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گــروه حوادث  /همزمان با کشــف جســد یک وکیل دادگســتری در جاده
برهــان مهاباد تحقیقات قضایی برای شناســایی عامــان قتل وی آغاز
شد.
بهگزارش روابطعمومی کانون وکالی استان آذربایجان غربی ،عصر
دوشنبه یک وکیل دادگستری بهنام کاوه شوقی پس از درگیری با  3نفر
در جــاده برهان(حوالی روســتای کانی کوتر) بــا ضربات متعدد چاقو به
قتــل رســید .خودروی این وکیــل نیز در چند متری محل جنایت کشــف
شده است.
ســعید عباسی ،رئیس کانون وکالی آذربایجان غربی نیز با تأیید این
خبــر عنوان کــرد :بهدنبال این جنایت از دادســتانهای شهرســتانهای
مهابــاد و بــوکان درخواســت شــده تا بــه این موضــوع رســیدگی کرده و
عاملین این قتل فجیع را به مجازات قانونی برساند.
وی افــزود :ایــن روزهــا بنابــه دالیلــی شــرایطی در جامعــه ایجــاد و
ذهنیت منفی علیه وکال در برخی موارد ایجاد شــده است .از آنجایی که
وکال نه وابســته به دادگســتری هســتند و نه بطور کامل مستقل اند ،باید
اقدامات حمایتی از سوی تشکیالت قضایی برای آنها صورت بگیرد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :کانون یک تشکیالت صنفی است و ما
همیشــه ایــن موضوع را پیگیری کردیــم بنابراین بایــد از نظر حاکمیتی
یک دید خاصی نســبت به وکال ایجاد شــود تا چنین مشــکالتی کمتر به
وجود آید.

سقوط مرموز زن و مرد از طبقه چهارم

گــروه حوادث /مرد صاحب خانــه و زن میهمان ،در فاصلــه  5دقیقه از
یکدیگــر بهطرز مرموزی از طبقه چهارم ســاختمانی بــه پایین افتادند و
جان باختند.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت  22:50دوشنبه  5خرداد،
بهدنبال ســقوط مرگبار زن و مردی جــوان در غرب تهران ،تحقیقات به
دستور بازپرس جنایی آغاز شد.
در بررســیهای اولیه مأموران کالنتری  133شهرزیبا دریافتند که زن
و مرد جوان از طبقه چهارم ســاختمان به فاصله  5دقیقه از یکدیگر به
پایین ســقوط کردهاند .زمانی که مأموران راهــی آپارتمان طبقه چهارم
شــدند ،در قفــل بود و آنهــا که بــا هماهنگیهای قضایی قصــد ورود به
خانه را داشتند؛ ناگهان در آپارتمان باز و زن صاحب خانه در چارچوب
در ظاهر شد.
وی در تحقیقــات عنــوان کرد :امشــب میهمان داشــتیم و چند نفر از
دوستانمان به خانه ما آمده بودند .در میان میهمانان زن جوانی هم بود
که او را قبالً ندیده بودم نمیدانم چه شــد که شــوهرم با آن زن به پایین
افتادند .نامزد زن جوان و سایر میهمانها نیز به محض اینکه این اتفاق
افتاد ،از ترس خانه را ترک کردند و من هم در ورودی را قفل کردم.
اظهــارات متناقــض زن جــوان و این ادعا کــه اطالعاتــی از زن جوان
و نامزدش ندارد ،باعث شــد تا بازپرس شــعبه یازدهم دادســرای امور
جنایی تهران دستور بازداشت او را صادر کرد .همچنین بازپرس جنایی
دستور شناسایی هویت زن جوان و تحقیق از میهمانها را صادر کرد.
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تراژدی قتل «رومینا» دختر  14ساله ای که از خانه فرار کرد

