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حوادث

سهشنبه  8آذر 1390

رخداد

خودسوزي مرد جوان در خيابان

خبرآنالي�ن :مرد جواني در ش��مسآباد تهران
خ��ودش را به آتش كش��يد .اين ج��وان ابتدا روي
خ��ود و دخت��ر مورد عالق��هاش بنزي��ن ريخت و
س��پس با كبريت خودش را آتش زد .شاهدان اين
حادث��ه ميگويند دختر مورد عالقه جوان پيش از
مشتعلشدن لباسهايش از حادثه گريخت اما پسر
جوان در آتش سوخت و جان سپرد.

بازي با كولر جان دو كودك را گرفت

ايس�نا :رييس مرك��ز ح��وادث و فوريتهاي
پزشكي دانشگاه مشهد از مرگ دو كودك خردسال
به علت برقگرفتگي ناشي از بازي با كولر خبر داد.
رض��ا وفايينژاد گفت :تكنس��ينهاي اورژانس روز
يكش��نبه از طريق تماس مردمي در جريان وقوع
حادثهاي در روس��تايي در خواف قرار گرفتند .وي
گفت :تكنس��ينهاي اورژانس با حضور در صحنه
حادثه با پيكر بيجان دو كودك س��ه و چهارساله
مواجه شدند كه به علت برقگرفتگي جان خود را از
دست داده بودند .وي افزود :تكنسينهاي اورژانس
با بررسي دريافتند كه اين دو كودك در حال بازي
با كولر برقي و فشار دادن كليدهاي آن بودند كه به
علت اتصالي برق ،دچار برقگرفتگيشدند.

نجات از چاه 30متري بعد از دو روز

ايس�نا :م��ردي 30س��اله پ��س از دو روز از
عمق چاه 30مت��ري نجات يافت .ي��ك اكيپ از
امدادگران سازمان آتشنشاني شهرداري خرمآباد،
س��اعت  20:47يكش��نبه با به صدا درآمدن زنگ
حادث��ه به روس��تاي «غالم��ان اولي��ا» در جاده
خرمآباد  -انديمش��ك اعزام شدند .در اين حادثه
مردي 30س��اله به دليل بياحتياط��ي به داخل
چاه��ي به عمق  30متر س��قوط كرده و به گفته
اهال��ي دو روز را در داخ��ل چاه و در هواي س��رد
گذرانده بود .پس از رسيدن امدادگران به محل و
با توجه به تاريكي و سردي هوا عمليات به سختي
انجام شد .طبق اعالم سازمان آتشنشاني خرمآباد،
حادثهديده پس از يكس��اعت و 45دقيقه تالش
نجاتگران آتشنشاني ،زنده از چاه بيرون آورده و به
بيمارستان منتقل شد.

سارق با كلنگ به جان عابربانك افتاد

سرقت اينترنتي 3000عكس خانوادگي

ش�رق :س��ارق اينترنتي كه با دسترس��ي به
اطالع��ات رايان��ه ش��خصي يكي از ش��هروندان
اصفهاني سههزار عكس خانوادگي و خصوصي را
از وي سرقت كرده بود ،شناسايي و دستگير شد.
سرهنگ «س��تار خسروي» رييس پليس فضاي
توليد و تب��ادل اطالعات اس��تان اصفهان اظهار
داشت :ماموران در پي شكايت يكي از شهروندان
اصفهاني مبني بر اينكه فرد ناشناس��ي از طريق
ارس��ال ايمي��ل وي را تهديد به انتش��ار تصاوير
شخصي و خانوادگي در محيط اينترنت ميكند،
با انجام تحقيقات گسترده ميداني و پيگيريهاي
تخصصي در فضاي س��ايبر متهم 18ساله به نام
«فرزاد» را شناس��ايي و دستگير كردند .اين مقام
انتظامي با اشاره به اينكه در بررسيهاي انجامشده
مشخص شد متهم تعداد سه هزار عكس خانوادگي
از اين شهروند سرقت كرده است ،تصريح كرد :در
بازجويي از اين هكر ج��وان وي انگيزه خود را از
سرقت اطالعات شخصي اين شهروند اخاذي وجه
نقد عنوان كرد.

قاتل منشي آموزشگاه در يكقدمي مرگ
متهم با انگيزه تعرض به زن جوان او را به قتل رساند

