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حوادث

دوشنبه  17بهمن 1390

رخداد

دستگيريمتهمان
به قتل عضو شوراي شهر بناب

ايسنا :معاون اجتماعي پليس آذربايجانشرقي
از شناس��ايي و دستگيري متهمان به قتل يكي از
اعضاي شوراي شهر بناب خبر داد .سرهنگ صمد
فرامرزي گفت :در پي اعالم گزارش مفقود ش��دن
يك عضو ش��وراي شهر بناب عوامل پليس با انجام
كارهاي تحقيقاتي و مراقبتهاي ش��بانهروزي و با
بهكارگيري تدابير پليسي موفق شدند در كمتر از
 48ساعت دو مظنون را در اين رابطه دستگير كنند.
فرامرزي افزود :متهمان دستگيرشده در بازجويي به
انجام قتل معترف شدند و اعالم كردند جسد مقتول
را در نزديكي نيروگاه بناب دفن كردهاند .وي گفت:
اقدامات پليسي در اين خصوص ادامه دارد و موضوع
تحت پيگيري بيشتر است.

ايس�نا :اعض��اي يك باند س��رقت زي��ورآالت
دختربچهها دس��تگير ش��دند .س��رهنگ پاكزاد،
فرمان��ده انتظامي خرمآباد گفت :مام��وران در پي
اخبار و اطالعات واصله مبني بر اينكه چهار نفر به
صورت گروهي در سطح شهر اقدام به سرقت طال و
زيورآالت دختربچهها ميكنند ،به پيگيري موضوع
پرداختند .پاكزاد ادامه داد :با انجام كارهاي اطالعاتي
روز شنبه هر چهار سارق در حين سرقت جواهرات
دختربچهاي دس��تگير ش��دند .فرمان��ده انتظامي
خرمآباد با بيان اينكه متهمان در بازجوييهاي اوليه
به جرم خود اعت��راف كردند ،گفت :در پي اعتراف
متهمان يكي از مالخران دستگير شد و تالش براي
كشف اموال سرقتي و دس��تگيري ديگر مالخران
ادامه دارد.

قتل تازهداماد با ضربههاي چاقو

مه�ر :تازهداماد در جريان درگي��ري با اعضاي
خانواده همس��رش با ضربهه��اي كارد از پا درآمد.
چهارشنبه گذش��ته درگيري مرگباري در يكي از
خيابانهاي شيراز به كارآگاهان پليس اطالع داده
ش��د .ماموران پس از حضور در محل با جسد علي
 30ساله روبهرو شدند كه بر اثر اصابت ضربه كارد
به س��ينهاش از پا درآمده ب��ود .در ادامه تحقيقات
مش��خص ش��د علي با خانواده همسرش اختالف
داش��ت و در جري��ان درگيري با آنه��ا از پا درآمده
است .پس از بررسيهاي مقدماتي با دستور بازپرس
جنايي شيراز ،جسد به پزشكي قانوني منتقل شد
و تيمي از ماموران تحقيقات براي كش��ف راز اين
جناي��ت را آغاز كردند .ماموران در نخس��تين گام
پدر و برادرزن مقتول را دستگير كردند كه آنها در
جريان بازجوييها به درگيري با علي اعتراف كردند.
هماكنون تحقيقات پليس��ي براي شناسايي عامل
اصلي جنايت ادامه دارد.

اعتراف سارقان كابل برق
به  15سرقت

شرق :سارقان كابل برق كه با سرقتهاي متعدد
س��يم و كابل برق در منطقه كمالشهر كرج باعث
خاموشيهاي مكرر شده بودند ،دستگيرشدند و به
 15فقره سرقت اعتراف كردند .در پي وقوع چندين
نوبت خاموشي و قطع برق در منطقه كمالشهر كرج
و پيگيري موضوع از س��وي اداره برق اين منطقه،
مام��وران انتظامي وارد عمل ش��دند و با همكاري
ماموران اداره برق با مراجعه به مناطقي كه در آنها
قطعي برق صورت گرفته بود و در بازديد از تيرهاي
برق دريافتند كه قطعيهاي مكرر برق بر اثر سرقت
سيمبرق است .ماموران با انجام كارهاي اطالعاتي
و تحقيقات نامحس��وس و تحت پوشش قرار دادن
محلهاي ت��ردد احتمالي س��ارقان ،در نهايت در
ساعت  10شامگاه شنبه در يك عمليات غافلگيرانه،
دو نفر را كه در حال س��رقت سيمهاي برق بودند
در ش��هرك رضوانيه دس��تگير كردند .متهمان در
بازجوييها اقرار كردند تاكنون به سرقت  15فقره
س��يم و كابل برق اق��دام كرده و آنه��ا را به فردي
فروختهاند .بنابر اين گزارش متهمان دستگيرشده،
پس از تش��كيل پرونده براي س��ير مراحل قانوني
تحويل مراجع قضايي شدند.

