست؛ چرا كه در 

سايه امنيت به اهداف خود خواهند رسيد. 
در صورتي كه نهادها و سازمان ها براي برخورد با اوباش با پليس همكاري 
نكنند يك علت مي تواند عدم درك صحيح از اين فضا باشد. اگر بدانند ناامني 
چه ضربه اي بر پيكره سازمان ها وارد خواهد كرد مشتاقانه تر حضور خواهند 
يافت. مسئله دوم عدم مسئوليت اجتماعي است. اگر مسئوليت اجتماعي 
خود را ابتدا به عنوان يك شهروند و بعد در يك نهاد متوجه شويم خواهيم 
فهميد امنيت چه ضرورتي دارد.  ديگر اينكه مردم فقط از پليس مطالبه گري 
دارند و هر جا جرمي اتفاق مي افتاد بايد پليس باشد. در حاليكه پليس مرحله 
آخر است. قبل پليس نهادها بايد وظيفه خود را انجام دهد تا جرمي اتفاق 
نيفتد. اگر مردم آموزش ببينند و به اين نتيجه برسند كه مجرم يك انسان 
است كه به دليل عدم فعاليت نهادهاي مربوطه به اينجا رسيده است، آن 
وقت نقش سازمان ها در كمك به آرامش و زدودن از حضور اوباش پررنگ تر 
خواهد شد. به طور مثال تعطيلي فرهنگس��راها در محالت با يك تماس 
ساده شهروندي با مسئول مربوطه منجر به بازگشايي فرهنگسرا مي شود. 
لذا مطالعه حقوق شهروندي باعث مي شود، افراد متوجه حقوق خود شده 
و بتوانند از نهادهاي مربوطه مطالبه كنند. تجربه نيز نشان داده است هرجا 
مطالبه گري مردم جلوتر باشد نهادها وادار به انجام وظيفه خواهند شد. با 
توجه به ايجاد مجلس جديد و دغدغه نمايندگان براي تحول در كش��ور، 
الزم است نگاه جديدي به قوانين داشته باشيم تا نهادهاي الزم به همكاري 
با پليس از نظر قانوني الزام به اين مهم داشته باشند. اگر در مجلس الزامات 

تصويب شود، سازمان خود را موظف به همكاري با پليس مي داند. 
*جرم شناس و كارشناس و مشاور حقوقي

مرزهايچهارگانهايران
بستهاست


وعراقكاماًل

جانش�ين فرمانده ناجا از عاش�قان و زائران امام 
حس�ين )ع( خواس�ت به مرزها مراجع�ه نكنند  
چراكه كشور عراق آمادگي پذيرش زوار را ندارد. 
سردار قاسم رضايي ظهر روز گذش��ته در بازديد از 
پايانه مرزي شلمچه با اشاره به روابط حسنه مرزي 
ميان ايران و عراق تصريح كرد: روابط خوبي با كشور 
عراق داريم و مرزنش��ينان نيز هم��كاري مطلوبي با 
مرزبانان دارن��د. وي تأكيد كرد: بنا بر اعالم كش��ور 
عراق، مرزهاي اين كشور براي همايش اربعين بسته 
اس��ت و از زائران و عاش��قان اباعبداهلل الحسين)ع( 
درخواست داريم با توجه به مصوبات ستاد مقابله با 
كرونا همكاري الزم را داشته باشند و به مرزها مراجعه 
نكنند. جانشين فرمانده ناجا با اعالم اينكه مرزهاي 
چهارگانه كاماًل بسته است و هيچ گونه ترددي انجام 
نمي شود، تصريح كرد: سالمت مردم به ويژه زائران 

براي ما بسيار مهم است. 
وي با بيان اينكه بين الحرمين بين ايران اسالمي تا 
كربال بوده است، اما ويروس كرونا و مشكالت ايجاد 
شده موجب شد برگزاري اين كنگره عظيم متوقف 
شود، اعالم كرد: دوستان ما در عراق آمادگي پذيرش 
زائران را ندارند و آنها را نمي پذيرند. س��ردار رضايي 
به شهروندان توصيه كرد: به شايعات فضاي مجازي 
توجه نكنند و اخبار موثق را از طريق رس��انه ملي و 

خبرگزاري هاي رسمي دريافت كنند. 