شرق :مردي كه متهم است شش سال قبل منشي يك آموزشگاه
را به قتل رس��انده با تاييد حكم قصاص از س��وي ديوان عالي
كشور يك قدم ديگر به مرگ نزديك شد .به گزارش خبرنگار ما،
مدير يك آموزشگاه كامپيوتر در كرج  24فروردين سال  84به
ماموران خبر داد سميه منشي جوان اين آموزشگاه كشت ه شده
است .زماني كه ماموران به محل رسيدند جسد زن 24سالهرا
ديدند كه در كف سالن آموزشگاه رها شدهبود .بررسيهاي اوليه
نشان ميداد سميه با فردي درگير شده و احتماال قصد مقاومت
داشته اما در نهايت مغلوب شده ،ضمن اينكه خراشهاي روي
دست او نشان ميداد النگو و دستبند هم از دست او خارج شده
اس��ت .به دستور بازپرس جنايي وقت جسد به پزشكي قانوني
انتقال يافت و تحقيقات آغاز شد .پليس در ابتدا خانواده سميه را
مورد بازجويي قرار داد .مادر اين زن جوان گفت يك سال است
دخترش ازدواج كرده و با شوهرش زندگي ميكند .او همچنين
گفت نميداند چه كس��ي دخترش را به قتل رس��انده است .با
توجه به وضعيت زندگي س��ميه ماموران به ش��وهر او مظنون
ش��دند و مدتي هم او را در بازداش��ت نگ ه داشتند اما مدركي
عليه اين مرد به دست نيامد .او به ماموران گفت روز حادثه در
محل كارش بود و اصال نميداند چرا زنش كش��تهشدهاست.
با توجه به اينكه مدارك موجود نش��ان ميداد اين مرد بيگناه

است بنابراين آزاد شد .چند ماه بعد مدير آموزشگاه به ماموران
گفت مردي به نام حميد كه كنار آموزشگاه زيرپل ه دارد چندين
بار در مورد سرنوش��ت پرونده سميه از او سوال پرسيده است و
به نظر ميرسد اين مرد چيزي ميداند .وقتي ماموران از حميد
تحقيق كردند اين مرد منكر داش��تن هرگونه اطالعاتي در اين
خصوص ش��د .او گفت من هيچك��س را نديدم و نميدانم چه
كسي او را كشت ه است .حميد گفت :من هر روز صبح زيرپلهام
را باز ميكنم و سميه را هم ميديدم كه وارد آموزشگاه ميشد
اما ديگر از چيزي خبر ندارم .هرچند حميد آزاد شد ،نوع رفتار و
گفتههايش نشان ميداد چيزي را از ماموران پنهان ميكند .به
همين دليل ماموران به صورت نامحسوس او را زيرنظر گرفتند
و عاقب��ت وي بعد از چندين بار بازجويي به قتل اعتراف كرد و
گفت :مدتي بود سميه را تحت نظر داشتم و ميدانستم او زودتر
از هركس ديگري وارد آموزش��گاه ميش��ود .يك ساعت بعد از
سميه مدير آموزشگاه ميآمد و بعد هم شاگردان وارد ميشدند.
بنابراين حدود يك س��اعت س��ميه در آموزشگاه تنها بود .او از
وقتي ازدواج كرده بود ديگر به من اعتنا نداش��ت .من از سميه
خوش��م ميآمد .روز حادثه وارد آموزش��گاه شدم .سميه از من
پرس��يد چه ميخواهي .ميخواستم با او رابطه داشتهباشم به
همين دليل هم وقتي تنها بود وارد آموزشگاه شدم .سميه وقتي

متوجه نيت من شد با فحاشي خواست بيرون بروم اما من ماندم.
به سمت سميه حمله كردم و او آنقدر مقاومت كرد كه نتوانستم
او را مورد آزار قرار دهم .اما كنترل خودم را از دست دادم و او را
به زمين زدم و با كابل كامپيوتر زن جوان را خفه كردم .وقتي از
مرگش مطمئن شدم جسد را همانجا رها كردم و هرچه پول
و طال داشت برداشتم .ماموران توانستند چند قطعه از طالهاي
سميه را در زيرپله حميد پيدا كنند و اين مرد صحنه قتل را نيز
بازس��ازي كرد .با شكايت مطرحشده از سوي اوليايدم و صدور
كيفرخواست پرونده براي محاكمه به شعبه  80دادگاه كيفري
كرج فرستاده ش��د .مرد جوان وقتي براي دفاع از خود در برابر
اته��ام قتل در جايگاه حاضر ش��د ،ادعا كرد آنچه در مورد قتل
سميه گفت ه دروغ است .حميد گفت :من را در اداره آگاهي تحت
فشار قرار دادند و آنقدر من در اين اداره ماندم كه براي خالص
ش��دن تصميم گرفتم اعتراف دروغين كن��م .اين مرد در مورد
طالهايي كه از زيرپلهاش پيدا شده است ،گفت :من اين طالها
را بعد از قتل پيدا كردم .وقتي مدير آموزشگاه بيرون آمد و فرياد
زد من باال رفتم و ديدم طال روي زمين افتاده و آن را برداشتم
اما در قتل هيچنقشي نداشتم .او در مورد اينكه چطور صحنه
قتل را بازس��ازي كرد و حرفهايي را زد كه با واقعيت منطبق
ب��ود ،گفت :من اين حرفها را زدم چون در اداره آگاهي به من