كالهبرداري با وعده اخذ اقامت

ش�رق :مردي ب��ا اين بهانه ك��ه ميتواند براي
متقاضي��ان ويزاي اقامت در انگلس��تان را دريافت
كند ،دست به كالهبرداري 10ميليون توماني زد.
اين پرونده در پي شكايت مردي مالباخته در پليس
فتاي اس��تان البرز گشوده شد و شاكي توضيح داد
براي دريافت مجوز مهاجرت به خارج از كش��ور در
شبكه اينترنت با شخصي آشنا شد كه اعالم كرده
بود ميتواند اقامت كش��ور انگلس��تان را براي وي
فراه��م كند .اين فرد كه با ادعايي واهي ش��اكي را
متقاعد كرد ،مبلغ يكميلي��ون و 300هزار تومان
بپ��ردازد و مداركش را از طري��ق ايميل براي وي
بفرستد اما شاكي بعد از مدتي متوجه شد اين ماجرا
كالهبرداري بوده و او پولش را از دست داده است.
كارشناسان پليس فتا پس از طرح اين شكايت طي
تحقيقات فن��ي و تخصصي و رصد فضاي مجازي،
متهم را شناسايي و دستگير كردند .متهم اعتراف
كرد به هم��راه يكي از اقوام خ��ود اقدام به چنين
كاري كرده است .طي اقدامات بعدي متهم دوم نيز
دستگير و به جرم خود و كالهبرداري 10ميليوني
اعتراف كرد.

اعتراف پدر شيشهاي به قتل كودك  9ساله
پرونده نامادري كه متهم به شكنجه دخترخواندهاش است به دادگاه ارسال شد

شرق :پدر كودك 9سالهاي كه دو هفته پيش بر اثر شدت
ش��كنجه روي تخت بيمارستاني در كرج جان باخت در
اعترافاتش جزييات آزار و قتل اين پسربچه را شرح داد .به
گزارش خبرنگار ما ،اين كودك 9ساله كه علي نامداشت
دو هفته پيش توس��ط مردي كه مدعيبود پدر كودك
اس��ت در حاليكه بيهوش و خونآلود بود به بيمارستان
باهنر كرج منتقل شد .وقتي علي به پرستاران سپردهشد
آنه��ا عمليات احيا را روي اين ك��ودك آغاز كردند اما به
ش متوجه شدند زخمهاي كهنه و
محض باال زدن لباس 
عميقي روي بدن علي وجود دارد كه نشان ميدهد او به
شدت مورد شكنجه قرار گرفتهاست .پرستاران وقتي از
پدر علي پرسيدند او چرا بيهوش شده است اين مرد گفت
پس��رش تصادف كرده است .اين مرد پشت در اتاق احيا
ايستاد تا از وضعيت پسرش مطمئن شود .نحوه رفتوآمد
پرس��تاران و حضور ماموران در محل براي اين مرد ثابت
ك��رد که فرزندش ديگر زنده نميماند بنابراين او در يك
فرصت مناسب بيمارستان را ترك كرد .دقايقي بعد علي
جانش را از دس��ت داد .وقتي پرس��تاران به دنبال پدر او
بودند تا در مورد وضعيت علي سوال كنند متوجه شدند
اين مرد فرار كرده است بنابراين ماموران پليس كرج را در
جريان گذاشتند و اطالعاتي را كه پدر علي در برگه همراه
بيمار پر كردهبود در اختيار ماموران قرار دادند .ابعاد فجيع
ش��كنجههاي علي زماني فاش ش��د كه پزشك مسوول
بخش اورژانس جسد اين كودك را معاينه كرد .او متوجه
ش��د علي نه تنها به شدت مورد ضربوجرح قرار گرفته
و كتك خورده بلكه آثار س��وختگيهاي كهنه هم روي
دستان و پاهاي اين كودك وجود دارد كه نشان ميدهد او
با سيگار سوزانده شده است .اين پزشك همچنين متوجه
ش��د علي به شدت مورد آزار جنسي قرار گرفته و شدت
اين آزار به حدي بوده كه قس��متياز روده اين كودك از
بين رفت ه است .پس از آن انجمن حمایت از حقوق کودک
به پیگیری موضوع و اطالعرس��انی در این باره پرداخت.
س��پس جسد علي به سردخانه بيمارستان منتقل شد و
پليس تحقيقات خود را براي پيدا كردن پدر مقتول آغاز