نجات عموی خطاکار از چوبه دار

گــروه حــوادث /مــرد جــوان کــه هنــگام رانندگــی بــا خــودروی نیســان،
بــرادرزاده  5ســالهاش را زیر گرفته بود در حالــی که در یک قدمی چوبه
دار قرار داشت با رضایت خانواده برادرش از قصاص نجات یافت.
بــ ه گــزارش خبرنــگار «ایران» ،رســیدگی بــه ایــن پرونده از ســال 91
و همزمــان بــا اعــام خبر ناپدید شــدن پســر  5ســالهای بهنــام نوید در
محمدشهر کرج از سوی پلیس آغاز شد.
در حالی که تحقیقات ادامه داشــت سه روز بعد جسد پسر خردسال
در یکــی از کانالهــای آب محمــد شــهر کــرج پیــدا و به دســتور بازپرس
کشــیک قتل جســد پسرک به پزشــکی قانونی منتقل شــد و در حالی که
معاینه پزشــکی قانونی درحال انجام بود ،عموی پسرخردســال به قتل
وی اعتراف کرد و گفت :روز حادثه من و پدر نوید در حال درست کردن
خودروی نیسانشان مقابل در خانه بودیم وقتی کار تمام شد برادرم به
خانه رفت من هم خودرو را روشــن کــردم تا حرکت کنم اما وقتی دنده
عقب رفتم متوجه شــدم ســپر خودرو به مانعی اصابــت کرد بالفاصله
پیاده شــدم اما با دیدن بدن خونین و بیجان برادرزادهام شــوکه شــدم
مــن ناخواســته نویــد را زیر گرفته بــودم ،آنقدر وحشــت کــرده بودم که
نمیدانســتم بایــد چــه کار کنم ناخــودآگاه بچــه را بغل کــردم و داخل
خودرو گذاشتم و بعد هم او را داخل کانال آب انداختم.
س از اعترافات متهم ،کارآگاهان با خواندن گزارش پزشکی قانونی
پ 
دریافتنــد پســر کوچولو بعد از تصادف زنده بــوده اما به علت خفگی در
آب جان باخته است.
ناصــر که در زمان قتل
 32ســال داشــت پــس از
اعتــراف بــه جنایتــی کــه
مرتکب شــده بــود خیلی
زود در شــعبه یک دادگاه
کیفــری اســتان البــرز
محاکمــه شــد وباتوجــه
بــه تقاضــای اولیــای دم
و اتهــام قتــل عمــد بــه
قصــاص نفــس محکــوم
شد.
ایــن متهم کــه پس از
تأییــد حکــم قصــاص از
ســوی دیوان عالی کشــور
در انتظــار چوبــه دار بــود
ســرانجام با تــاش واحد
صلــح و ســازش زنــدان و
جلــب رضایــت خانــواده
مقتــول مــرد جوان از مجــازات قصاص رهایــی یافت و بــزودی از جنبه
عمومی جرم محاکمه خواهد شد.
ëëگفتوگو با متهم
چرا برادرزادهات را به کانال آب انداختی؟
وقتــی از خــودرو پیاده شــدم و بدن بیجــان نوید را دیــدم فکر کردم
مرده اســت چون خودرو با سرعت به او خورده بود خیلی ترسیده بودم
فکرم کار نمیکرد میترســیدم برادرم بیاید و بچه را ببیند و مرا تحویل
پلیس دهد میخواســتم جســد را مخفی کنم تا فکر کنند بچه گم شــده
اســت .اما بعــد از این ماجرا آنقدر عذاب وجدان داشــتم که نتوانســتم
تحمــل کنم و وقتی فهمیدم بچــه زنده بوده و به خاطر حماقت من در
آب خفه شــده عذاب وجدانم بیشتر شــد .در تمام این سالها خودم را
سرزنش میکنم که چرا او را به بیمارستان نرساندم.
وقتی فهمیدی برادر و زن برادرت رضایت دادهاند چه حسی داشتی؟
باورم نمیشــد مرا بخشــیدهاند .من فرزند آنها را کشــتم اما آنها مرا
بخشیدند و تا آخر عمر مدیون خودشان کردند .من اگر زندگیام را هم
بدهم نمیتوانم این محبتشان را جبران کنم.
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قربانی «خانه پدری»