كشفمحمولهحشيش
ازپدروپسرقاچاقچي

رئيس پلي�س مب�ارزه با م�واد مخدر ته�ران از 
دس�تگيري پدر و پس�ر قاچاقچ�ي در عمليات 
مشترك با پليس اس�تان يزد خبر داد و گفت: از 
خودروي متهمان ۳۹ كيلو حش�يش كشف شد. 
س��رهنگ عبدالوهاب حس��نوند توضيح داد: در پي 
دريافت خب��ري مبني بر اينكه يك��ي از قاچاقچيان 
حرفه اي قصد دارد، مقاديري مواد مخدر از استان هاي 
جنوبي كش��ور تهيه و به  مشهد منتقل كند، بررسي 
موضوع در اختيار تيمي از مأم��وران پايگاه يازدهم 
پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت. در بررسي هاي 
بعدي مشخص شد متهم و پسرش با خودروي تريلر 
به استان جنوبي كشور مراجعه و مقاديري حشيش 
از قاچاقچيان مواد مخدر تهيه كرده است و قصد دارد 
بعد از گذشتن از اس��تان يزد به مشهد منتقل كند 
كه تيمي از مأموران عملي��ات پايگاه يازدهم پليس 
مبارزه با مواد مخدر تهران با نيابت قضايي به استان 
يزد اعزام شدند. حس��نوند افزود: با همكاري پليس 
مبارزه با موادمخدر اس��تان يزد خ��ودروي متهمان 
در محور مواصالتي به اس��تان يزد - مشهد متوقف و 
راننده و سرنشين آن را دس��تگير كردند. در بررسي 
از داخل اين خودرو ۳۹ كيلوگرم حشيش كشف شد. 
با اعتراف صريح متهمان به ج��رم ارتكابي و تكميل 
تحقيقات پليسي، س��وداگران مرگ در اختيار مقام 

قضايي قرار گرفتند.

انتقاماينستاگراميعروس
ازمادرشوهر

ب�ه  دسترس�ي  ب�ا  ك�ه  خط�اكار  ع�روس 
حيثي�ت  مادرش�وهرش  اينس�تاگرام 
وي را لك�ه دار كرده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
س��رهنگ اكبر نصرتي، رئي��س پليس فتا اس��تان 
آذربايجان غربي گفت: چندي قبل زني ميانسال وارد 
پليس فتا اروميه شد و عليه فردي فريبكار شكايت 
كرد. او گفت فردی ناش��ناس اكانت اينس��تاگرامي 
او را ب��ه دس��ت  آورده و مطالب دروغي��ن عليه او و 
خانواده اش بارگزاري مي كند و آبروي او را در محل 
كار و محل برده اس��ت. بعد از مطرح شدن شكايت 
مأموران پليس فتا در اين باره تحقيق كردند و متوجه 
شدند، فرد فريبكار با دسترسي به اكانت اينستاگرام 
زن ميانس��ال، باايجاد تغييرات كنترل كامل اكانت 
را به دس��ت گرفته  اس��ت و مطالب دروغين را عليه 
وي منتشر مي كند. بعد از آن بود كه مأموران موفق 
ش��دند متهم را كه زني جوان بود، شناسايي كنند. 
ش��اكي بعد از ديدن زن جوان او را كه عروسش بود 
شناس��ايي كرد. مته��م در بازجويي ه��ا به جرمش 
اعتراف كرد و گفت با توجه به اختالفات خانوادگي 
به وجود آمده با هدف انتقام جويي و آبروريزي دست 
به چنين اقدامي زده است.  سرهنگ نصرتي با بيان 
اينكه فضاي مجازي محل و ابزاري براي انتقام جويي 
نيست، افزود: عده اي با تصور اينكه در فضاي مجازي 
ناشناخته خواهند ماند، اقدام به ايجاد مزاحمت براي 
ديگران مي كنند، غافل از اينك��ه هر گونه مزاحمت 
براي ديگران در فضاي مجازي جرم بوده و با خاطيان 

برابر قانون برخورد خواهد شد. 

نجاتمعجزهآسايكارگر
ازعمق30متريچاه

كارگر جواني كه در عمق ۳0 متري چاه گرفتار شده بود، 
با تالش آتش نش�انان از مرگ حتمي نجات يافت. 
به گزارش جوان، روز گذشته آتش نشانان ايستگاه 118 
از گرفتار شدن كارگري در عمق ۳0 متري يك حلقه چاه 
در س��اختماني در خيابان آذربايجان، تقاطع خيابان 

ارديبهشت با خبر شده و در محل حاضر شدند. 
حسين اسماعيلي، فرمانده آتش نشاني منطقه 5 گفت: 
در اين حادثه كارگر جواني به هنگام حفر چاه به علت 
نا معلومي در عمق ۳0 متري آن گرفتار ش��ده بود. وي 
افزود: آتش نشانان به محض رسيدن به محل حادثه، 
با توجه با حساسيت حادثه به سرعت مشغول عمليات 
شدند و ابتدا با به كار گيري فن هاي مخصوص، هواي 
داخل چاه را تهويه كردند و سپس با اس��تفاده از ابزار 
مخصوص نجات وارد چاه شده و اين شخص را از داخل 

چاه بيرون آورده و تحويل عوامل اورژانس دادند.

