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*وكيل پايه يك دادگستري

رخداد

بررسي امكان قصاص چشم
در پزشكي قانوني

زورگيري در پوشش مسافربر

شرق :سه زورگير حرفهاي كه در پوشش مسافربر
با ايجاد رعب و وحشت از مسافران سرقت ميكردند،
دستگير شدند و به  10فقره زورگيري اعتراف كردند.
س��رهنگ خيرخواهان ،فرمانده انتظامي شهرستان
ك��رج در اينباره گف��ت :ماموران حين گش��تزني
در نيمههاي ش��ب به يك پرايد نقرهاي رنگ با سه
سرنشين كه كنار خيابان توقف كرده بود ،مشكوك
شدند .وي در ادامه گفت :ماموران با نزديك شدن به
خودرو در بازرسي اوليه از آن يك عدد گاز اشك آور،
يك قبضه قمه ،يك قبضه چاقوي ضامندار ،تعدادي
مدارك شناسايي و گوشي تلفن همراه كشف و پس از
دستگيري متهمان آنها را براي بازجوييهاي بيشتر به
كالنتري منتقل كردند .سرهنگ خيرخواهان افزود:
متهمان در ابتدا منكر هرگونه جرمي ش��دند اما در
بازجوييهاي فني ماموران لب به اعتراف گش��ودند
و گفتند با تش��كيل يك باند سرقت و زورگيري ،در
پوشش مس��افربر پس از سوار كردن افراد به خودرو
پس از طي مسافتي با تهديد و ايجاد رعب و وحشت
از مسافران زورگيري و سپس آنها را در محل خلوتي
رها ميكردند و متواري ميش��دند كه به اين شيوه
تاكنون به  10فقره سرقت پرداختهاند.

شرق :پسر جواني كه بعد از قتل يك دختر اقدام به خودكشي
كرده بود پس از بهبودي جزييات جنايت را شرح داد.
ب��ه گزارش خبرنگار م��ا ،مرد ميانس��الي روز  18دي با
مراجعه به دادسراي ناحيه  4تهران با طرح شكايتي از مفقود
شدن دختر  32سالهاش به نام زهرا خبر داد و گفت« :دخترم
از دو روز قبل از منزل خارج ش��ده و ديگر برنگشته است».
ب��ا ارجاع پرونده به پايگاه چهارم پليس آگاهي ،تحقيقات از
خانواده اين دختر آغاز ش��د .پدر زهرا توضيح داد« :دخترم
چندين سال است با يك پسر به نام ابوالفضل دوست است و
در ماههاي اخير بين آن دو اختالفاتي بروز كرده و من احتمال
ميدهم اين پسر از دخترم خبر داشته باشد».در بررسيهاي
صورتگرفته مش��خص ش��د ابوالفضل در روز  17دي ماه با
خوردن صدها قرص اقدام به خودكشي كرده و در بيمارستان
لقمان حكيم بستري شده و هم اكنون بيهوش است.
كارآگاهان در اين مدت ،اقدام به بررسي خودرو ابوالفضل
كردند و متوجه شدند صندلي خودرو وي خوني شده است.
ضمن اينكه گوشي تلفن همراه زهرا نيز در خودرو ابوالفضل
كشف و مشخص شد دختر جوان به دست پسر موردعالقهاش
كش��ته شده اس��ت .ابوالفضل بعد از به هوش آمدن ،توسط
كارآگاهان جنايي تحت بازجويي قرار گرفت و گفت :س��ال
 84در پايان يك روز كاري در مس��ير برگش��ت از محل كار
به منزل ،طبق معمول هر روز كه مسافر سوار ميكردم ،زهرا
را سوار كردم .او قبل از سوار شدن به من گفت كيف پولش
را گم كرده اس��ت .من او را تا منزلش رساندم .در مقابل اين

شرق :پسر نوجواني كه به اتهام رانندگي بدون گواهينامه
به دادگاه اطفال كرمان معرفي شده بود ،با حكم قاضي
دادگاه موظف ش��د در مدت سه ماه سوره لقمان قرآن
كريم را به همراه ترجمه آن حفظ كند.
اين حكم كه بهعنوان حكم جايگزين صادر شده ،پسر
14ساله را از رفتن به كانون اصالح و تربيت معاف كرده
است البته به ش��رط اينكه او در زمان مقرر شده بتواند
در آزموني كه از وي گرفته ميش��ود ،قبول ش��ود .اين
نوجوان كه اميرمحمد نام دارد چندي قبل حين رانندگي
با عابري تصادف و او را زخمي كرد ،او س��پس توس��ط
پليس دستگير ش��د و پس از آن پرونده اتهامي وي به
جريان افتاد.
اميرمحم��د بايد طبق قانون عالوه بر پرداخت ديه و
ارش ش��اكي طبق ماده  25قانون مجازات اس�لامي به
خاطر جنبه عمومي جرم به حبس نيز محكوم ميشد

