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افزایش برخورد پلیس
با موتور سواران متخلف

قتلبهخاطرسرقت
مــرد جــوان کــه بــرای ســرقت گوســفند وارد
خانهای شده بود وقتی با مقاومت صاحبخانه
روبهرو شد او را کشت.
ایــن حادثــه دوشــنبه گذشــته در یکــی از
شــهرکهای حاشــیهای گنبــدکاووس رخ داد
س از مجروح کــردن صاحبخانه با
و ضــارب پ 
چاقو فــرار کرد .در حالی کــه متهم با چاقویی
در دســت و لباسهای خون آلود در حال فرار

بــود مأمــوران پاســگاه فجــر وی را مشــاهده و
دســتگیرش کردند.فرد مجروح هم که توسط
اورژانــس بــه بیمارســتان منتقــل شــده بــود
بهعلت شدت جراحات وارده جان سپرد.
متهــم بهقتــل در بازجویــی گفــت :قصــد
ســرقت گوســفندان را داشــتم که بــا مقاومت
صاحبخانــه مواجــه شــدم و وی را بــا ضربات
چاقو مجروح کردم قصدم کشتن او نبود.

عامل جنایت

در بوستان سعادت آباد از قصاص نجات یافت
اعترافات تازه دالر فروش قاتل:

مــرد دالر فروش که در بــازار تهران مرد میانســالی را با شــلیک
مرجان همایونی
گلوله به قتل رســانده بود با حضور در دادسرای جنایی جزئیات
گروه حوادث
روزنامهنگار
جدیدی از این جنایت را فــاش کرد .بهگزارش خبرنگار جنایی
«ایران» ،مرد  41ساله که  28اسفند سال گذشته در یکی از کوچههای منطقه گلوبندک با شلیک گلوله دست
به جنایت زده بود ،صبح روز گذشــته برای تحقیقات به شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد.
وی انگیزه خود را طلب  428میلیون تومانی از خواهرزاده مقتول عنوان کرد.

عتیقه های  7میلیاردی به مقصد نرسید

قصه های
دادگاه

بهمن عبداللهی
روزنامهنگار

ایران

دامــاد جــوان کــه دو ســال بــرای آغــاز زندگــی
مشــترک روزشــماری کرده بود وقتــی یک هفته
قبــل از جشــن عروســی با دلســردی همســرش
مواجه شد به راز عجیبی پی برد.
ســاعات پایانــی کار دادگاه خانــواده بــود کــه
زن و شــوهری جــوان وارد شــعبه  276شــدند و
مقابــل قاضی روی صندلی نشســتند .پروندهای
کــه روی میــز قاضــی «غالمرضا احمــدی» قرار
داشــت ،مربوط به دادخواست طالق «مرضیه»
بود .تازه عروســی کــه گرچه هنوز به  30ســالگی
نرســیده بــود ،اما چهــرهای گرفتــه و بیحوصله
داشــت .همســرش «روزبه» کنارش نشسته بود
لباســی ســاده پوشــیده بود و عینــک ذره بینی بر

بیشــترین مراجعهکنندگان و پروندههای تشــکیل شــده در پزشکی قانونی
در حوزه تصادفات و نزاع اســت.احمد شــجاعی  -رئیس ســازمان پزشکی
قانونی کشــور -با بیان این مطلب افزود:طی فروردین  ،۹۶نسبت به مدت
زمان مشــابه سال قبل آمار مرگ و میر ناشــی از تصادفات افزایش داشته
است .وی اظهار داشت :بیشترین شکایت از حوزه پزشکی نیز در بخشهای
زنان و زایمان ،ارتوپدی و جراحی بویژه در حوزه جراحی پالســتیک اســت
و در حــال حاضــر هیچ پزشــکی بهدلیل قصور پزشــکی زندانی نیســت .به
عبارتی بهدلیل قصور در خدمات درمانی ،پزشکی زندانی نشده است.
پسر جوانی که خواهرش را در جریان درگیری با شلیک گلوله کشته
بود پس از رضایت پدر و مادرش به  5سال حبس محکوم شد.