گــروه حــوادث /مــرد خشــمگین کــه در
اقدامــی هولنــاک دختــر  14ســالهاش را
به قتل رســانده در حالی بازداشت شده
که مدعی اســت برای دفاع از ناموســش
مرتکب این جنایت شده است.
بهگزارش «ایران» ،عصر یکم خرداد
امســال در یکــی از روســتاهای ســفید
ســنگان لمیر از بخش حویق شهرســتان
تالــش جنایتــی رخ داد که انعــکاس آن
بازتــاب گســتردهای در کشــور داشــت.
در ایــن ماجرا مــردی  40ســاله دختر 14
ســالهاش را بهخاطر اینکه با پســری 35
ســاله از خانــه فرار کــرده بود بــا داس به
قتــل رســاند .پــس از دســتگیری متهم،
ایــن مــرد مدعــی شــد دختــرش بــه آن
پسر عالقهمند شــده بوده و قصد ازدواج
داشــته امــا وی بهخاطــر تفــاوت ســنی
زیاد و اینکه چنیــن ازدواجی را به صالح
دخترش نمیدانسته او را از این کار منع
و بــا ازدواجشــان مخالفــت کرده بــود تا
اینکه پســر جوان با فریــب دخترش او را
وادار به فرار از خانه کرده بود .پدر رومینا
در اعترافهای خود گفت :دخترم درس
میخوانــد وقت ازدواجــش نبود آن هم
بــا پســری کــه دو برابــر ســن خــودش را
داشــت .روز حادثــه من عصبانی شــدم
نمیتوانستم تحمل کنم دخترم بازیچه
دســت پســری شــود که قصــدش فریب
دختــرم بــود .آنقدر خشــمگین بودم که
یک لحظه دیوانه شدم و با داس دخترم
را کشتم .نمیخواســتم او را بکشم فقط
میخواستم بترسانمش حاال هم بشدت
پشــیمانم و هرگز خودم را نمیبخشــم.
مــن خیلــی عصبانــی بــودم وکنترلی بر
رفتارم نداشتم.
ëëاظهاراتعمویرومینا
اســفندیار ،عموی رومینــا درباره این
جنایــت بــه یکــی از رســانه هــای محلی
گفت :بهمن از مدتی قبل عاشق رومینا
شــده و او را بــا حرفهایش فریــب داده
بــود .او بــه پلیــس گفتــه بــرادرزادهام به
خواســت خودش با او فرار کــرده بود اما

او رومینــا را بــا زور و تهدیــد بــه اینکه اگر
همراهــش نــرود وی را میکشــد  6روز با
خودش بــرد .برادرم به پلیس شــکایت
کــرد بعــد هــم بــه بهانــه اینکه بــزرگان
فامیل وســاطت کردهانــد و اجازه ازدواج
دادهاند او را به محلی کشاندیم و پلیس
دستگیرش کرد.
وی گفــت :بهمــن ،رومینــا را اغفــال
کــرده بود او قصدش ازدواج نبود برادرم
بــه خاطــر رفتارها و مزاحمتهــای او به
مــرز جنون رســیده بود .بهمن مــدام ما
را تهدیــد و فحاشــی میکــرد .آخــر هــم
با فرســتادن یک عکــس از رومینــا برای
بــرادرم او را بــه حدی رســاند که دســت
بــه چنیــن کاری زد .اگر از رومینا عکســی
نمیفرستاد این مسائل پیش نمیآمد.
اصــاً کــدام مــردی وقتــی بخواهــد بــا
یــک دختــر ازدواج کنــد ،عکســش را در
اینســتاگرام میگــذارد؟ بــرادرم غیــر از
رومینــا یــک پســر  6ســاله هــم دارد االن
زندگی آنها نابود شــده اســت و مادرش
اصالً حال خوبی ندارد.
ایــن در حالــی اســت کــه بهمــن بــه
پلیس گفته اســت که عاشق رومینا بوده
و قصد ازدواج داشــته اما خانواده رومینا
به خاطر تفاوت مذهبی و اختالف ســنی
زیــاد بــا ایــن ازدواج مخالفــت کردنــد و
آنهــا هم بــا هم فــرار کردند امــا وقتی از
سوی پلیس دستگیر شدند رومینا اصرار
داشت او را به خانوادهاش تحویل ندهند
اما به حرفهای رومینا توجهی نکردند و
این فاجعه به بار آمد.
ëëورود دادســتانی و بهزیســتی به پرونده
قتلرومینا
رضا جعفری معــاون امور اجتماعی
بهزیســتی گیــان درایــن بــاره بــه ایرنــا
اعــام کــرد :بهدلیــل ماهیــت جــرم،
دادســتان مطابــق بــا مــاده  ۵قانــون
حمایــت از کــودکان و نوجوانان بهعنوان
مدعیالعمــوم ورود پیــدا کرده اســت و
بهزیســتی نیز بهعنــوان ســازمان دولتی
مدافــع حقــوق کــودکان ،تمــام تــاش