ش�رق :دادس��تان كل كش��ور درخواس��ت اعاده دادرسي زن
نوجواني را كه به اتهام قتل شوهرش به قصاص محكوم شده
اس��ت ،مورد بررسي قرار ميدهد .به گزارش خبرنگار ما ،الله
زني كه متهم اس��ت در 17سالگي ش��وهر دومش را به قتل
رسانده ،چندي قبل به قصاص محكوم شد و اين حكم به تاييد
ديوانعالي كشور نيز رسيد.
اين پرونده صبح روز  30فروردين دوس��ال قبل با تماس
تلفني پيشنماز يك مسجد با پليس شهر شيراز تشكيل شد.
اي��ن مرد به ماموران گفت يكي از كارمندان كانون مس��جد،
جانش را از دست داده و از آنجايي كه صورتش كبود است به
نظر ميرسد مرگ وي طبيعي نيست .با توجه به اين گزارش
ماموران پليس در محل حاضر شدند و تحقيقات خود را آغاز
كردند .اطالعات اوليه به دست آمده نشان ميداد متوفي بهنام
نام دارد و آخرين بار توس��ط نگهبان و پيشنماز مس��جد به
همراه همسرش الله ديده شدهاست .با دستور بازپرس جسد
به پزش��كي قانوني انتقال يافت و مام��وران براي اينكه بدانند
ش��ب قبل چه اتفاقي افتاده و الله ،همس��ر بهنام چه چیزی
در اين مورد ميداند به خانه پدري الله رفتند .در آنجا بود كه
ماموران متوجه شدند الله و پدرومادرش در منزل نيستند .يك
ساعت بعد پدر الله با ماموران تماس گرفت و گفت دخترش
به مدرس��ه نرفته و او ساعت هفت صبح از اين موضوع مطلع
شدهاس��ت .او گفت« :ناهيد دوست دخترم با خانه ما تماس
گرفت و گفت الله به مدرس��ه نرفته من هم نگران ش��دم و
جس��توجو را براي پيدا كردن دخترم ش��روع كردم بعد هم
فهميدم ماموران به خانه من آمدهاند».ساعاتي بعد از اين تماس
الله به خانه برگشت و يك روز بعد هم توسط ماموران بازداشت
ش��د .اين دختر در حاليكه به ش��دت ترسيدهبود و اضطراب
داش��ت براي ماموران توضيح داد شوهرش را كشته و تا صبح
باالي سر جسد او نشست ه و صبح از كانون مسجد بيرون آمده
و براي ساعاتي در شهر پرسه زدهاست.
الل��ه گفت :چند ماهي بود با بهنام عقد ك��ردهبودم .او از
اقوام مادرم بود و بعد از جدايي از همسر اولم با او ازدواج كردم.
مشكل من و بهنام زماني آغاز شد كه من از عابربانك او مبلغي
پول برداش��تم و به شوهرم نگفتم .بهنام عصباني شد و گفت
اين كار دزدي اس��ت .او ميخواست از من شكايت كند و من

كار شماره تلفني بين ما
ردوبدل ش��د .روز بعد با
او تماس گرفتم و گفتم
براي جبران ضرر مالياي
كه به دليل گم ش��دن
كيف ب��ه او وارد ش��ده،
ميتوانم از ادارهمان 200
هزار تومان وام بالعوض
برايش بگيرم .من خيلي
زود اين كار را كردم و ما
با هم دوست شديم .زهرا
دختر نجيبي بود و ميگفت به قصد ازدواج به من عالقه پيدا
كرده است و در روزهاي بعد از من خواست تا براي ازدواج با او
پا پيش بگذارم اما بعد از مدتي حس كردم ما براي هم ساخته
نش��دهايم .حتي در همان موقع اين موضوع را با او در ميان
گذاشتم اما نميپذيرفت و باز هم براي ازدواج اصرار ميكرد.
من هر روز از او دور ميشدم و او ديوانهوار به من عالقه پيدا
ميكرد تا جايي كه تمامي فاميل و همس��ايههايمان از اين
موضوع اطالع داشتند .اين عالقه يك طرفه سالها ادامه پيدا
كرد تا جايي كه براي خالص شدن از دست او مجبور شدم
كارم را در سازمان تامين اجتماعي رها كنم و در جايي ديگر
و به صورت پنهاني كاري دستوپا كنم .او محل كار جديدم
را نيز پيدا كرد و از آنجا هم رفتم و يك خانه مجردي اجاره
و كار ديگري پيدا كردم .فقط خانوادهام از محل كار و زندگي