امير علي صفا *

قصا ص، مجا ز ا ت  قتل  د  ر    عر  و سي  عمه
پس�ر جوان�ي كه در جش�ن عروس�ي 
عم�ه اش مرتك�ب قت�ل ش�ده بود، به 
قصاص، حبس و ش�الق محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، 22 تير سال ۹۷، مأموران 
پليس از درگيري خونين در مراسم جشن 
عروس��ي در منطق��ه مهديه اسالمش��هر 
باخبر و راهي محل شدند. اولين بررسي ها 
حكايت از آن داشت، در آن درگيري ميثم 
2۷ س��اله بر اثر اصابت چاق��و زخمي و به 
بيمارستان منتقل شده است. در تحقيقات 
ميداني از مهمانان مراس��م مشخص شد 
ضارب پس��ر جواني به نام ماني 21 س��اله 
اس��ت كه بعد از ارتكاب جرم همراه يكي 
از دوس��تانش به مكان نامعلومي گريخته 

است. 
 تحقيقات پليس ادامه داش��ت تا اينكه از 
بيمارستان خبر رسيد، ميثم بر اثر شدت 
خونريزي ها ف��وت كرده اس��ت. بنابراين 
پرون��ده با موض��وع قتل عمد تش��كيل و 
تحقيقات براي شناس��ايي و دس��تگيري 
عامل قتل آغاز ش��د تا اينكه مدتي بعد از 
حادثه پلي��س دريافت مته��م در منطقه 

آتشگاه كرج مشغول كار است. 
با به دست آمدن اين سرنخ مأموران به آن 
محل اعزام شدند  و پسر جوان را بازداشت 
كردند. ماني به پليس آگاهي منتقل ش��د 
و تحت بازجويي ق��رار گرفت. او در همان 

بازجويي هاي اوليه ب��ه قتل اعتراف كرد و 
گفت: »آن شب به خاطر خوردن مشروب 
در حال طبيعي نبودم به همين خاطر بر 
سر اختالف قديمي با مقتول درگير شدم. 
در آن درگيري مقتول و دوس��تانش به ما 
حمله كردند. اين شد كه براي ترساندن او 
دست به چاقو شدم كه ناخواسته به سينه 

مقتول برخورد كرد.«
با اقرارهاي متهم شش نفر از اعضاي شركت 
كننده در آن درگيري بازداش��ت شدند و 
پرونده بعد از صدور كيفرخواست به دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد. 
پرونده بعد از تعيين شعبه و وقت رسيدگي 
در اولين جلسه محاكمه روي ميز هيئت 

قضايي شعبه هفتم قرار گرفت. 
ابتداي جلس��ه پدر و مادر مقتول از طرف 
خودشان و نوه خردسالش��ان درخواست 
قصاص كردند. س��پس مته��م در جايگاه 
ايس��تاد و با اقرار به قتل در ش��رح ماجرا 
گفت: »آن ش��ب مراسم جش��ن عروسي 
عمه ام بود. در آن مراسم ميثم نيز دعوت 
بود. من و ميثم از قبل ب��ه خاطر خريد و 
فروش مش��روب با هم اختالف داش��تيم 
به همين خاطر ش��ب حادثه وقتي با هم 
روبه رو ش��ديم، او به طرفم حمله كرد و با 
مشت به صورتم زد. با اين ضربه پيشاني ام 

خوني شد.«

متهم در ادامه گفت: »همان موقع با يكي 
از دوس��تانم به درمانگاه رفتي��م و بعد از 
پانسمان به مراسم برگشتيم، اما دوباره با 
هم درگير شديم. آن شب به خاطر خوردن 
مش��روب در حال خودم نبودم به همين 
دليل وقتي مقتول و دوستانش به ما حمله 
كردند، از ترس چاقو را برداش��تم و قصد 
داشتم آنها را بترسانم كه ناخواسته چاقو 
به س��ينه او برخورد كرد و مقتول خونين 