عشق به سرقت خودروهاي مدل باال
ش�رق :س��ارق س��ابقهداري كه
عاشق دزديدن خودروهاي مدل
باالس��ت ،يكبار ديگر دستگير
ش��د.به گزارش خبرنگار ما ،مرد
ميانس��الي پنجم آبان با مراجعه
به شعبه ششم بازپرسي دادسراي
ناحيه پنج تهران طي شكواييهاي
گفت :روز گذشته خودرو سواري
هوندا آكورد خودم را در پاركينگ
مترو ايستگاه طرشت پارك كردم
و با مترو به س��مت ب��ازار رفتم.
عص��ر پ��س از اتم��ام كار روزانه
وقتي به مترو برگش��تم ،متوجه
شدم خودروام سرقت شده است.
من برخي مدارك را نيز در ماشين جا گذاشته بودم و همچنين
كارت عاب��ر بانك و رمز آن هم در خودرو بود .كارآگاهان پليس
آگاهي وقتي تحقيق در اين رابطه را برعهده گرفتند با مراجعه
به بانكي كه شاكي در آنجا حساب داشت متوجه شدند ،سارق
يا س��ارقان در همان روز نخس��ت سرقت با كارت مسروقهاز دو
فروشگاه در اطراف فلكه اول صادقيه خريد كردهاند .آنها سپس به
فروشگاههاي موردنظر رفتند و فهميدند جوان حدودا 30سالهاي
با مراجعه به يك طالفروش��ي حدود 1/5ميليون تومان طال و از
يك فروشگاه گوشي تلفن همراه تعدادي گوشي تلفن همراه به
مبلغ دوميليون تومان خريده است .با توجه به اينكه طالفروشي
داراي دوربين مداربسته بود ،تصاوير دوربين به رويت كارآگاهان
رسيد و افسر پرونده سارق  33سال ه را كه «مهدي» نام دارد و يك
ماه قبل به اتهام س��رقت خودرو روانه زندان شده بود ،شناسايي
كرد .مهدي در س��ه سال اخير نزديك به 10بار به اتهام سرقت
خودرو و لوازم داخل خودرو دس��تگير و به زندان رفته و حدود
يك ماه قبل از س��رقت خودرو هوندا آكورد نيز به اتهام سرقت
خودرو بازداشت شده بود .كارآگاهان در ادامه متوجه شدند ،پدر
متهم در پرونده دس��تگيري مهرماه اين متهم توانسته پسرش
ش�رق :پسرجواني كه متهم است براي انتقامگيري دست به
قتل زده در دادگاه مدعي ش��د او فقط دستوپاي مقتول را
بسته و نقشي در مرگ وي نداشته است .به گزارش خبرنگار
ما ،در ابتداي جلس��ه محاكمه اين جوان كه محمد نام دارد،
س��يدرضايي نماينده دادستان تهران در جايگاه حاضر شد و
در توضيح كيفرخواس��ت گفت :هشتم اسفند سال گذشته
ماموران پليس با تماس تلفني اهالي س��اختماني در ميدان
محس��ني تهران باخبر ش��دند كه مردي به نام حسين جان
سپرده و جسدش متعفن شده است .وقتي ماموران در محل
حاضر ش��دند مشخص شد كه حسين چند روز قبل از پيدا
شدن جسدش جان سپرده است و از آنجايي كه او تنها زندگي
ميكرد كس��ي متوجه مرگش نشده بود و زماني همسايهها
موض��وع را به پليس خبر دادند كه ب��وي تعفن از خانه او به
مشام رسيد .جسد به دستور بازپرس به پزشكي قانوني انتقال
يافت و تحقيقات آغاز شد .ماموران متوجه شدند آخرين كسي
كه با حسين ديدار داشت جواني به نام محمد است و بعد از
آن ديگر كسي وارد خانه مقتول نشده است .محمد شناسايي
و بازداش��ت شد و با توجه به مدارك مورد نياز در پرونده و با
توج��ه به اعترافاتش و از آنجايي كه مقتول وليدم ندارد و از

را ب��ا توديع وثيقه ملكي تا زمان
حكم قطعي از زن��دان آزاد كند.
در ادامه تحقيقات مشخص شد،
اين متهم سابقهدار قرار است روز
 15آبان براي رسيدگي به پرونده
س��رقت قبلياش به دادس��راي
ناحيه  20تهران برود .به همين
دليل ماموران به دادسرا رفتند و
ساعت  9صبح زماني كه متهم با
يك دستگاه خودرو سواري مزدا
 323ب��ه آنجا آمده ب��ود ،وي را
شناس��ايي و پس از پياده شدن
از خ��ودرو دس��تگير كردند .در
بررس��يهاي اوليه مشخص شد
كه خودرو مزدا  323نيز س��رقتي اس��ت .اين متهم سابقهدار با
توجه به مدارك مستند به دست آمده در تحقيقات كارآگاهان به
سرقت اين دو خودرو اعتراف كرد .درحاليكه اين احتمال وجود
دارد كه وي ،سرقتهاي ديگري را نيز مرتكب شده باشد .متهم
در اعترافاتش گفت پس از سرقت خودرو هوندا آكورد و مدارك
داخل آن از جمله كارت عابر بانك ،خودرو را در نقطهاي كم تردد
و دخمه مانند اطراف ش��هرك دانشگاه در جاده مخصوص كرج
رها كردهام .كارآگاهان با اعزام به اين محل و با راهنمايي سارق
سابقهدار ،خودرو را كشف كردند .مهدي كه وضعيت مالي پدرش
در حد مطلوب است در اعترافاتش گفت :به سرقت خودروهاي
مدل باال بهويژه هوندا و مزدا عالقه زيادي دارم حتي اينكه خودرو
را از اين طرف خيابان س��رقت و در طرف ديگر خيابان يا چند
صد متر آنطرفتر رها كنم برايم جذاب است .سرهنگ عباسعلي
محمديان ،رييس پليس آگاهي تهران با تاييد اين خبر گفت :از
آنجايي كه متهم به نوعي به س��رقت خ��ودرو اعتياد پيدا كرده
است ،احتمال دارد سرقتهاي بسيار ديگري را در طول دورهاي
كه در سالهاي اخير بيرون از زندان بوده مرتكب شده باشد كه
تحقيقات كارآگاهان در اين زمينه ادامه دارد.