بهگــزارش خبرنگار حوادث«ایران» ،رســیدگی بــه این پرونده
از ســال 94به دنبال شــلیک مرگبار در خانهای واقع در ماهدشــت
شــروع شــد .دخترجــوان بــر اثــر شــلیک گلوله بــرادرش کشــته و
موضوع به بازپرس کشیک قتل اعالم شد .پس از انتقال جسد به
پزشــکی قانونی تحقیقات کارآگاهان آغاز و برادر مقتول بهعنوان
عامــل ایــن جنایت خونین دســتگیر شــد.وی پــس از اعتــراف به
جنایتــی که مرتکب شــده بود مدعی شــد به خواهرش مشــکوک
بــوده و فکــر میکرده وی روابط نامناســبی دارد به همین خاطر او
را کشــته اســت اما بشدت پشیمان اســت و طلب عفو دارد .بدین
ترتیب وی روانه زندان شــد .هفته گذشــته این متهــم از زندان به
شــعبه یکم دادگاه کیفری اســتان البرز به ریاســت قاضی هدایت
رنجبر و قاضی یزدانپور (مستشار داگاه)منتقل شد.درآغاز جلسه
پدرومــادر مقتــول از قصــاص پسرشــان اعالم رضایت و گذشــت
کردند و بدین ترتیب متهم 28ســاله از نظر جنبه عمومی جرمی
که مرتکب شــده اســت تحت محاکمه قرار گرفــت .قضات نیز با
توجه به رضایت اولیای دم متهم را از جنبه عمومی جرم به پنج
سال حبس محکوم کردند.

نسخه عجیب رمال برای تازه عروس
چشم داشت .ظاهرش بیشتر به کارمندان اداره
میخورد .قاضی در همان چند لحظه به پرونده
نگاهــی انداخــت و رو بــه زن گفت«:خانــم ،چه
شده که هنوز زندگی مشــترکتان را شروع نکرده،
درخواست طالق دادهاید؟»
مرضیه جواب داد 5«:ســال است که در عقد
این آقا هســتم ،اما حتی هزار تومان هم خرجم
نکرده .از روز خواســتگاری که بــرای مهریه چانه
میزد تا ســه ســال پیــش که تصمیم بــه جدایی
گرفتــم برای هر چیزی بهانهای آورده و از زیر بار
خریدنش شــانه خالی کرده .روزهــای اول خیال
میکــردم کــه رفتــارش به خاطــر آینــده نگری و
خوشــبختی خودمان اســت .اما کم کم احساس
بدبختی کردم و پیشنهاد دادم از هم جدا شویم
ولی قبول نکرد و حاال دو سالی هست که سر این
ماجرا با هم درگیر هستیم».
قاضــی نگاهــی بــه مــرد کــرد و تــا خواســت

یک قاتل فراری  18سال پس از وقوع قتل توسط مأموران پلیس
زاهدان دستگیر شــد .رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان
گفــت :در ســال  79مــردی  45ســاله در جریــان یــک جنایــت
مســلحانه در زاهدان به قتل رسید و قاتل پا به فرار گذاشت .این
مــرد فــراری با جعل مــدارک برای خــود و اعضــای خانوادهاش
هویــت جدیدی ســاخته بود و دریکی از شــهرهای اســتان تهران
زندگی میکرد اما از آنجا که این پرونده همچنان باز بود مأموران
پلیــس با گذشــت  18ســال از ایــن جنایــت او را در مخفیگاهش
دســتگیر کردند .در تحقیقات تخصصی کارآگاهان مشخص شد
این قتل به علت اختالف خانوادگی رخ داده است.