روي زمين افتاد.«
او در آخ��ر گفت: »وقتي مقت��ول خونين 
روي زمين افتاد، بالفاصله يكي از دوستانم 
با اورژانس تماس گرفت. س��پس از ترس 

فرار كرديم.«
بعد از آخرين دفاع متهم، شش متهم ديگر 
به اتهام ش��ركت در نزاع دسته جمعي در 
جايگاه قرار گرفتند و با اقرار به جرمشان از 

خودشان دفاع كردند. 
در آخر هيئت قضايي بعد از شور، ماني را 
به اتهام قتل به قصاص، به اتهام شرب خمر 
به 80 ضربه شالق و به اتهام قدرت نمايي با 
سالح سرد به سه سال حبس محكوم كرد. 
ديگر متهمان نيز به اتهام شركت در نزاع 
منجر به قتل هر كدام به يك س��ال حبس 
در زندان و يكي از آنها را به خاطر اينكه زير 
18 سال سن داشت به يك سال نگهداري 

در كانون اصالح و تربيت محكوم شدند. 

زن محكوم ب�ه مرگ كه از 11 س�ال قبل به 
اتهام قتل ش�وهرش در بازداش�ت به سر 
مي برد، پ�س از برگزاري جلس�ات صلح و 
سازش در دادس�راي امور جنايي تهران و 
تالش خواننده سرش�ناس موفق به جلب 
رضايت از اولياي دم شده و از زندان آزاد شد. 
به گزارش جوان، شامگاه 15 آذر سال 88 بود 
كه به مأموران پليس خبر رس��يد، مردي در 
خانه خواهرش حوالي خيابان هالل احمر در 
جنوب تهران با ضربه چاقو همسرش به قتل 
رسيده است. با اعالم اين خبر مأموران پليس 
راهي محل حادثه ش��دند و در آنجا با جس��د 
مرد ميانس��الي به نام فرمان روبه رو شدند كه 
با اصابت ضربه چاقوي ميوه خوري به قلبش 
به قتل رسيده بود. نخستين بررسي ها نشان 
داد مقتول همراه همس��رش مهم��ان خانه 
خواهرش بوده كه در درگيري با همس��رش 
به قتل مي رس��د. خواهر مقتول گفت: برادرم 
همراه همس��رش مهمان ما ب��ود كه دقايقي 
قبل بر اث��ر موضوعي با هم مش��اجره لفظي 
كرديم. همسرش دخالت كرد كه برادرم با او 
درگير شد و او هم چاقوي ميوه خوري از روي 
ميز برداشت و با آن برادرم را مقابل چشمان 
ما به قتل رس��اند. مأموران پليس همزمان با 
ادامه تحقيقات درباره اي��ن حادثه زن جوان 
را به اتهام قتل ش��وهرش بازداشت كردند و 
تحويل كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 

دادند. متهم در بازجويي ها با اظهار پشيماني 
به قتل شوهرش اعتراف كرد و مدعي شد كه 
قصد قتل شوهرش را نداشته است و اين حادثه 
اتفاقي رخ داده است. وي گفت: شوهرم مدتي 
قبل در حالي كه دو دختر داشت زن اولش را 
طالق داد و با من ازدواج كرد. ما با هم مشكلي 
نداش��تيم و زندگي ما خوب بود و هرگز فكر 
نمي كردم روزي به جرم قتل شوهرم دستگير 
ش��وم . ش��ب قبل از حادثه مهمان خانه يكي 
از خواهران ش��وهرم بوديم و شب حادثه هم 
مهمان خواهر ش��وهر ديگ��رم بوديم كه اين 
درگيري مرگبار رقم خورد. آن ش��ب پس از 
اينكه شام خورديم شوهرم با خواهرش بر سر 
موضوعي با هم درگير ش��دند كه من تصميم 
گرفت��م ميانجيگري كنم و به اين مش��اجره 
لفظي پاي��ان دهم اما خواهر ش��وهرم به من 
اعتراض كرد و گفت درگي��ري برادر و خواهر 
به من ربطي ندارد كه من با او درگير ش��دم و 
پس از آن شوهرم مرا با مشت و لگد روبه روي 
آنها به شدت كتك زد. خيلي عصباني شدم و 
چاقوي ميوه خوري كه روي ميز بود، برداشتم 
و ناخودآگاه ضربه اي به شوهرم زدم. متأسفانه 
ضربه به قلبش وارد شد و ش��وهرم را به قتل 