جديدم اطالع داشتند.
حدود دو سال زندگي
و كار پنهاني داشتم تا
ياد من از سر او بيرون
برود اما در اين مدت او
با آمدن به در منزلمان
و ايجاد مزاحمت براي
مادر و خانوادهام سعي
ميك��رد آدرس محل
كار جدي��د و منزل��م
را پي��دا كن��د .مته��م
ادامه داد« :خانوادهام دو بار از دس��ت زهرا شكايت كردند .او
هم يكبار به خاطر اينكه صورت��ش را زخمي كرده بودم از
دس��ت من شكايت كرد .يك روز كه در محل كارم سروصدا
و آبروريزي كرد داخل ماشينم با سوييچ به صورتش زده بودم.
البته زهرا نميتوانست مرا در زندان ببيند .فقط با اين شكايت
ميخواست تسليم شوم و به خواسته ازدواج با او پاسخ مثبت
بدهم .من فقط چند روز بعد از دوس��تيمان بيعالقگيام را
ب��ه او اعالم كردم كه نه تنها اثري نداش��ت بلكه او با اطالع
از اين موضوع با جديت بيش��تري به من عالقه نشان ميداد
و شايد براي همين از من ميخواست تا به خواستگارياش
ب��روم و با او ازدواج كنم».ابوالفضل در ادامه اظهاراتش گفت:
«حدود يك س��ال قبل با يك دختري آش��نا شدم كه پدر و
مادرش فوت ش��ده بودند و م��ن او را عقد موقت كردم و در

حفظ سوره لقمان ،جايگزين مجازات پسر نوجوان
البته چون زير سن قانوني بود ،بايد دوران محكوميتش
را در كان��ون اصالح و تربيت ميگذراند اما قاضي دادگاه
وقتي ديد اميرمحمد از خطايي كه مرتكب شده ،پشيمان
است تصميم گرفت او را به كانون نفرستد تا حبس براي
وي عواق��ب منفي نداش��ته باش��د؛ او در حكمي كه در
دس��تگاه قضايي ايران چندان معمول نيست از مجازات
جايگزين استفاده كرد .طبق راي صادره اميرمحمد بايد
دي��ه و ارش ف��رد مصدوم را بپردازد و مجازات س��ه ماه
حبس او به مدت سه س��ال به تعليق درآمد .درصورت
تاييد اين حكم اميرمحمد بعد از سه ماه بايد آزمون بدهد
تا معلوم شود سوره لقمان را حفظ كرده يا خير ،اگر او اين
كار را انج��ام ندهد يا اينكه در اين مدت مرتكب جرمي
ديگر شود عالوه بر مدت سه ماهه محكوميت بايد دوران

معلق محكوميتش را نيز سپري كند.
ريي��س ش��عبهويژه رس��يدگي ب��ه جراي��م اطفال
دادگس��تري كرمان در اين رابطه تاكيد كرد :استفاده از
اينگونه جايگزينهاي حبس درخصوص مرتكبان جرايم
غيرعمدي و جوانان و نوجوانان عالوه بر كاهش جمعيت
زندانها ،از آثار و نتايج اخالقي اجتماعي خوبي برخوردار
است و از طرفي از تبعات و آثار منفي مجازات زندان نيز
جلوگيريميشود.
بهرغم اينكه بسياري با صدور احكام جايگزين موافق
هس��تند و آن را مفيدتر از زندان و مجازاتهاي سنتي
ميدانند ،ب��ه دليل اينكه چنين موضوع��ي به صورت
صري��ح در قانون نيامده اس��ت ،كمت��ر چنين احكامي
صادر ميشود .پيش از اين چند بار قضات دادگاه اطفال

پرونده زن 17ساله روي ميز دادستان كل كشور

قتل شوهر دومام كار من نبود
از ترس نقشه قتلش را كشيدم .الله
ادام��ه داد« :من بهنام را دوس��ت
نداش��تم و مجبور بودم او را تحمل
كنم .من ميخواستم درس بخوانم
اما بهنام مرا اذيت ميكرد».
پلي��س در ش��اخه ديگ��ري از
تحقيق��ات خود ش��اهدان ماجرا را
بازجوي��ي كرد .ناهيد ،همكالس��ي
الل��ه اولين كس��ي ب��ود كه تحت
بازجويي قرار گرف��ت .او گفت :من
با الله دوس��ت بودم ام��ا خيلي در
مورد زندگي خصوص��ياش با من
حرف نميزد البته ميدانستم عقد
كرده و ش��وهرش را دوست ندارد.
او ميگفت ميخواهد ش��وهرش را
بكشد و يك روز قبل از اينكه بهنام
بميرد چند عدد قرص خريد و گفت ميخواهد آنها را پودر كند
و به شوهرش بدهد .من فكر نميكردم الله چنين كاري بكند و
جرات آدم كشتن داشت ه باشد به همين دليل هم سكوت كردم.
پيشنماز مسجد هم به ماموران گفت :ميدانستم بهنام و زنش
با هم مشكل دارند و ميخواهند از هم جدا شوند .روز حادثه
وقتي آنها را با هم ديدم خوش��حال شدم و فكر كردم ،آشتي
كردهاند چون غذا خريده بودند و به س��مت كانون ميرفتند
كه غذا بخورند به نظر ميرس��يد كه رابطه خوبي با هم دارند.
بعد از آن هم ديگر آنها را نديدم و فكر ميكردم در دفتر كانون
هستند تا اينكه فرداي آن روز متوجه شدم در كانون باز است.
وارد ش��دم و جسد بهنام را ديدم كه يك پتو روي آن كشيده
شده بود .اول فكر كردم خودكشي كرده اما بعد متوجه شدم
او را كشتهاند.
با به دس��ت آم��دن اين اطالعات ،پرون��ده اتهامي الله به
دادسرا فرستاده ش��د .اين زن 17ساله گفت :من و بهنام سه
ماه بود كه به عقد هم درآمده بوديم .من او را دوست نداشتم