فارس :مردي كه متهم است دختري جوان را با ضربات
چاقو به قتل رسانده اس��ت ،در جلسه دادگاه مقتول را
مهدورالدم خواند.
مته��م به قتل ك��ه حبيب نام دارد صب��ح ديروز در
نخستين جلس��ه محاكمه كه در دادگاه كيفري استان
ف��ارس برگزار ش��د ،به قتل دختر جوان كه پريس��ا نام
داش��ت ،اعتراف كرد و گفت اين زن را به خاطر تكليف
ش��رعي و ديني به قتل رساندم زيرا نميتوانستم فساد
را تحمل كنم.
در اي��ن هنگام قاضي خط��اب به متهم گفت :طبق
قرائت كيفرخواس��ت ،ش��ما مرتكب قتل عمد و روابط
نامشروع شدهايد و معموال زندانياني كه به زندان فرستاده
ميش��وند ،تالش ميكنند با تعاليم زندان واقعيتها را
انكار كنند اما از بزرگان توصيه ش��ده كه راستگو باشيد
و توصيه دادگاه نيز به ش��ما اين است كه راستگو باشيد
و واقعيتها را بگوييد و از آنجا كه روابط نامشروع خالف
عفت عمومي اس��ت ،بنابراين تنه��ا درباره نحوه به قتل
رساندن مقتول اظهارات خود را بگوييد.

كرد .شماره تلفني كه اين مرد در پرونده نوشت ه بود جواب
نميداد و آدرسي كه اعالم شده بود ،اشتباه بود .بنابراين
فرضيه قتل علي به دست پدرش قوت گرفت .درحاليكه
جسد اين كودك همچنان در سردخانه بود و كسي براي
تحويل گرفت��ن آن اقدام نميكرد مردي ك��ه خود را از
دوس��تان پدر علي معرفي ميكرد به بيمارستان رفت و
گفت براي بررس��ي وضعيت علي آمدهاست .ماموران به
اين مرد مش��كوك ش��دند و او را بازداشت كردند و بعد
از انجام چندين جلسه بازجويي موفق شدند پدر علي را
شناسايي و دستگير كنند .وقتي پدر اين كودك بازداشت
شد ،ابعاد تازهاي از زندگي پردرد اين كودك را فاش كرد
و پليس متوجه ش��د علي كودك 9س��اله بعد از جدايي
پدرومادرش با پدر معت��ادش زندگي ميكرد و مرتب از
طرف او مورد شكنجه قرار ميگرفت .علي سال گذشته
هم به دليل شكنجهاي كه تحمل كرده توسط پدرش و
دوس��ت او به بيمارستان منتقل اما بعد از مدتي مرخص
ش��ده بود .پدر علي در بازجوييها گفت :سالهاست كه
اعتياد دارم و به همين دليل هم همسرم من را ترك كرد و
با علي تنها شدم .بعضي اوقات يكي از دوستانم هم ميآمد
و با هم مواد ميكشيديم .علي پسر بازيگوشي بود و من
گاهي از دست او عصباني ميشدم به همين دليل هم او
را ميزدم .شب قبل از حادثه هم مواد كشيده بودم و حال
درستي نداشتم .وقتي به خانه آمدم متوجه شدم گوشي
موبايلم نيس��ت .به علي گفتم گوشي را به من بده ،نداد.
گفت دست من نيست .عصباني شدم و او را زدم .با شلنگ
و س��يخ زدمش اما قصد كشتنش را نداشتم .بعد دوباره
مواد كشيدم .شب خوابيديم و صبح كه بيدار شدم متوجه
شدم غرق در خون است به همين دليل بالفاصله او را به
بيمارستان رساندم .وقتي پرستاران متوجه شدند او آثار
جراحت دارد ترسيدم و فرار كردم .بعد از تكميل تحقيقات
پرونده اين مرد براي رسيدگي بيشتر به دادسرا فرستاده
شد .در همين حال زني كه متهم است دختر ششساله
ش��وهرش را مورد آزار ق��رار داده و باعث نابينايي و فلج
شدن او شده است براي محاكمه به دادگاه كيفرياستان