 5سال حبس برای خواهرکشی

گروه حوادث ـ حســین خانی 4 /عضو یک باند قاچاق با  7میلیارد تومان عتیقه در محمودآباد دستگیر شدند.
بنا بر این گزارش به گفته سید محمود میر فیضی فرمانده انتظامی مازندران همزمان با دریافت گزارشهایی
مبنی بر فعالیت یک باند قاچاق اشــیای عتیقه و اینکه قصد دارند یک محموله بزرگ را به فروش برســانند،
ردیابیهــای پلیــس بــرای بهدســت آوردن ســرنخی از اعضــای ایــن باند خالفــکار آغــاز شــد.مأموران پس از
هماهنگیهای قضایی ،با انجام اقدامات اطالعاتی و بررسیهای همه جانبه موفق به شناسایی متهمان شده
و هر  4عضو این باند را دستگیر کردند.
در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان یــک هــزار و  24عدد شــیء عتیقــه متعلق بــ ه دوران ساســانیان ،صفویان و
قاجاریان شــامل ،سکههای طال ،سکههای نقره ،مهره جات ،انواع سرنیزه ،عروسکهای مفرغی و جام کشف
شــد .براســاس اظهارات فرمانده انتظامی اســتان مازندران ،ارزش ریالی اشیای عتیقه کشف شده در مجموع
بالغ بر  70میلیارد ریال برآورد شــده اســت .متهمان پس از تشــکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند و
موضوع در دست بررسی است.

چیــزی بگویــد ،روزبــه شــروع
کــرد بــه حــرف زدن .انــگار کــه
دل پر دردی داشــت و بهدنبال
کســی بود تــا درد دل کنــد .بلند
شــد و گفت«:مــن یــک کارمند
بیشــتر نیســتم .وقتی با مرضیه
آشــنا شدم شــرایطم را توضیح
دادم و او هــم قبــول کــرد .بعد
از آن تــا جایــی که میتوانســتم
صرفهجویــی کــردم تــا زندگــی
وخانــه مناســبی تهیــه کنــم .از
ولخرجی هــم بدم میآید و ترجیــح میدهم با
داشتههایم خوش باشم .اما مشکل ما فقط این
نیســت .راســتش بعد از مراســم عقد محضری
بــا کلــی وام و دوندگــی و اضافــه کاری یک خانه
تهیــه کــردم امــا همســرم حاضر نشــد بــه آنجا
بیایــد .هــر بــار بهانــهای میگرفــت و مراســم را

دستگیری جنایتکار فراری بعد از  18سال

نزاع و تصادف بیشترین پرونده های پزشکی قانونی

ایران

آدمکش نبودم پولم را میخواستم
متهــم به ســؤالهای خبرنگار «ایــران» چنین
پاسخ داد.
بامقتولچهمشکلیداشتی؟
بــا او اختالفــی نداشــتم؛ بــا خواهــرزادهاش
مشــکل داشــتم .البته من اوایل نمیدانســتم که
مقتــول خواهرزاده پژمان اســت ،یک ماه قبل که
دنبــال پژمان میگشــتم ،مقتول را به من نشــان
دادند و گفتند او داییاش اســت و از محل زندگی
پژمــان خبــر دارد .بــه ســراغ او رفتــم امــا گفت از
پژمان بیخبر است ولی دروغ میگفت.
از کجا مطمئن بودی؟
بــرای اینکــه چنــد روز بعــد حــدود  20میلیون
تومــان پــول به حســابم واریز شــد و مــن مطمئن
بــودم ایــن پول به دســتور پژمان به حســابم واریز
شده اســت .برای همین دوباره به سراغ داییاش
رفتــم .او آمــده بود بــازار برای خرید و فــروش اما
بازهــم همــان حرفهــا را زد .به او گفتــم تا خانه
دنبالــت میآیم تا پژمــان را پیدا کنــم .وقتی وارد
کوچه شد تا سوار موتورش شود من دو تیر شلیک
کردم.
بعد از تیراندازی کجا رفتی؟
فرار کردم و به شهرستان رفتم .روز اول یا دوم
عید بود که خبر قتل را در فضای مجازی خواندم.
نوشــته بود پروندهام در شــعبه ششــم بازپرســی
تحت بررسی است .میخواستم خودم را معرفی
کنم اما هر دفعه یک اتفاقی افتاد .حتی به افســر
پرونــدهام هم زنــگ زدم و به او گفتم که خودم را
معرفی میکنم ولی قبل از آن دستگیرم کردند.
اختالفت با پژمان سر چه بود؟
 26دی پژمــان به من زنگ و گفت  2خط دالر
خریــده ام ،یعنی  2میلیون دالر خریده و پول کم
آورده اســت 428 .میلیون تومان به او دادم و قرار
شــد فردای آن روز پول را به مــن برگرداند .اما به
جــای پولم 1میلیــون و  200هزار تومــان بهعنوان
سود پولم به من داد و گفت فردا به سراغ او بروم.
امــا به خاطــر یک ســری مشــکالت  8روز بعد به
ســراغ پژمان رفتم که متوجه شــدم او فــرار کرده
است.مدام به سراغ خانوادهاش میرفتم تا ردی
از او بهدســت آورم امــا آنهــا میگفتنــد پــول را به