و ب��ه علت اينكه پدر و مادرم اذيتم
نكنند ب��ه روي خودم نم��يآوردم
ت��ا اينكه ماجراي برداش��ت پول از
حسابش پيش آمد .بهنام ميگفت
اين موضوع را به مادرم ميگويد و از
من شكايت ميكند .اين كار شرايط
را خيلي بد ميكرد و نه ميتوانستم
در خانه پدرم جايي داشتهباشم و نه
در خانه شوهر .به همين دليل هم
تصميم به قت��ل بهنام گرفتم .پنج
عدد ق��رص دردكلي��ه را كه دكتر
به من دادهب��ود پودر كردم و داخل
يك قوطيآبميوه ريختم با مادرم به
كانون رفتيم و او من را تحويل بهنام
داد .بعد با بهنام ناهار خريديم .من
آبميوه را به شوهرم دادم و او همراه
غذا خورد .خيلي تغييري نكرد .تا س��اعت حدود هفت شب
كه كمي گيج ش��د گفتم به داروخانه ميروم و برايت دارويي
ميگيرم .به داروخانه رفتم گفتم مادربزرگم خيلي غر ميزند و
من ميخواهم درس بخوانم از آنها خواستم دارويي بدهند كه
آرام شود .متهم ادامهداد :آنها به من قرصي دادند و آن را داخل
شير حل كردم و دو ليوان شير به بهنام دادم و او هم خورد .بعد
س��رنگي را كه از قبل آماده كردهبودم از كيفم بيرون آوردم و
سه آمپول هوا به يك دستش و دو آمپول هوا به دست ديگرش
زدم و همه را در رگ تزريق كردم .باز نميمرد و هنوز زندهبود.
كمي درس داشتم رفتم و درس خواندم .چون امتحان زيست
داشتم و چند صفحهاي از كتاب ماندهبود .وقتي برگشتم بهنام
زندهبود ،بايد كار را تمام ميكردم سيمشارژ لپتاپ كنار تخت
بهنام بود آن را برداش��تم و دور گردنش پيچيدم و او را خفه
كردم .تا صبح باالي س��ر جسد نشستم و بعد از كانون بيرون
رفتم و بعد هم بازداشت شدم.
بازپرس پرونده در ادامه الله را به پزش��كي قانوني معرفي
عكس :شرق

ف�ارس :ضارب حجتاالس�لام ف��رزاد فروزش
براي بررس��ي درخواست ش��اكي مبني بر قصاص
چشم به پزش��كي قانوني منتقل شد .بعد از اينكه
حجتاالسالم فرزاد فروزش؛ روحانياي كه خرداد
امسال از ناحيه چشم توسط فردي با اصابت شيشه
نابينا شده بود ،درخواست قصاص چشم كرد ،قاضي
پرونده نيز از مس��ووالن زندان خواست متهم را به
پزش��كي قانوني منتقل كنند .برهمين اساس روز
دوش��نبه گذشته متهم به همراه ماموران زندان به
پزشكي قانوني منتقل شد تا كارشناسان تحقيقات
پزشكي روي چشم وي را انجام دهند كه مشخص
ش��ود كه امكان قصاص چش��م وجود دارد يا خير.
حجتاالسالم فرزاد فروزش امام جماعت دانشگاه
علوم پزشكي تهران ش��امگاه  16خرداد امسال در
جريان نهي از منكر از س��وي چند نفر مورد حمله
قرار گرفت كه در جريان اين اتفاق بينايي چش��م
راستش را از دست داد.