شرق :سارق حرفهاي كه بارها به
دليل جرايم مختلف زنداني شده
است ،اين بار به اتهام جيببري
از مس��افران اتوبوسهاي تندرو
داخل شهري دس��تگير شد .به
گزارش خبرنگار م��ا ،كارآگاهان
اداره هفده��م پلي��س آگاه��ي
تهران در ادامه برخورد با سارقان
ايستگاه اتوبوسهاي بي.آر.تي در
س��طح ش��هر ،بهويژه در مناطق
مركزي ،غرب و شرق تهران ،در
ساعت  7:15روز  21آبان ،يكي از
سارقان جيببر و سابقهدار را در
حين ارتكاب سرقت در ايستگاه
اتوبوس وحيديه تهرانپارس ،شناس��ايي و دس��تگير كردند .اين
متهم در زمان دس��تگيري سعي داشت خود را بيگناه معرفي و
با جوسازي زمينه فرار خود را ايجاد كند ،با اين وجود به پليس
آگاهي انتقال پيدا كرد .با آغاز تحقيقات و در اولين مرحله پس از
شناسايي هويت دقيق متهم از سوي كارآگاهان ،سوابق احتمالي
وي مورد بررس��ي قرار گرفت و مش��خص ش��د «باقر .الف» از
مجرمان س��ابقهداري است كه پيش از اين و طي سالهاي ،69
 80 ،78 ،73 ،70و  84باره��ا ب��ه اتهام ارتكاب جرايم مختلف
مانن��د قاچاق ،درگيري با ماموران ،رابطه نامش��روع ،زورگيري،
سرقت و جيببري دستگير و روانه زندان شده است .متهم براي
انكار س��رقتهاي خود در پاسخ به سوال كارآگاهان درخصوص
شغل و منبع درآمدش ،خود را «دستفروش» معرفي كرد ،اما
نتوانست پاسخ اين سوال را بدهد كه چرا هيچگونه وسيله الزمي
را براي دستفروش��ي به همراه ندارد .او س��پس مدعي شد در
لحظه دس��تگيري قصد داشت به بيمارستان برود اما باز هم در
برابر پرسشي درخصوص علت همراه نداشتن مدارك پزشكي و
ديگر سواالت مرتبط با آن ،سكوت كرد .بازجوييها از باقر با وجود
اصرار متهم بر بيگناهي و با مشخص شدن كذب بودن تمامي

قتل مرموز در خانه مرد معتاد
متهم در دادگاه ،ارتكاب جنايت را انكار كرد

سوي رييس قوهقضاييه براي
متهم درخواست قصاص شده
درخواست صدور حكم قانوني
در اين خص��وص را دارم .در
ادامه با توجه به نبود اوليايدم،
متهم در جايگاه حاضر شد و
گفت :من اتهام را قبول ندارم
چون قتلي در كار نبود .متهم
در توضيح ماجرا گفت :مدتي
بود كه با حسین آشنا شده بودم و به خانهاش ميرفتم .يك
ماه قبل از اين حادثه يك روز به خانهاش رفته بودم كه برايم
شربت درس��ت كرد آن را خوردم و كمي هم مواد كشيدم و
بعد بيهوش شدم .وقتي بيدار شدم ديدم در شرايط نامناسبي
هستم و حسین به من تجاوز كردهاست .خيلي ناراحت شدم
و حالم بد شد .خانه حسين را ترك كردم يك ماهبعد با اصرار

زياد از من خواست دوباره به
خانهاش بروم فرصت خوبي
براي انتقامگي��ري بود من
هم قب��ول كردم چ��ون در
اي��ن مدت فقط داش��تم به
انتقا م فكر ميكردم .ش��ب
حادثه به خانه حسین رفتم
او دوباره ش��ربت را ريخت.
چهرهاش نش��ان ميداد باز
هم ميخواهد توطئهاي بچيند .به بهانه اينكه سيگار نداريم
او را بيرون فرس��تادم و ليوان خودم را با ليوان حسین عوض
كردم .او شربت را خورد و بعد هم مواد كشيديم و او بيهوش
ش��د .من نتوانس��تم كاري را كه او با من كردهبود با خودش
بكنم .به همين علت دست و پايش را بستم .وقتي به هوش
آمد داشت داد و فرياد ميكرد كه دهانش را هم چسب زدم و