خــود را بــرای احقــاق حقــوق حقــه این
کودک انجام میدهد .بهزیســتی از همه
ظرفیتهــا و امکانــات بــرای تحقق این
مهم استفاده خواهد کرد و در عین حال
بهدلیل ماهیت جرم و درگیری عاطفی و
روانی و اجتماعی با هماهنگی دادستان
به انجام حمایتهای روانی_اجتماعی
از ســایر اعضــای خانــواده بــرای کاهش
آســیبهای روانی خواهد پرداخت .وی
گفت :اورژانس اجتماعی شهرستان پس
از وقــوع قتل از طریق مراجع رســمی در
جریان واقعه قــرار گرفت و قبل از آن ما
از ایــن درگیری خانوادگی خبر نداشــتیم
امــا چــه بســا اگــر بــا خــط  ۱۲۳اورژانس
اجتماعــی قبل از بروز این حادثه تماس
میگرفتند میتوانست سرنوشت بهتری
را برای کودک و خانواده ایشان رقم بزند
که این موضوع فرهنگ مسئولیتپذیری
از ســوی همه آحاد جامعه را یکبار دیگر
به همگان گوشزد میکند.
قتــل ایــن دختــر توســط پــدرش
نمونــهای از نقض آشــکار حقوق کودک
توســط فردی اســت که بیشــترین انتظار
حمایــت و پشــتیبانی از او بــرای رشــد،
تربیــت و پــرورش صحیــح کــودک
میرفتــه اســت امــا بهدلیل فقــر آگاهی
و وجــود باورهــای متعصبانــه مرتکــب
عملی شــده که ســبب جریحهدار شــدن
احساسات مردم شــده است .وی اضافه
کــرد :کــودکآزاری یکــی از آســیبهای
شــایع در همــه جوامــع اعــم از توســعه
یافتــه یــا در حال رشــد اســت و کــودکان
در همــه خانوادهها ،فــارغ از ویژگیهای
طبقاتــی ،درآمــدی ،تحصیالتــی ،قومی
و مذهبــی بهدلیــل وابســتگی جســمی و
مالی به سرپرســتان ،احســاس تملک از
سوی والدین نسبت به کودکان ،ناآگاهی
والدیــن از شــیوههای تربیتی ،مشــکالت
زمینهای مانند وجود تنشها و اختالفات
خانوادگــی ،ابتال به ســوء مصــرف مواد و
اختــال روانــی در معــرض مخاطــرات
انواع کودکآزاری اعم از جسمی ،روانی

 عاطفی ،جســمی ،غفلت و بیتوجهیجنسی هستند.
ëëدســتور معاون رئیس جمهــوری برای
پیگیریپرونده
معصومــه ابتــکار معــاون رئیــس
جمهــوری در امور زنــان و خانواده نیز در
پیامی خواستار رســیدگی و پیگیری ویژه
در پرونــده قتــل رومینا شــد و از مســئول
حقوق شهروندی این معاونت خواست
تــا هرچــه ســریعتر موضــوع را پیگیــری
کنند.
ëëنگاهکارشناس
محمدرضا زمانی علویجه ،حقوقدان
دربــاره قتــل رومینا به خبرنــگار «ایران»
گفــت :ورود بهزیســتی بــه پرونــده قتــل
رومینا بیفایده است و در بحث حقوقی
ورود بهزیســتی هیــچ تأثیــری در رونــد
پرونــده نــدارد فقــط دادســتان بهعنوان
مدعی العموم میتواند از پدر این دختر
بهعنوان قاتل شکایت کند.
زمانــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
چــه مجازاتــی در انتظار پدر رومیناســت