رساند و االن هم به شدت پشيمان هستم. 
   جلسات صلح و سازش 

متهم پس از صدور كيفرخواس��ت از سوي 
بازپرس جناي��ي در دادگاه كيفري اس��تان 

تهران محاكمه شد و هيئت قضايي هم پس 
از درخواست قصاص از سوي اولياي دم متهم 
را به جرم قتل عمد به قصاص محكوم كردند. 
رأي دادگاه پس از تأييد ديوان عالي كش��ور 
براي س��ير مراح��ل اجراي حكم به ش��عبه 
اجراي احكام دادس��راي امور جنايي تهران 
فرستاده ش��د. درحالي كه پرون��ده در حال 
گذراندن سير تش��ريفات اجراي حكم بود، 
قاضي دكتر محمد ش��هرياري، سرپرس��ت 
دادسراي امور جنايي تهران جلسات متعددي 
را براي جلب رضايت با اولياي دم برگزار كرد. 
در نهايت جلسات صلح و سازش نتيجه داد و 
پس از فوت پدر و مادر مقتول، چهارخواهر و 
يكي از دختران مقتول با گرفتن ديه متهم را 
بخشيدند، اما يكي از دختران مقتول رضايت 

نداد. 
پس از اين جلسات صلح و سازش ادامه پيدا 
كرد كه دخت��ر مقتول درخواس��ت كرد در 
صورتي كه قاتل 250 ميليون تومان پرداخت 
كند، او هم رضايت مي دهد. اين درخواست در 
حالي از سوي دختر جوان مطرح شد كه متهم 
توان پرداخت اين مقدار ديه را نداش��ت و به 
همين خاطر يكي از هنرمندان مطرح كشور 
براي فراهم كردن دي��ه 250 ميليون تومان 
وارد عمل ش��د و در نهايت چن��د روز قبل با 
كمك خيرين ديه را پرداخت و متهم از زندان 

آزاد شد. 

نجاتزنمحكومبهمرگ
باتالشخوانندهسرشناس

مرگمردميانسال
باگازگرفتگيسگهمسايه

م�رد ميانس�ال وقت�ي ب�راي ديدن 
دوس�تش ب�ه خان�ه او رف�ت فك�ر 
نمي ك�رد ك�ه گاز گرفتگ�ي س�گ 
همس�ايه او باعث مرگش مي ش�ود. 
به گزارش جوان، چند روز قبل اعضاي 
خانواده اي به دادس��راي ام��ور جنايي 
رفتن��د و  از صاحب سگ همس��ايه به 
خاط��ر گازگرفتگي و فوت پدرش��ان 
شكايت كردند. يكي از اعضاي خانواده 
در توضيح ماجرا گفت: پدرم 60 س��ال 
سن داشت و بيماري هم نداشت و سر 
حال و سالم بود تا اينكه اوايل شهريور 
تصميم گرفت، براي احوال پرس��ي به 
خانه يكي از دوس��تانش برود. آن روز 
پدرم گفت كه مدتي است از دوستش 
بي خبر اس��ت و مي خواهد او را ببيند و 
به خانه دوستش در خيابان آذربايجان 
رفت. چند س��اعت بعد پدرم در حالي 
كه ب��ه نظر مي رس��يد، حال��ش خوب 
نيس��ت به خانه برگشت. وقتي جوياي 
حالش شديم پدرم گفت جلوي در خانه 
دوستش سگ خانگي همسايه آنها به او 
حمله كرده و دستش را گاز گرفته است 

و االن كمي درد دارد. 
وي ادام��ه داد: ما رد زخ��م دندان هاي 
سگ را با آب شس��تيم كه ساعتي بعد 

حال پدرم��ان بدتر ش��د و بالفاصله او 
را ب��راي درمان به بيمارس��تان منتقل 
كرديم و پزشك او را بس��تري كرد. ما 
فكر مي كرديم پدرمان به زودي حالش 
خوب مي ش��ود ام��ا در نهاي��ت پس از 
20 روز بستري در بيمارستان پدرمان 
فوت كرد و االن به دادس��را آمده ايم تا 
از صاحب س��گ به خاطر فوت پدرمان 
ش��كايت كنيم. چون او وظيفه داشته  
اس��ت از س��گش مواظبت  كن��د تا به 

ديگران آسيبي نرساند. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دستور 
قاضي ش��فيعي، بازپرس شعبه پنجم 
دادس��راي ام��ور جنايي ته��ران براي 
رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان 
پلي��س آگاهي ق��رار گرف��ت. بازپرس 
جنايي دستور داد همزمان با تحقيقات 
درباره اين حادثه جس��د مرد 60 ساله 
براي مشخص ش��دن علت اصلي مرگ 
به پزشكي قانوني منتقل شود و از سگ 
مورد نظر هم آزمايش ه��اي الزم براي 
مشخص شدن هاري يا هر نوع بيماري 
ديگر انجام ش��ود. همچنين دس��تور 
داد ضم��ن تحقيق از ش��اهدان حادثه 
از صاحب س��گ خانگي درباره حادثه 

تحقيق شود. 