خواستگاری خونین دختر از پسر جوان

عكس :شرق

قواع��د عمومي مه��ر در نكاح موق��ت نيز اجرا
ميشود و اين سازمان حقوقي را قانون اداره ميكند.
با اين تف��اوت كه ازدواج موق��ت ،اعتبار معنوي و
اخالق��ي ازدواج دايم را ن��دارد چراكه هدف از اين
زناش��ويي كامجويي و انتفاع اس��ت نه ايجاد نسل
و ش��وهر تامين مخارج خانواده را به عهده ندارد و
همانطور كه پيش از اين در مبحث ازدواج موقت
به تفصيل به آن اشاره شد زن از شوهر ارث نميبرد.
بنابراي��ن در ازدواج موقت ،مهر يكي از اركان اصلي
عقد اس��ت چنانكه ماده  1095قانون مدني مقرر
م��يدارد «در نكاح منقطع ع��دم ذكر مهر در عقد
موجب بطالن اس��ت» برايناس��اس هرگاه مهر در
عقد ذكر نشود يا مهر ماليت نداشته باشد يا مجهول
بماند يا متعلق به ديگري باشد در اين صورت بطالن
توافق درباره مهر ،نكاح را نيز باطل ميكند بنابراين
بايد مهر و ميزان آن در ازدواج موقت معين شود و
بطالن هريك در ديگري اثر ميگذارد و اختيار بههم
زدن مهر در ازدواج موقت صحيح نيس��ت و چنين
شرطي به منزله فس��خ ازدواج تلقي ميشود حال
چنانچ��ه ازدواج باطل و زن جاهل به بطالن ازدواج
باشد بنابراين مانند ازدواج دايم مستحق مهرالمثل
اس��ت .ميزان مهرالمثل برحسب حال زن از حيث
ش��رافت خانوادگي و ساير صفات و ...و داوري عرف
معين ميشود.
همچني��ن درخص��وص رابطه مه��ر با تمكين
بايد گفت همان قواعد ازدواج دايم حكم فرماست
چراكه به استناد ماده  1096قانون مدني «در نكاح
منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر
نميشود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت
با او نزديكي نكند ».بنابراينچنين استنباط ميشود
كه مهر به ميزان تمكين زن در تمام مدت تقسيم
نميشود بلكه اگر بعد از نزديكي زن از ادامه تمكين
از ش��وهر امتناع كند و به عبارتي ناش��زه شود در
اين صورت حق او نس��بت ب��ه مهر از بين نميرود
و شوهر نيز نميتواند تسليم تمام يا بخشي از مهر
را موكول به تمكين كند و نيز در ازدواج موقت اگر
شوهر تا پايان مدت ازدواج با همسر نزديكي نكند
زن مستحق تمام مهر خود است يا چنانچه بعد از
نزديك��ي مابقي مدت را به زن بذل كند باز هم زن
مستحق تمام مهريه خود است ولي نكته قابل توجه
اين است كه به موجب ماده  1097قانون مدني «در
نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت
نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد ».منظور از
تمام مدت ،تمام مدت باقي مانده از ازدواج است و
تنها در اين مورد است كه زن مستحق نصف مهريه
است.

سال نهم     شماره 1450

همان خان��ه و به دور از زهرا با او زندگي ميكردم اما جرأت
نداش��تم مراسم رس��مي برگزار كنم .چون ميدانستم زهرا
جشن عروسيام را خراب ميكند .روز حادثه او با من تماس
گرفت و گفت فقط به يك ش��رط حاضر اس��ت از زندگيام
بيرون برود .حدود س��اعت  10شب من به سمت منزلشان
در چهاراه لش��كر رفتم .شرطش اين بود كه من در حضور او
با مادرم و سپس با خواهرم دعوا كنم .اين اواخر او مشكالت
عصب��ي و روحي رواني پيدا كرده بود و ميدانس��تم دعوا با
خانوادهام ،بهانه جديدش است .حدود ساعت يك نيمه شب
در حالي كه در خودرو نشس��ته بوديم ،جروبحثهايمان باال
گرفت .ميخواستم خودم را جدي نشان بدهم و او را بترسانم،
از داخل داش��بورد چاقويي را درآوردم .زهرا فرمان ماشين را
گرفت و داخل ماشين با هم درگير شديم .نميخواستم او را
بكش��م .با ديدن چاقو درگيرياش جديتر شد و در همين
لحظه تيزي چاقو به گردنش خورد .با اينكه نميخواستم او
را بكشم اما از سر عصبانيت وقتي خونريزي شديد گردنش را
ديدم ،با چاقو چندين ضربه به او زدم .اين درگيري در خيابان
ش��هداي گمنام اتفاق افتاد بعد با جنازهاش به سمت جاده
س��اوه حركت كردم .نزديك عوارضي اتوبان تهران  -س��اوه،
جنازه را زير يك پل رها كردم .نميتوانستم باور كنم مرتكب
قتل شدهام .تصميم گرفتم به زندگيام پايان بدهم .در عرض
چند دقيقه حدود  450عدد قرص خوردم و مرا به بيمارستان
رساندند».بنا بر اين گزارش ،متهم به قتل اكنون در بازداشت
به سر ميبرد و تحقيقات از او ادامه دارد.

تهران نيز چنين رايهايي را انش��ا كرده بودند .يكي از
اين حكمها در مورد پس��ر 17س��الهاي صادر شد كه به
اتهام نگهداري مشروبات الكلي دستگير شده و به جرمش
اعتراف نيز كرده بود .او مطابق قانون به سه ماه و يك روز
حبس تعزيري محكوم شد اما قاضي دادگاه اين مجازات
وي را به حالت تعليق درآورد و به جاي آن پسر نوجوان را
كه سابقه كيفري نداشت ،موظف كرد در تهران و حومه
 91اصله درخت بكارد.
در پروندهاي ديگر وقتي پس��ري نوج��وان به اتهام
س��رقت دستگير ش��د و از كاري كه انجام داده بود ابراز
پش��يماني كرد ،قاضي دادگاه وي را به باغباني محكوم
ك��رد .محكومي��ت يك دختر ف��راري ب��ه كار در خانه
س��المندان و موظف كردن پسر بيسوادي كه به سرقت
متهم شده بود ،به سوادآموزي از ديگر احكامي است كه
تاكنون صادر شده است.