القا كردند ،خودم اصال در اينباره چيزي نميدانستم البته صحنه
قتل را ديده بودم اما اينكه نحوه قتل چطور بود را در اداره آگاهي
متوجه شدم .دفاعيات اين مرد كارساز نبود و هيات قضات اين
مرد را به قصاص محكوم كردند اما حميد و وكيل مدافعش به
رأي صادره اعتراض و هيات قضات ديوان عالي كشور ايراداتي را
به پرونده وارد و درخواس��ت كردند .شاهداني كه در اين پرونده
حضور داش��تند نيز مورد تحقيق قرار گرفتند .با برطرف شدن
اي��رادات وارده يكبار ديگر حميد مورد محاكمه قرار گرفت و
دوباره حرفهاي خود را تكرار كرد اما قضات باز هم او را مجرم
شناختند و به قصاص محكوم كردند .در حاليكه خانواده سميه
ك بار ديگر به
به قصاص قاتل فرزندشان تاكيد ميكردند حميد ي 
رأي اعتراض كرد و شعبه  11ديوان عالي كشور حكم صادره را
مورد بررسي قرار داد .حميد در نامهاي كه به ديوان عالي كشور
نوشت اعالم كرد :من مدتها در اداره آگاهي بازجويي ميشدم
و ب��راي اينكه از آنجا بيرون بيايم اعت��راف كردم ،ضمن اينكه
اعترافات را نوش��تند و من امضا كردم و خودم چيزي ننوشتم.
من هيچ ارتباطي با سميه نداشتم و بيگناه هستم .اين نوشتهها
مورد قبول قضات قرار نگرفت و رأي قصاص تاييد ش��د .به اين
ترتيب بعد از شش سال حميد براي مجازات در فهرست شعبه
اجراي احكام دادسراي جنايي كرج قرار گرفت.

ادعاهاي مطرح شده از سوي وي،
ادام��ه يافت و اين م��رد باالخره
ب��ه بي��ش از 30فقره س��رقت و
جيببري در ايستگاههاي اتوبوس
بي.آر.ت��ي بهوي��ژه در خياب��ان
وليعصر و خيابان انقالب اسالمي
اعتراف كرد و به كارآگاهان گفت:
« س��اعتهاي اوليه صبح زماني
است كه مردم براي رفتن به محل
كار خود سوار اتوبوس ميشدند با
استفاده از ش��لوغي ايستگاهها،
خ��ود را به افراد داخل ايس��تگاه
يا اتوبوسه��ا نزديك ميكردم و
پس از سرقت كيف و ...به سرعت
ايس��تگاه و اتوبوس را ترك و براي سرقت به ايستگاه يا اتوبوس
ديگري ميرفت��م ».كارآگاهان در ادامه با شناس��ايي مخفيگاه
باقر در حوالي ميدان ش��وش ،در بازرسي از اين محل موفق به
كشف تعدادي اسناد و مدارك شناسايي متعلق به افراد مختلف
شدند و فهميدند تمامي اين افراد در طول چند ماه گذشته در
ايستگاههاي اتوبوس مورد سرقت قرار گرفتهاند .سرهنگ مهدي
قزلب��اش ،معاون مبارزه با جراي��م خاص پليس آگاهي تهران با
اش��اره به شناس��ايي و مراجعه تعدادي از مالباخت��گان به اداره
هفدهم پليس آگاهي ،گفت« :با توجه به اعترافات صريح متهم
به دهها فقره سرقت و جيببري در ايستگاه و اتوبوسهاي سطح
شهر تهران و شناسايي تعدادي از مالباختگان و همچنين سوابق
متعدد متهم و احتمال ارتكاب ديگر جرايم از جمله زورگيري و...
مجوز انتش��ار بدون پوشش چهره متهم از سوي بازپرس شعبه
ششم دادس��راي ناحيه چهار تهران ،صادر شده است؛ بنابراين
از تماس شهروندان و مالباختگاني كه موفق به شناسايي متهم
شدهاند ،دعوت ميشود براي طرح شكايات خود ،به اداره هفدهم
پلي��س آگاهي تهران واقع در خيابان وحدت اس�لامي مراجعه
كنند».
وسايلش را سرقت كردم و ساعت شش صبح بود كه از خانه
خارج شدم و چند روز بعد هم بازداشت شدم .در ادامه جلسه
دادگاه يكي از ش��اهدان در مورد روز حادثه گفت :من زمان
درگيري اين دو نفر در خانه نبودم اما بايد بگويم حسين آدم
خوبي بود اما اعتياد داشت و اين اعتياد او را گوشهگير كرده
بود .او هيچوقت با كسي رفاقت نميكرد .آن روز من با او قرار
داش��تم حدود س��اعت 10صبح بود كه جواني را ديدم كه از
خانهاش خارج شد و گفت حسين در خانه است .چون با آن
جوان فاصله داشتم نتوانستم صورت او را ببينم اما فكر ميكنم
همين متهم بود .بعد از پايان گفتههاي اين مرد ،متهم براي
بيان آخرين دفاعايتش در جايگاه حاضر شد و گفت :من واقعا
مرتكب قتل نشدم و شايد كس ديگري اين كار را كرده است
چون من س��اعت شش صبح از خانه خارج شدم و كسي كه
ساعت  10صبح از خانه بيرون رفت ،من نبودم .وكيل مدافع
متهم نيز گفت :س��مي كه داخل شربت حسين بود كشنده
نبود و فقط باعث بيهوشي ميشد .ضمن اينكه شاهدان هم
به صراحت نگفتند كسي كه از خانه حسین خارج شده موكل
من بوده است .بعد از پايان جلسه محاكمه هيات قضات براي
صدور رأي پرونده وارد شور شدند.