سرقت مرد شرور از زن رهگذر
 مقابل چشمان شوهرش

زهرچشم قصاب از مشتري بدحساب

مرد شرور كه پس از سرقت كيف زن جوان و گردنبند وي، شوهر 
او را با ضربه چاقو زخمي كرده بود، شناسايي و بازداشت شد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ كارآگاه مس��عود برجي، سرپرست 
پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران توضيح داد: چندي قبل مأموران 
كالنتري 144 تهرانپارس از ماجراي سرقت در خيابان جشنواره با 
خبر شده و در محل حاضر شدند. شاكي در توضيح ماجرا گفت: من 

و همسرم در حال عبور از خيابان بوديم. 
من چند قدمي جلوتر از همسرم در حال حركت بودم كه ناگهان 
مردي چاقو به دست به همس��رم حمله كرد. او كيف همسرم كه 
حاوي مقداري پول بود و گردنبند طاليش را سرقت كرد و من را 

هم با اصابت ضربه چاقو زخمي كرد و گريخت.

 بعد از مطرح ش��دن ش��كايت پرونده براي بررس��ي بيش��تر به 
پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران فرستاده شد. كارآگاهان پليس 
در جريان تحقيقات ميداني و بررس��ي دوربين هاي مداربس��ته 
س��اختمان هاي اطراف موفق ش��دند، چهره متهم را به دس��ت 

آوردند.
  بررسي  هاي بعدي نشان داد كه متهم داريوش نام دارد و از اوباش 
سابقه دار اس��ت كه قباًل به اتهام شرارت، س��رقت و مواد مخدر 
بازداشت شده بود. بعد از آن بود كه مخفيگاه متهم در محله خاك 
سفيد شناسايي و متهم بازداشت شد. متهم در اولين بازجويي ها به 
جرمش اعتراف كرد و با كامل شدن تحقيقات وي به دستور قاضي 

روانه زندان شد. 

مرد قصاب وقتي متوجه شد يكي از مشتريان بدحسابش كسب 
و كار او را كساد كرده است  با تهديد چاقو از وي سرقت كرد. 
به گزارش جوان سرهنگ كارآگاه علي كنجوريان، رئيس پايگاه 
شش��م پليس آگاهي پايتخت گفت: چندي قبل مردي با مركز 
فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گزارش يك زور گيري را 
گزارش داد. لحظاتي بعد كه مأموران كالنتري 1۳2 نبرد در محل 
حاضر شدند، شاكي 2۹ ساله جزئيات ماجرا را شرح داد. او گفت: 
در حال عبور بودم كه مردي چاقو به دس��ت راهم را سد كرد و با 
تهديد 5ميليون تومان پولي را كه همراهم بود، سرقت كرد و فرار 
كرد. شاكي گفت: مرد زورگير قصاب محل شان بود و نمي داند كه 

چرا از وي زورگيري كرده است.
 با اطالعاتي كه ش��اكي در اختيار پليس گذاشت مأموران موفق 

شدند، متهم را شناسايي و در مخفيگاهش در بلوار ابوذر بازداشت 
كنند. 

بررسي س��وابق متهم كه هادي نام داشت نش��ان داد كه وي از 
مجرمان سابقه دار است كه قباًل به اتهام نزاع و جرائم مواد مخدر 
بازداشت شده و به زندان افتاده بود. متهم در بازجويي ها به جرمش 
اعتراف كرد و گفت: من قصاب هستم و شاكي از مشتريان بدحسابم 
بود كه مشتري هايم را بد بين كرده بود و به آنها گفته بود گوشت 
يخي به مشتريانم مي فروشم و من تصميم گرفتم به او درس عبرت 
بدهم كه ضمن مجروح كردن وي مبلغي پول نقد را كه همراه وي 

بود سرقت كردم. 
با اعتراف متهم و كامل ش��دن تحقيقات متهم به دستور قاضي 

روانه زندان شد. 