كرد و از اين س��ازمان خواس��ت تا در مورد علت دقيق مرگ
بهنام هم اظهار نظر كند .پزشكان قانوني در مورد علت مرگ
بهنام گفتند اين جوان بر اثر فش��ار بر عناصر حياتي گردنش
جان خود را از دست داده و در واقع خفه شده است اما ادعاي
الله در مورد آمپول ه��وا و خوراندن قرصهاي متنوع به اين
جوان مورد بررسي قرار نگرفت .آنها همچنين در مورد وضعيت
رواني الله گفتند اين نوجوان دچار جنون نيس��ت و مسوول
اعمال خودش اس��ت اما دچار افس��ردگي شديد است و ميل
ش��ديدي به خودكشي دارد .بعد از تكميل تحقيقات و صدور
كيفرخواست عليه زن 17ساله پرونده براي رسيدگي به شعبه
پنجم دادگاه كيفرياستان فارس رفت .وقتي زمان رسيدگي به
پرونده به الله و وكيل مدافعش ابالغ شد ،اين دختر نامهاي به
قضات دادگاه نوشت و ادعا كرد در قتل شوهرش تنها نبوده و
سه همدست داشته است .او خطاب به قضات نوشت« :يك زن
بلندقد و دو مرد كه آنها را نميشناسم شوهرم را كشتند البته
من قبول دارم همدستي كردم اما عامل اصلي قتل نبودم».
الله در جلسه دادگاهش هم اين ادعا را مطرح كرد و گفت:
زماني كه در اداره آگاهي بودم از ترس ،هرچه به من ميگفتند،
قبول ميكردم و در بازسازي صحنه هم افسر پروندهام من را
فريب داد و گفت صحنه را بازسازي كن من كمكت ميكنم.
من هم هرچه گفتهبودم را بازسازي كردم.
او در م��ورد اينكه چرا موضوع را ب��ه بازپرس اطالع نداده
بود گفت :من فرق بازپرس و افس��ر پروندهام را نميدانس��تم
و فك��ر ميكردم بازپرس هم در اداره آگاهي اس��ت .زماني كه
نوب��ت به وكيل مدافع متهم رس��يد او از دادگاه خواس��ت تا
جلس��هاي تشكيل دهند و ادعاي الله را بررسي كنند اما اين
درخواس��ت مورد قبول واقع نش��د و در نهايت هيات قضات
ش��عبه پنجم دادگاه كيفرياستان فارس الله را به اتهام قتل
همسرش و با درخواست اوليايدم به قصاص محكوم كرد .الله
و وكيل مدافعش به راي صادره اعتراض كردند و درخواس��ت
تجديدنظرخواهي دادند اما حكم در ديوانعالي كش��ور تاييد
ش��د و اكنون وكيل مدافع الله خواس��تار اعاده دادرسي شده
اس��ت .اين درخواست بايد توسط دادستان كل كشور بررسي
ش��ود و چنانچه مورد قبول قرار بگيرد زن 17س��اله بار ديگر
محاكمه خواهد شد.

پنج قاره
 22كشته و مفقود در پي ريزش برج  20طبقه
آسوش�يتدپرس :ري��زش ي��ك ب��رج  20طبق��ه و
س��اختمانهاي همج��وارش در«ريودوژاني��رو» برزيل
تاكنون شش كشته و  16مفقود برجاي گذاشته است.
نيروهاي امداد توانستهاند شش نفر را زنده از ميان آوار
خارج كنند .اگرچه ديگر احتمال وقوع انفجار ناشي از
نش��ت گاز وجود ندارد اما شدت حادثه به حدي است
كه با گذشت زمان اميدها براي زنده يافتن ديگر ساكنان
اين سه س��اختمان كمتر ميش��ود .به گفته مقامات،
علت اين حادثه در دست بررسي است اما احتمال دارد
س��اخت غيرقانوني باعث خرابي ساختمان  20طبقه و
ريزش دو ساختمان كناري آن شده باشد.
كشف كوكايين از مقر سازمان ملل
آسوشيتدپرس :سخنگوي پليس نيويورك از كشف يك

محموله  16كيلوگرمي كوكايين خبر داد .اين محموله
موادمخدر هفته گذش��ته به مقر سازمان ملل فرستاده
شده بود.
پ��اول براون ،س��خنگوي پليس نيوي��ورك گفت :اين
محموله موادمخدر را داخل يك بس��ته سفيدرنگ كه
لوگويي شبيه به لوگوي سازمان ملل روي آن حك شده
بود ،كشف كردند.
پاول براون گفت :از آنجا كه روي اين بس��ته هيچ نام و
نشاني وجود نداش��ت ،كاركنان شركت پست با ديدن
لوگوي س��ازمان ملل آن را به مقر اين س��ازمان ارسال
كردند.
بنابر اين گزارش بستههاي موادمخدر در داخل برگههاي
كتابي جاسازي ش��ده بود و به نظر ميآيد قاچاقچيان
موادمخدر قصد ارسال اين محموله را به آمريكا داشتند
اما در برنامههاي آنان اشتباهي صورت گرفته بود.