پنج قاره
عروسي به عزا تبديل شد
آسوش�يتدپرس :وقوع يك انفجار در هتلي در فيليپين دستكم
سه كش��ته و  27مجروح برجاي گذاشت .اين هتل محل اقامت
ميهمانان مراسم عروس��ي بود .به گفته شهردار شهر«زامبوانگا»،
انفجار به حدي مهيب بود كه بيش��تر طبق ه دوم اين س��اختمان
تخريب ش��د و س��قف هتل به طور كامل فرو ريخت .همچنين
شيش��هها و س��اختمانهاي اطراف نيز به لرزه درآمد .رسانههاي
فيليپين حال دو مجروح اين حادثه را بسيار وخيم گزارش كردهاند.
بسياري از مجروحان اين حادثه كه  20ساله بودند ،براي شركت
در مراسم عروسي در شش اتاق از اتاقهاي اين هتل اقامت داشتند.
واژگوني مرگبار كشتي باري
شينهوا :واژگوني يك فروند كشتي باري در درياي ايرلند به مرگ
يكي از خدمه آن و ناپديد شدن پنج نفر ديگر منجر شد .نيروهاي
امداد ايرلند پس از اطالع از وقوع اين س��انحه با دو بالگرد و قايق

نجات به منطقه اعزام ش��دند و در ساعات اوليه توانستند يكي از
خدمه را پيدا كنند و تالشها براي جس��توجوی پنج نفر ديگر
همچن��ان ادامه دارد .وزش بادهاي س��همگين علت واژگوني اين
كشتي است .همچنين به دليل سردي هوا اميدي براي زنده يافتن
س��اير خدمه وجود ندارد .اين كشتي باري حامل محموله سنگ
آهك بود.
فرار  134زنداني
ايس�نا 134 :زنداني در دو روز گذشته در دو عمليات جداگانه از
يكي از زندانهاي برزیل فرار كردند .اين تعداد زنداني از دو زندان
واقع در استان «باهيا» فرار كردند كه پليس توانست فقط  10نفر
از آنان را دوباره دستگير كند 114 .نفر از اين زندانيان از مجرمان
خطرناك بودند .به گفته مس��ووالن اي��ن دو زندان ،ظرفيت اين
زندانها به حدي نيس��ت كه براي تمام زندانيان جاي كافي باشد
و به دليل شلوغي آن امكان نظارت بيشتر وجود ندارد .زندانهاي