سرقت از حساب بانکی همسر بعد از جنایت
گروه حوادث /مرد جوان که بعد از قتل
همســرش جســد او را در بیابــان دفــن
کــرده بود ،ســعی کــرد بــا پیامکهای
دروغیــن و اطالعــات اشــتباه ،مســیر
تحقیقات را تغییر دهد.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
ســاعت  8:22شــامگاه  26اردیبهشت
زن جوانــی بــه پلیــس رفــت و ناپدیــد
شــدن خواهــرش را گــزارش کــرد .او
گفت :خواهرم بهخاطــر اختالفاتی که
با همســرش داشت ،یک ســالی است
که جــدا از همســرش زندگــی میکند.
جمعه گذشــته بــا خواهــرم مهرنوش
تلفنــی صحبــت کــردم ،قــرار شــد آن
شــب به خانه او بروم .ســاعت  9شــب
جمعه مقابل خانــه خواهرم بودم اما
هــر چه زنگ زدم در خانــه را باز نکرد.
تلفن همراهش نیز در دســترس نبود.
از آنجایی که پســر  14ســاله خواهرم با
شــوهرش زندگی میکند و خواهرم هر
چند وقت یــک بار برای دیدن پوریا به
خانه شوهرش میرود ،تصور کردم که
خواهرم آنجاســت .به خانه دامادمان
رفتم اما او مدعی شد که خواهرم یک
ساعتی آنجا بوده اما رفته است .با این
حال من خــودروی مهرنوش را داخل
پارکینگ خانه دامادمان دیدم.
زن جــوان گفت :فــردای آن روز هم
شــوهرخواهرم بــا من تمــاس گرفت و
گفت مهرنوش به ســفر خارج از کشــور
رفته است .او گفت به همکارانش پیام
داده کــه بــرای تعطیــات بــه خــارج از
کشور میرود .این امکان ندارد ،خودتان
کــه وضعیــت پروازهای خارج از کشــور
را میدانیــد از طرفــی خواهــرم بهیــار
بیمارستان اســت ،اصالً با شرایط کرونا
نمیتواند از کشور خارج شود .مطمئنم
که بالیی سر خواهرم آمده است.
ëëسرنخهایی برای جنایت
با شــکایت زن جــوان ،تحقیقات به
دســتور بازپــرس جنایــی آغاز شــد .در
تحقیقــات صــورت گرفته مأمــوران به
ســراغ پســر مهرنوش رفتــه و او گفت:
روز حادثــه مادرم به دیــدن من آمد و
بعد از لحظاتی مــن برای انجام کاری
که یکی از دوســتانم از من خواسته بود
خانه را ترک کردم و زمانی که برگشتم
مادرم آنجا نبود.
در بررســیهای صــورت گرفتــه