پژمــان دادی از خودش بگیر .حتی یک بار مرا به
پارکینگی برده و برگهای که خودشان نوشته بودند
را بــه من دادند و مجبورم کردند آن را امضا کنم.
متــن برگه اینطــور بود کــه من همه بدهــیام را
گرفتــهام اما فقط  90میلیون تومان به من دادند.
در تمــام این مــدت بهدنبال پژمــان بودم و حتی
شبها در پارک میخوابیدم تا ردی از او بهدست
آورم اما بیفایده بود.
اسلحه را از کجا خریدی؟
همان موقع که پژمان گم شد فهمیدم ماجرا
بــه ایــن راحتی ختــم نمیشــود .من خیلــی فکر
کــردم که پولم را چگونــه پس بگیرم حتی به فکر
آدم ربایــی و قتــل هــم افتــادم ولــی بازهــم صبر
کردم.
چه شد که تصمیمت را عملی کردی؟
چنــد شــب قبل از جنایــت به همراه همســرم
و دختر  11ســاله و پســر  14ســالهام بــه خانه پدری
پژمان رفتم اما آنها جلوی زن و بچهام مرا تحقیر
کردنــد .شــب حادثه هم به ســراغ پــدر زن پژمان
رفتم و به او گفتم  2یا  3میلیون تومان به من بده
تا شــب عیدی برای زن و بچهام وســیله بخرم اما
او گفــت اگر تو این پــول را داری به من بده و رفت.
خسته شده بودم و دیگر نمیتوانستم تحمل کنم.
این همه پول را از کجا آورده بودی؟
تعدادی گوســفند داشتم که به همراه خانهام
در شهریار فروختم .طالهای زنم هم بود که آنها
را هم فروختم.
در این مدت چقدر گیرت آمد؟
ما اصطالحی داریم که میگوییم پول را اجاره
میدهیــم .من  100هزار دالر به صــورت اجارهای
بــه پژمــان داده بــودم کــه روزی  500هــزار تا یک
میلیون تومان اجارهاش را میگرفتم .اگر خانواده
پژمان یــا خود او مقداری به من پــول داده بودند
کار به اینجا نمیکشید.
حــدود  110میلیون تومان خانــواده پژمان به تو
پول دادند آن را چه کردی؟
از یــک نفــر نــزول کــرده بودم کــه همــه آن را
برگرداندم.در پایان جلسه بازپرس محسن مدیر
روســتا قرار بازداشــت موقت متهم را صادر و او را
روانه بازداشتگاه کرد.