تعقيب و گريز مرگبار
ايس�نا :تعقيب و گريز پليس هند براي دستگيري يك
قات��ل فراري به مرگ  9عابرپياده منجر ش��د و بيش از
12نفر را راهي بيمارستان كرد .پليس محلي شهر «پونا»
اع�لام كرد ك��ه راننده اين اتوبوس ب��ه اتهام قتل تحت
تعقي��ب پليس بود و براي فرار با س��رعت زياد رانندگي
ميكرد كه سرانجام اين تعقيب و گريز به وقوع اين سانحه
رانندگي و دستگيري راننده  30ساله منجر شد .به گفته
شاهدان ،عابران با ديدن اين راننده اتوبوس كه با سرعت
در حال رانندگي بود ،س��عي كردند فرار كنند و خود را
نجات دهند اما  9نفر از آنان جان خود را از دست دادند.
 25سال زندان براي مرد متجاوز
ايسنا :مرد آمريكايي به جرم ثبت تصاوير مستهجن از
تجاوزش به يك پسربچه به  25سال حبس محكوم شد.

يك قاضي فدرال ،جاشورا بوراس  34ساله را پس از آنكه
جرايمش در دادگاه ثابت ش��د ،به جرم هرزهنگاري به
حبس محكوم كرد .وزارت دادگستري آمريكا اعالم كرد:
متهم در يك موسس��ه بهرهكشي از كودكان مشاركت
داش��ت و تصاوير متسهجن از اين كودكان را تهيه و در
شبكه اينترنت منتشر ميكرد .اين موسسه وابسته به
يك موسسه ديگر به نام «پسر گمشده» است كه اعضاي
آن براي عضويت بايد ابتدا يكسري تصاوير هرزهنگاري
را در اختيار اين موسسه قرار دهند و براي ادامه فعاليت
ني��ز بايد به اين كار ادامه دهن��د .اين گروه  35عضو از
آمريكا ،برزيل ،كانادا ،فرانسه ،آلمان ،نيوزلند ،انگلستان،
بلژيك و س��اير كشورها دارد كه بنابر اعالم دادگستري
آمريكا بسياري از اين اعضا دستگير و محاكمه شدهاند.
اين موسس��ه سه سال پيش توس��ط مقامات فدرال و
آژانسهاي حقوقي بينالمللي تعطيل شد.

نگاه

مجازاتهاي جايگزين از منظر قانون
محمدرضا محمديكشكولي

*

ماده  19قان��ون مجازات اس�لامي ،مجازاتهاي
تكميلي را ب��راي مجرمان مدنظر قرار داده اس��ت و
مطابق آن عالوه بر مجازات حبس و ش�لاق با توجه
به اوضاع و احوال يا س��وابق اجتماعي مجرم ميتوان
براي او در نظر گرفت .بنابراين هر قاضي ميتواند عالوه
بر مجازات اصلي از مجازات تكميلي استفاده كند كه
برخي احكام صادره توس��ط قضات دادگاههاي اطفال
نيز در همين عن��وان جاي ميگيرد ،البته برخي اين
احكام را مغاير با قانون ميدانند كه البته دليلي براي
اثبات اي��ن ادعا وجود ندارد و ضمن اينكه دس��تگاه
نظارتي موجود در قوهقضاييه بر عملكرد قضات نظارت
دارد و درصورتي كه احكام جايگزين خالف قانون باشد
از تكرار احكام مش��ابه جلوگيري ميكرد ،درواقع بايد
گفت اين نظر كه چنين احكامي هم غيرقانوني است،
خود غيرقانوني است و اتفاقا مجازاتهاي تكميلي كه
از آنها به عنوان مجازات جايگزين هم نام برده ش��ده
است براي تنبيه يا تربيت اطفال يا مجرم سن پايين
موثرتر اس��ت.در حالحاضر با توجه به قانون موجود
معم��وال براي مجرم��ان معمولي از اي��ن مجازات به
عنوان تبعيد يا اقامت اجباري در محل ديگر استفاده
ميشود .البته مجازاتهاي جايگزين بايد بيشتر براي
نوجوانان و زنان و بهطور كلي باتوجه به جنس مجرم
و براي افرادي كه مجرمان خطرناكي نيس��تند و سن
پايينتري دارند درنظر گرفته ش��ود .البته باتوجه به
شرايط فعلي به لحاظ تعداد پروندههاي موجود و نرخ
جرم اجراي اينگونه مجازاتها س��خت است ،درست
اس��ت كه چنين امكاني در قانون پيشبيني شده اما
نحوه صدور و اعمال آنها در دادس��راها و دواير اجراي
احكام به نظارت دقيق نياز دارند تا هدف و روح صدور
اين احكام محقق شود ،براي مثال شستن ظرف براي
مرداني كه با زنانشان بدرفتاري ميكنند ميتواند يك
مجازات جايگزين مناس��ب باشد اما نظارت بر اجراي
حكم اينچنيني سخت است و به همين سبب قضات از
مجازاتهاي اصلي استفاده ميكنند.همانطور كه بيان
شد بررسي اوضاع و احوال موجود در جامعه و تحقيق
درباره ش��خصيت مرتكب جرم در استفاده از چنين
احكامي بسيار مهم است ،همچنين ميتوان به اشراف
قاضي بر قوانين و مقررات ،شرايط اقتصادي و حتي فرد
بزهديده بهعنوان عوامل موثر در صدور چنين احكامي
اشاره كرد .اين درحالي است كه سياستهاي قضايي
قوهقضايي��ه نيز به س��وي حبسزدايي س��وق دارد و
معموال به استفاده از مجازات جايگزين توصيه ميشود،
بنابراين سياست حبسزدايي رييس قوهقضاييه در اين
راه بس��يار موثر است ،ضمن اينكه برگزاري همايش،
آم��وزش ضمن خدمت قضات ،پايينآوردن نرخ جرم
و پروندههاي ورودي به سيس��تم قضايي در جاافتادن
اينگونه احكام بسيار تاثيرگذار است.
*قاضي دادگاه كيفري استان تهران