مشــخص شــد که زن جوان دو حســاب
بانکــی دارد اما از یکی از این حســابها
سه بار به مبلغ  15میلیون تومان پول به
حساب پوریا ،پسرش واریز شده است.
با این ســرنخ ،مأموران بــه بازبینی
دوربینهای مداربســته بانکهایی که
از آن انتقــال وجــه صــورت گرفتــه بود
پرداختنــد .تصویری که از دوربین های
مداربســته بانکهــا بهدســت آمــد،
تصویر همسرش شــهاب بود .مدارک
و شــواهد پلیســی نشــان مــیداد کــه
شــهاب در ناپدیــد شــدن همســرش
نقش دارد و به دســتور بازپرس شعبه
چهــارم دادســرای امور جنایــی تهران
مرد جوان بازداشــت شــد .وی وقتی با
مدارک و شــواهد پلیســی رو به رو شــد
به همسرکشی اعتراف کرد.
او مدعــی شــد کــه پــس از قتــل
همسرش ،جســد را تکه تکه کرده و در
بیابانهای شهریار دفن کرده است .با
اعتراف مرد جوان ،به دســتور بازپرس
جنایی ،کارآگاهان راهی شــهریار شــده
تا جسد مثله زن جوان را کشف کنند.
ëëگفتوگو با متهم
ëëچــه شــد کــه همســرت را بــه قتــل
رساندی؟
ســال  80با مهرنوش ازدواج کردم
و ســال  85پســرم بــه دنیــا آمــد .مــن
و همســرم باهــم اختــاف داشــتیم و
بــا بــه دنیــا آمــدن پســرم درگیریها و
اختالفها بیشــتر شــد .یک سال و نیم
بعــد مهرنــوش جــدا شــد و پوریــا نزد
مــن مانــد .برایــم ســخت بود که پســر
بچهای را با آن ســن و سال بزرگ کنم.
بههمین دلیل مدتی بعد با زن جوانی
ازدواج کــردم .اما خیلی زود مهرنوش
به ســراغم آمد و آنقــدر گفت بچهاش
را میخواهــد و اشــتباه کرده اســت که
مــن مجبــور شــدم زن دومــم را طالق
بدهــم و ســال  88و بعــد از مدتــی بــا
مهرنوش دوباره ازدواج کردم.
یکــی از اختالفــات مــا ایــن بــود که
مــادر و پدر مهرنوش در شــمال کشــور
زندگــی میکردنــد و او میخواســت
کــه مــا بــرای زندگــی بــه آنجــا برویم.
امــا کار و زندگــیام در تهــران بــود و
واقعــاً نمیتوانســتم ایــن کار را انجام
دهــم .تــا اینکــه پــدرش فــوت کــرد و
مــادر مهرنوش بــه تهران آمــد .از من

خواســت که خانــهای در نزدیکی خانه
مــادرش بگیریــم .ولی موافــق نبودم،
مادرش در زندگی مــا دخالت میکرد
و مــن ترجیــح مــیدادم کــه خیلــی
نزدیــک آنها زندگــی نکنیــم .مادرش
ســال گذشــته فوت کرد و درگیریهای
مهرنــوش بــا مــن همچنــان ادامــه
داشت.
ëëروز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
خانــهای کــه مهرنــوش گرفتــه بود
پارکینــگ نداشــت و او گاهــی اوقــات
خــودرواش را در پارکینــگ خانــه مــن
پــارک میکــرد .از طرفــی بــرای دیدن
پوریــا هــم بــه خانه مــن میآمــد .روز
حادثه بعــد از کارش برای دیدن پوریا
آمــد ،گوشــی تلفــن همراهش دســت
پوریــا بــود و مــن ناخواســته پیامکها
و چتهایــش را خوانــدم .همســرم با
دوســتانش مشــورت میکــرد و آنهــا
هــم بــه او پیشــنهاد میدادنــد کــه از
مــن جــدا شــود .بــه او اعتــراض کردم
و گفتــم دوســتانت نبایــد در زندگــی
مــا دخالــت کننــد .ســر همین مســأله
باهم دعوایمان شــد و در همین زمان
پســرم خانــه را تــرک کــرد .درگیری ما
بــاال گرفــت و ناگهــان مهرنــوش دو تا
ســنگ کوچکی که برای گردو شکســتن