ایران

گوسفندانم را فروختم
و به تهران آمدم

گروه حوادث -معصومه مرادپور /پســر
جوان که در جریان نزاع دسته جمعی
یک افغانی را به قتل رســانده بود پس
از محاکمه ب ه قصاص محکوم شــد اما
درحالی که یک قدم با چوبه دار فاصله
داشــت توانســت بــا جلــب رضایــت
خانواده مقتول از قصاص نجات یابد.
صبح دیــروز این جــوان از زندان به
شــعبه چهــارم دادگاه کیفــری انتقــال
یافت تا از جنبه عمومی جرم و اعمال
مــاده  612قانــون مجــازات اســامی
محاکمه شود.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایران» ،روز بیست وششم اسفند سال
 93در یــک نــزاع خونین کــه در یکی از
بوســتان هــای ســعادت آباد آغاز شــد
دو پســر ایرانی و سه پســر افغان با هم
درگیر شــدند و یکی از پســران افغان با
ضربه چاقو ب ه کام مرگ فرو رفت.
متهــم بــه قتــل بــه نــام ســهراب
26ســاله دستگیر شــد و در بازجویی ها
ب ه کارآگاهــان جنایی گفــت :وقتی من
متوجه شــدم دوســتم توســط سه پسر
افغان خفتگیری شــده اســت همراه
با دوســتانم در بوستان سعادت آباد با

آن سه پسر شرور درگیر شدیم و در یک
لحظه دیدم چاقویی بر زمین افتاده که
من هم چاقو را برداشــتم وضربهای به
یکی از آن پسران افغان زدم.
این متهم پس از اعتراف به جنایتی
که مرتکب شــده به اتهام مباشــرت در
قتــل در دادگاه کیفــری اســتان تهــران
بــه قصــاص محکوم شــد کــه بــا تأیید
حکــم قصــاص در یــک قدمــی چوبــه
دار قــرار گرفــت امــا در آخریــن دقایق
توانســت با جلــب رضایــت اولیای دم

از اعــدام نجات یابد به شــرطی که دیه
کاملی به خانــواده مقتول بپردازد .این
زندانی صبــح دیروز در شــعبه چهارم
دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر
عبداللهی وبــا حضور قاضی واعظی از
نظر جنبه عمومی جرم محاکمه شد و
همچنین دو پسر جوان دیگر هم که در
این نزاع دسته جمعی شرکت داشتند
بــه اتهــام مشــارکت در نــزاع محاکمه
شــدند و در پایان جلسه دادگاه قضات
برای صدور رأی وارد شور شدند.

معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران
اخبار
بــزرگ از افزایــش برخــورد بــا موتورســیکلتهای
متخلــف خبــر داد.ســرهنگ مســعود جبــارزاده
بــا اشــاره به طرحهــای برخــورد بــا تخلفــات موتورسیکلتســواران بویژه
تخلفــات حادثهســازی چون عبور ازمحــل ممنوعه ،نداشــتن کاله ایمنی،
انجــام حــرکات نمایشــی ،حمــل بــار بــا موتــور ســیکلت و ...اظهــار کــرد:
مأمــوران بــه منظــور حفــظ ایمنــی موتورســواران و افزایش ایمنــی دیگر
شــهروندان بــا چنین تخلفاتی برخــورد میکنند.جبارزاده بــا بیان اینکه از
ابتدای ســالجاری تاکنون برخورد با تخلفات موتورســواران در دســتور کار
قرار گرفته است ،گفت :در همین راستا عوامل پلیس راهور با استقرار کفی
در نقاط مختلف شــهر بویژه هســته مرکزی نســبت به توقیــف موتورهای
متخلف اقدام میکنند و عالوه بر آن تعداد دیگری از موتورسیکلتها نیز
اعمال قانون میشــوند .وی با اشــاره به آمار روز دوشنبه پلیس راهنمایی
و رانندگی تهران در برخورد با تخلفات موتورســواران اظهار کرد :مقایســه
ایــن آمار با مدت مشــابه ســال قبل نشــان میدهــد که برخــورد با تخلف
نداشــتن کاله ایمنــی  53درصــد افزایش داشــته اســت ،همچنین اعمال
قانــون موتورسیکلتســواران متخلــف نیز افزایشــی  37درصدی داشــته
است.جبارزاده به موتورسواران توصیه کرد که حتماً از کاله ایمنی استفاده
کرده و اگر نفر دیگری هم بهعنوان سرنشین بر موتور ،سوار میکنند حتماً
باید کاله ایمنی داشته باشد زیرا بر اساس آمارهای پزشکی قانونی ضربه
به سر مهمترین علت مرگ و میر در موتورسواران است.