برزيل به اضافه جمعيت و شرايط نامناسب محيطي مشهور است
كه اغلب اين امر منجر به شورش و فرار زندانيان ميشود.
تيراندازي پسر  5ساله به خواهرش
يونايتدپرس :تيراندازي پسر پنج ساله كانادايي به خواهرش ،او را
راهي بيمارستان كرد .بنا به اعالم پليس «مانيتوبا» ،حال اين دختر
كه عصر روز ش��نبه هدف گلوله برادرش قرار گرفته بود ،مساعد
است .پليس متذكر شد اين حادثه به طور اتفاقي و در جريان بازي
كودكانه رخ داد .مشخص نيست كه اين كودك پنج ساله اسلحه و
خشابهاي داخل آن را از كجا آورده است.
كودك چاق در آسايشگاه
ايس�نا :خانواده آمريكايي كه قادر به نگهداري فرزند چاقش��ان
نبودند ،او را به آسايشگاهي در ايالت «اوهايو» منتقل كردند .اين
پسر هشت ساله كه  90كيلوگرم وزن دارد ،شديدا از اضافه وزن
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ايس�نا :ريي��س كالنت��ري  121س��ليمانيه از
دس��تگيري س��ارقي خبر داد كه با كلنگ اقدام به
تخريب يك دستگاه خودپرداز بانك كرد .سرهنگ
ولياهلل ياخچيبيگلو گفت :با اعالم پيامي از طريق
اپراتور  110پليس مبني بر تخريب يك دس��تگاه
خودپرداز بانك در خيابان پرستار ،يكي از واحدهاي
گش��تي به مح��ل اعزام و بع��د از تايي��د موضوع
تحقيقات براي شناس��ايي و دستگيري متهم آغاز
ش��د .وي با بيان اينكه در بررسيها مشخص شد
دس��تگاه خودپرداز به وس��يله كلنگ و تسمههاي
نواري تخريب ش��ده است افزود :ماموران با بررسي
دوربين مداربس��ته بانك دريافتند فردي با كاپشن
مش��كي و شلوار رنگ روش��ن و پيراهن سفيد در
حال تخريب دستگاه است و از آنجا كه ساختماني
نيمهساز در همان محل وجود داشت ،ماموران آنجا
را مورد بازرسي قرار دادند كه در بررسي نهتنها يك
كلنگ و دو تس��مه مورد اس��تفاده سارق را كشف
كردند بلكه لباسهايي كه زمان سرقت بر تن سارق
بود نيز در محل پيدا شد .ياخچيبيگلو تصريح كرد:
از آنجا كه احتمال ميرفت س��ارق در همان محل
مخفي شده باشد آنجا مورد بازرسي قرار گرفت و از
چهار كارگري كه در محل حضور داشتند بازجويي
به عمل آمد و س��رانجام ماموران با امتحان البسه
كشفشده به تن كارگران ساختمان نيمهكاره دزد
را پيدا كردند .وي با بيان اينكه متهم «سمير» نام
دارد و در تحقيقات به جرم خود اعتراف كرده گفت:
متهم به عنوان كارگر س��اختماني در محل حادثه
مشغول كار بود و مش��اهده مراجعه شهروندان به
بانك او را براي سرقت پول زياد از عابربانك وسوسه
و اقدام به سرقت از خودپرداز كرد .رييس كالنتري
س��ليمانيه با اشاره به اين موضوع كه متهم پس از
اعتراف براي تحقيقات پيرامون سرقتهاي احتمالي
ديگر به اداره آگاهي منتقل شد ،گفت :در بررسيها
مشخص شد وجه نقدي از خودپرداز بانك سرقت
نشده است.
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رنج ميبرد و در خطر ابتال به بيماري ديابت و فشار خون باالست.
به گفته مسووالن آسايشگاه ،مادر اين پسر اقدامات الزم را براي
كنترل وزن فرزندش انجام نداده و نس��بت ب��ه درمان او اقدامي
نكرده اس��ت .يكي از مسووالن اين آسايشگاه گفت ،وضعيت اين
پسربچه بس��يار پيچيده است و مشخص نيست اين كودك چه
نوع زندگي داش��ته كه در اين س��ن كم به اندازه يك مرد بزرگ
وزن دارد.
بزرگترين پايسيب جهان
واحد مركزي خبر :آشپزهاي آرژانتيني بزرگترين پايسيب
جهان را طبخ كردند .آشپزها از سراسر آرژانتين گرد آمدند
و يك پايسيب  303متري پختند .در اين كيك 20هزار
عدد س��يب ،بيش از يكهزار كيلوگرم آرد ،چهارهزار عدد
تخممرغ و حدود 500كيلو كره و شكر استفاده شده است.
بيش از 200هزار نفر از اين كيك خوردند.