بود را از کنار اتاق برداشــت و به سمت
من پرتــاب کرد .من که از ایــن رفتار او
عصبانیتــر شــده بودم ســیم برقی که
کنار اتــاق بود را برداشــتم و دور گردن
او پیچیدم .به خــودم که آمدم متوجه
شدم نفس نمیکشد.
با جسد چه کردی؟
جســد را تکــه تکــه کــرده و داخــل
پالستیک گذاشتم و به پارکینگ بردم.
زمانی که قصد داشــتم جسد را داخل
صنــدوق عقب بگــذارم پوریــا آمد .به
او گفتــم مــادرت را کشــتهام و او هیــچ
حرفی نزد .بعد جسد را در بیابانهای
شــهریار دفــن کــردم .در راه برگشــت
بــرای اینکــه کســی بــه مــن مشــکوک
نشود از گوشی تلفن همراه همسرم به
همکارانش پیامک دادم و گوشی را در
بین راه به بیرون انداختم.
ëëچرا از حسابش سرقت کردی؟
مــن رمــز یکــی از کارتهــای او را
داشــتم و ســه مرتبه از کارت همســرم
 15میلیــون تومان به کارت پســرم پول
انتقــال دادم .بــرای اینکــه بــا خــودم
میگفتم اگر خودکشــی کنم یا دستگیر
شــوم آینــده پســرم نامشــخص اســت
و حداقــل پولــی در حســابش باشــد تا
بتواند زندگی اش را بگرداند.

تصریح کرد :به طور قطع حکم قصاص
بــرای پــدر ایــن دختــر نوجــوان صــادر
نخواهــد شــد و تنهــا از جنبــه عمومــی
جــرم بــرای متهــم پرونــده حبــس یا در
مــواردی تبعیــد در نظر گرفته میشــود.
چند ســال پیــش هــم پروندهای مشــابه
در خوی داشــتیم کــه قاتل پــدر خانواده
بود و به حبس محکوم شــد .به طور کلی
در پروندههــای اینچنینی پدر محکوم به
قصــاص نمیشــود اما ممکن اســت به
 3تــا  10ســال حبــس که بســتگی به نظر
قاضی دارد و پرداخت دیه محکوم شود.
این وکیل دادگســتری در جــواب این
پرســش کــه آیــا دفاعیــات متهــم مبنی
بــر اینکــه قتل ناموســی بوده تأثیــری در
حکــم دارد ،خاطرنشــان کــرد :در بحث
صدور حکم فقط قاضی میتواند حد را
مشــخص کند که آن هم بر اساس ادله،
مدارک و نظریههای کارشناسی است.
وی ادامــه داد :از آنجایــی کــه قاتــل
خــود ،ولــی دم بــوده اســت ،دیگر حکم
قصاص اینجا معنایــی ندارد .اما حبس

و دیــه وجــود دارد کــه بازهــم تصمیــم
چگونگی آن با قاضی پرونده اســت .دیه
هم ابتدا به مادر ،سپس به خواهر و برادر
تعلق میگیرد».
سرهنگ اکرم حسینزاده ،روانشناس
نیــز در ایــن بــاره بــه «ایــران» گفــت:
تفکرهای اشــتباه که گاه ازسوی فرزندان
ســر میزنــد ،چالشهــای زیــادی را در
خانواده ایجاد میکند این تفکرها اشتباه
هســتند امــا اشــتباه بیشــتر آن اســت که
بخواهیم بدون توجیه درســت ومنطقی
و بــا اجبار ایــن تفکر را از ذهــن آنها جدا
سازیم .در این پرونده نوجوانی در سن 14
ســالگی دلباخته مرد رؤیاهای خود شده
است او درست در سنی که نیازبه محبت
داشته اســت این نیاز را از فرد دیگری که
خواســتگارش بوده است گرفته درحالی
که پدر مخالف این ازدواج اســت هرچند
پدر منطقــی تصمیم گرفته اســت اما با
چوب خط کش و زور که نمیتوان کســی
را مجبور به اطاعت کرد.
این پدر اول بایــد نقش پدری خود را
درســت ایفا میکــرد قطعاً ایــن دختر از
ابتدا رابطه عاطفی خوبی با پدر نداشــته
اســت .در بســیاری از پروندههایــی که ما
شــاهد فــرار دختــر از خانه هســتیم اکثراً
بهخاطــر فقر محبت وعاطفه دســت به
چنین اعمالی زدهاند هیچ وقت کسی از
جایی که احســاس آرامش کند فرارنمی
کنــد حتــی اگــر فــرد بیگانــهای در صدد
فریب او باشد.
از ســوی دیگر پدر آنقدر اسیر طغیان
وخشــونت شــده که اختیــار از کــف داده
اســت .درســت اســت نوجــوان اشــتباه
تصمیــم گرفته اســت امــا چرا بــه جای
اینکــه او را راهنمایــی کنــد از راه اجبــار و
خشونت وارد شده اســت او میتوانست
بــا اســتفاده از راهنماییهای مشــاورانی
کــه در ایــن حــوزه کار میکننــد دخترش
را بــا تصمیم درســت روبهرو کنــد که در
نهایت او با انتخاب درســت خودش این
تصمیم را نگیرد.