حادثهها

بازگشت مجدد سارق به محل سرقت

پليسخبر :س��ارق سابقهداري كه با بازگشت مجدد
به محل وقوع س��رقت ،اقدام بهس��رقت 13حلقه النگو،
يك سرويس جواهر به ارزش تقريبي 300ميليون ريال
و فاكتورهاي طالجات س��رقتي ك��رده بود در عملياتي
غافلگيرانه دستگيرشد .فرمانده انتظامي پيشوا دراينباره
گفت :چندي پيش در پي اطالع از يك فقره سرقت منزل
و دزديده شده مقداري طال و جواهرات و وجه نقد در يكي
از ش��هركهاي اين شهرستان ،عمليات شناسايي سارق
آغاز ش��د .سرگرد «آدينهوند» افزود :بررسي و تحقيقات
ماموران ادامه داشت تا اينكه با تماس مردمي مشخص شد
سارق براي برداشتن فاكتورهاي خريد طالجات و مابقي
زيورآالت گرانبها مجدد به محل وقوع سرقت بازگشته و
با توسل به زور و تهديد و ارعاب اقدام بهسرقت 13حلقه
النگو ،يك سرويس جواهر به ارزش تقريبي 300ميليون
ريال و فاكتورهاي طالجات سرقتي كرده و متواري شده
است .اين مقام انتظامي تصريح كرد :با كنترل رفتوآمد
افراد ش��رور و س��ابقهدار و ترسيم چهره فرضي از متهم،
هويت سارق كه داراي سوابق متعدد شرارت و سرقت بود،
شناسايي شد و در يكي از شهرستانهاي همجوار دستگير
شد و به جرمش اعتراف كرد.

عمليات نجات در مجتمع تجاري

شرق :آتشسوزي فروشگاههاي مجتمع تجاري در
غرب تهران مهار و كامال خاموش شد .به گزارش روابط
عمومي سازمان آتشنش��اني تهران ،ستاد فرماندهي
اين س��ازمان ساعت  3:52بامداد ديروز با دريافت خبر
وقوع اين حادثه بالفاصله آتشنشانان را به محل حادثه
در ش��هرك اكباتان ،فاز سه اعزام كرد .به گفته مهدي
داوري معاون منطقه چهار عمليات آتشنشاني تهران
كه برعمليات آتشنشانان نظارت داشت ،آتشسوزي از
يكي از فروش��گاههاي مجتمع تجاري شروع شد و به
سرعت گسترش يافت .وي افزود :در مدت زمان كوتاهي
تيم جستوجو توانست كارگر يك اغذيه فروشي را كه
در مي��ان آت��ش و دود گرفتار ش��ده و بيحال در كف
مجتمع افتاده بود از مرگ حتمي نجات دهد .داوري در
ادامه تصريح كرد :تيم دوم كه مسووليت مهار شعلههاي
آتش را برعهده داش��ت از پش��ت بام و ضلع ش��مالي
مجتمع وارد يكي از فروش��گاههاي مجتمع كه كانون
آتش سوزي بود نفوذ و آتش سوزي را مهار و از رسيدن
به بانك مجاور و فروشگاههاي ديگر جلوگيري كردند.