رواندرمانگر مشكالت جنسي
قتل منشي يك آموزشگاه توسط مردي مغازهدار
آنطور ك��ه از پرونده و تحقيقات برميآيد با انگيزه
جنسي صورت گرفته اس��ت.مخرج ميل جنسي و
خشونت از نظر روانشناختي يكي است ،زماني كه
ميل جنس��ي به مرحله تحريك و تهييج ميرس��د
تكانههاي پرخاش��گرايانه با منش��أ جنسي افزايش
مييابد .از طرفي اين تحريك و تهييج در مورد جنس
مذكر بيشتر و با پرخاشگري و خشونت غريزي همراه
اس��ت و وقتي فرد به اين مرحله ميرس��د ،عقل و
منطقش زايل ميش��ود و اين اتفاق با زماني كه فرد
قصد قبلي دارد بس��يار متفاوت اس��ت .در اينگونه
موارد جنبه پرخاش��گري بر لطافت و مهرآميزبودن
رابط��ه غلبه پيدا ميكند .چني��ن تجاوزهايي كه با
خش��ونت ،زور ،تهاجم و يورش جنسي همراه است
در قوانين دادگس��تري تمام كشورها به عنوان جرم
شناخته ميشود ،حتي در مواردي كه منجر به قتل
نشود و قرباني از تجاوز جان سالم بهدر ببرد.در چنين
پروندههايي پزشكي قانوني بايد فرد مهاجم را مورد
معاينه قرار دهد تا اختالل دوقطبي و اسكيزوفرني رد
ش��ود و در اين صورت است كه ميتوان گفت متهم
توان كنترل تكانهها را داش��ته و مسووليت كيفري
دارد .در اين بين نيز بايد بررس��ي ش��ود كه انگيزه
فرد از چنين رفتاري چه بوده است .در شرايطي كه
تجاوز با برنامهريزي انجام شود يا با خشونت و اعمال
قدرت همراه يا تجاوزي ساديستيك و آزارگرانه باشد
در ماهي��ت موضوع تفاوت ايج��اد ميكند .تجاوز با
اعمال زور در بيش��تر موارد ديده ميشود،تجاوز با
اعمال خش��م در مرحله بعد ق��رار دارد و نادرترين
نوع تجاوز ساديستيك است .بههرحال اين رفتارها
از مدلهاي بيماري جدا نيس��ت و ممكن اس��ت به
علت وجود نداش��تن الگوي آموزش و سرخوردگي
و ناكامي افراد در زندگي فردي بهوجود بيايد.وقتي
فرد دچار سرخوردگي و ناكامي ميشود ،بسترهاي
كش��ش افراد غير از همسر در او فراهم ميشود ،در
چنين مواقعي وقتي فرد داراي ويژگي خاصي نباشد
و از نظر كار و درآمد و وجهه اجتماعي جذابيتي براي
زنان نداشته باشد ،تجاوز را انتخاب ميكند .در جامعه
ما آموزش بهتري��ن راه جلوگيري از چنين مواردي
اس��ت ،آموزش دادن به منش��ي و كارمندان چنين
آموزشگاهها و مطبهايي بسيار مهم است .آنها بايد
بدانند در را روي هركس باز نكنند يا حتي در صورت
ضرورت از پليس كمك بخواهند .به طور كلي الزم
است زنان جامعه بدانند چگونه در برابر تجاوز مصون
شوند .شناخت نيازها و مديريت آنها راهحل ديگري
براي جلوگيري از چنين اتفاقاتي است .نياز جنسي
و نياز به ش��ادي و هيجان بخشي از نيازهاي جامعه
هستند كه بايد مديريت شود.پرداختن به قرباني نيز
يكي از اولويتهاي اجتماعي است ،اگر قرباني زنده
مانده باشد ،اولين اقدام درمان جراحات با مراجعه به
اورژانس است و بعد درمان رواني قرباني با مراجعه به
يك روانپزش��ك همجنس ضرورت دارد .در چنين
ش��رايطي حتما بايد فرد تحت درم��ان دارويي قرار
گيرد و الزم اس��ت درمان ب��راي مدت طوالني يك
يا دو س��اله ادامه يابد .حتي خانواده فرد قرباني نيز
نياز به درمان دارند چون اس��ترس بااليي از طريق
قرباني به آنها القا ميشود .از همه مهمتر اينكه بايد
به جامعه و خانواده گفته شود ،قرباني بيگناه است
چون در يك جريان ناخواس��ته قرار گرفته و صدمه
ديده است.همچنين در مواردي مانند پرونده موجود
كه فرد قرباني به قتل رسيده نيز الزم و ضروري است
ك��ه به جامعه و خانواده او يادآوري ش��ود ،او قرباني
بوده و گناهي نداشته است تا نگاه يك مجرم و فرد
گناهكار در جامعه عليه او وجود نداشته باشد و بعد از
مرگ نیز مظلوم واقع نشود.

حادثه

 107فقره سرقت در پرونده
سارقان امامزاده

پليسخبر :سارقاني كه به يكي از امامزادههاي
اصفهان دس��تبرد زده بودند پس از دستگيري به
107فقره س��رقت اقرار كردند .سرهنگ «حسين
حس��ينزاده» رييس پليس آگاهي استان اصفهان
اظهار داش��ت :در پي وقوع چند فقره سرقت مغازه
در اصفهان موضوع به صورت ويژه در دس��تور كار
ماموران ق��رار گرفت .وي افزود :تحقيقات پيرامون
سرقتها آغاز شد و طي بررسيهاي فني و علمي
سرنخهايي از فردي به نام «جواد -خ» به دست آمد
و ماموران با هماهنگي مقام قضايي به مخفيگاه اين
متهم اعزام شدند و وي را در عملياتي ويژه دستگير
كردن��د .اين مقام انتظامي تصري��ح كرد :متهم در
بازجوييهاي اوليه و در اعترافات خود به همدستي
دو نفر ديگر از سارقان حرفهاي و سابقهدار در انجام
س��رقتها اقرار كرد .رييس پليس آگاهي اس��تان
اصفه��ان در ادامه گفت :مام��وران در دو عمليات
جداگان��ه دو متهم ديگر را نيز كه به جرم س��رقت
موتوسيكلت و كيفقاپي تحت تعقيب پليس بودند،
دس��تگير كردند .اين مقام انتظامي در ادامه عنوان
كرد :اين سارقان در اقارير خود راز سرقت از يكي از
امامزادههاي اصفهان را فاش و به  107فقره سرقت
از مغ��ازه ،باغ ،چاه آب زمينه��اي زراعي و كارگاه
آجرپزي نيز اقرار كردند.