پایان سرقت های خشن  5مرد مسلح

گروه حوادث :ســارقان مســلح که به عنوان مســافر ســوار خودروها شــده و
دســت بــه ســرقت و زورگیری مــی زدند بــه زودی در دادگاه کیفری اســتان
تهران محاکمه خواهند شد.
بــه گــزارش خبرنــگار «ایران» ،رســیدگی بــه این پرونــده از ســال  96با
شــکایت یک راننده تاکسی اینترنتی آغاز شد وی به پلیس گفت :از میدان
آزادی به مقصد شــهرک گلســتان ســه مرد جوان را ســوار خــودروام کردم
امــا وقتی به مقصد رســیدیم دو مســافری کــه روی صندلی عقب نشســته
بودنــد ناگهــان طنابی به گردن من انداختند و می خواســتند خفه ام کنند
شــخصی که جلو نشســته بود هم با چاقو تهدیدم کرد خیلی ترسیده بودم
آنها مرا از خودرو بیرون انداختند و پول ها و ماشینم را سرقت کردند.
چنــد روز بعــد از ایــن حادثــه جوانی بــه پلیس گــزارش داد که از ســوی
ســه سارق مورد ســرقت قرار گرفته اســت .او گفت :من کنار خیابان منتظر
تاکســی بــودم و قــرار بود به خانــه پدرزنم بــروم .یک پژو  405ســفید رنگ
مقابل پایم ایســتاد و من هم سوار شدم اما چند خیابان باالتر دو مسافری
کــه داخــل خودرو بودنــد با چاقو و طناب مــرا تهدید کردنــد و چند میلیون
پولــی که همراهم بود با دو گوشــی تلفن همــراه و کارت های بانکی ام را با
خود بردند.
بدیــن ترتیــب بــا دریافــت شــکایت هــای ســرقت از چنــد مــرد دیگــر
ردیابی ها ادامه یافت و سرانجام متهمان دستگیر شدند .پلیس در بررسی
پرونده های دیگر متهمان متوجه شــد آنهــا یک پراید دیگر را نیز به همین
شــیوه دزدیــده انــد .بــا توجه بــه اینکه در همه ســرقت هــا دو نفر از پشــت
طنــاب به گردن قربانی می انداختند و راننــده پراید نیز گفته بود به همین
شــیوه مورد ســرقت قرار گرفته اســت برای شناســایی احضار شد .او بعد از
رویارویــی بــا متهمان یکــی از آنها را شناســایی کرد اما گفت افــراد دیگری
نیز در این ســرقت بوده اند .سردســته این باند به نام کامبیز در بازجویی ها
گفت :ما به خاطر نیاز مالی و اعتیاد دست به سرقت می زدیم.
چنــد ماه بعــد دو متهم دیگر این پرونده نیز دســتگیر شــدند و اعتراف
کردند به عنوان مســافر همراه کامبیز ســوار ماشــین پراید شــده و با تهدید
راننــده دســت بــه ســرقت زده اند .ایــن در حالی بــود که متهمــان اعتراف
کردنــد با پراید ســرقتی نیــز چندین فقره ســرقت انجام دادند اما شــاکیان
شناسایی نشدند.
به این ترتیب پرونده با صدور کیفرخواســت برای  5متهم تحت عنوان
سرقت مسلحانه و جعل اسناد انتظامی از طریق جعل پالک خودرو برای
محاکمه به دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد .با توجــه به ارتکاب
ســرقت مســلحانه و در خواست شــاکی ها مبنی بر اشــد مجازات پرونده با
کیفرخواست حد به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