عقــب میانداخــت تا اینکــه پرس و جــو کردم و
از باجناقم شــنیدم که این خانم و مادرش پیش
یک رمال رفتهاند و او هم گفته نباید زندگیمان
را در این خانه شروع کنیم .بعد از آن به مادرزنم
اعتراض کردم و از او شــنیدم که رمال کالهبردار
گفتــه اگر در این خانه زندگیمان را شــروع کنیم
بچــه آینده ما بــه یک بیمــاری مبتال میشــود و

بدنــش عفونــت پیــدا میکنــد و جســمش کرم
میگذارد و دست آخر هم میمیرد .بعد از آن بر
سر این ماجرا با همسرم بحث کردم اما به هیچ
وجــه حاضر به رد کردن ایــن خرافات نبود .بعد
هــم قهر کرد و جواب تماسهایم را نداد .به این
ترتیــب با لجبــازی او اختالفهایمــان روز به روز
بیشتر شد».

قاضــی کــه نمیتوانســت جلــوی خندهاش
را بگیــرد بــه زن جــوان گفت«:واقعــاً حیــف
نیســت زندگــی مشــترک و آیندهتــان را با چنین
مســائلی تلــخ میکنید؟»مرضیــه جــواب
داد«:خساست این آقا کم بود ،حاال لجبازی هم
بــه بداخالقیهایش اضافه شــده ».روزبه دوباره
جملــه همســرش را قطــع کــرد و گفت«:آقــای
قاضــی حتی حاضر شــدم یک خانــه دیگر تهیه
کنــم ،اما زیــر بار نرفت .متأســفانه فکــر میکنم
مــادرش خیلــی نفــوذ دارد و تــا وقتــی در خانــه
خودشان است به من اهمیتی نمیدهد .جالب
است وقتی با هم بیرون میرویم مشکلی با هم
نداریــم».زن در جواب گفت«:از دســتت خســته
شــدهام و دیگر حاضر نیســتم با تــو زندگی کنم.
حــاال بــه این نتیجــه رســیدهام که همــه چیزم را
ببخشم و از دستت خالص شوم».
روزبــه هم گفت«:پس آن  15میلیون تومانی

که خرج مراسم عقدمان کردم چه میشود؟ آن
 12ســکهای که در شــکایت قبلــیات از من بابت
مهریه گرفتی چه میشود؟»
قاضــی احمدی چند دقیقهای به حرفهای
آنها گوش داد و تالش کرد آنها را از طالق گرفتن
منصــرف کند .از طرف دیگر آنهــا دو پرونده هم
در دادگاههــای دیگر علیه هم طرح کرده بودند،
پــس احســاس کرد هیــچ کــدام حاضر نیســتند
گذشــت کننــد .بنابرایــن از آنهــا خواســت خوب
فکر کنند ،پروندههــای موجود را مختومه کنند و
در عوض دادخواســت طالق توافقــی ارائه کنند
تا بیشــتر از این ماجــرای اختالفهایشــان ادامه
پیدا نکند.
دامــاد جــوان و تــازه عــروس با پایان جلســه
دادگاه برگهها را امضا کردند و دوباره راهی خانه
پدرهایشان شــدند .با این حال چهرههای هر دو
نشان میداد همچنان خسته و بیحوصلهاند.