ش�رق :سارق حرفهاي بعد از سرقت خودروها سوار بر آنها
اقدام به كيفقاپي ميكرد .به گزارش خبرنگار ما ،ماموران
كالنتري تهرانپارس س��اعت  9صب��ح روز  18دي حين
گشتزني در خيابان ايزدپناه به سرنشين جوان يك پرايد
س��فيد رنگ كه بر اثر تصادف ب��ا خودرويي ديگر متوقف
شده بود ،مشكوك شدند .اين فرد به محض نزديك شدن
ماموران با پاي پياده فرار كرد و داخل يكي از مجتمعهاي
مس��كوني منطقه رفت .ماموران نيز با همكاري س��اكنان
مجتمع او را دس��تگير كردند و در ادامه معلوم شد ،پرايد
سفيد رنگ يك روز قبل در ميدان پروين سرقت شده بود.
متهم در بازجوييهاي مقدماتي به چندين فقره كيفقاپي
ب��ا خودرو اعتراف كرد و ماموران در بازرس��ي از مخفيگاه
متهم اموال مسروقه به ويژه تعداد زيادي كيفهاي زنانه و
مردانه كشف كردند و از آنجا كه احتمال داشت اين متهم
در سرقتهاي زيادي نقش داشته باشد ،وي در اختيار تيم
مبارزه با كيفقاپي پايگاه چهارم پليس آگاهي قرار گرفت.
كارآگاهان در اولين مرحله از تحقيقات به بررس��ي سوابق
متهم پرداختند و اطالع پيدا كردند ،اين جوان 25ساله كه

فارس معرفي ش��د .اين پرونده ش��ش ماه قبل در شيراز
گش��وده ش��د .گزارشدهندگان كودكآزاري پرستاران
بيمارس��تاني در شيراز بودند كه كار مداواي اين دختر را
آغاز كردهبودند .اين پرس��تاران به پليس گفتند :زماني
كه دختر ششساله به نام سارا به بيمارستان منتقل شد
بيهوش بود .ما كار م��داوا را آغاز كرديم اما وقتي بدن او
معاينه شد متوجه آسيبديدگيهاي شديدي در ناحيه
سينه و دس��تان اين كودك شديم .وقتي از زني كه او را
به بيمارستان رس��اندهبود سوال كرديم چه شده ،گفت
دخترك زمين خ��ورده اما آثار برجاي مانده روي بدن او
نشان ميداد او مورد شكنجه قرار گرفتهاست .ماموران زن
جوان را بازداشت كردند و متوجه شدند اين زن نامادري
ساراست .او ادعا كرد ،نميداند چه اتفاقي براي سارا افتاده
و وقت��ي او را پي��دا كرد كه دخترك غ��رق در خون بود.
بررسيهاي پليسي نش��ان داد که اين زن مدتي قبل با
پدر سارا ازدواج كرده و آنها در خانه پدر زن جوان زندگي
ميكنند .آنطور كه پليس متوجه شد پدر سارا در شرايط
بد مالي قرار داش��ت و او و همسرش با هم كار ميكردند
و سارا و خواهرش هم با آنها زندگي ميكردند .پليس در

ادعاي متهم به قتل دختر جوان در دادگاه:

مقتول فاسد بود ،او را كشتم

متهم جواب داد :قبل از اينكه به حادثه قتل اش��اره
كنم ،ميخواه��م به خانواده مقتول تس��ليت بگويم تا
نگويند حبيب آنقدر كافر بود كه به ما تس��ليت نگفت.
من و خانوادهام خداترس و با ايمان هستيم و نميتوانيم
فساد در جامعه را تحمل كنيم .وي افزود :بنده پريسا را
با سه ضربه چاقو به قتل رساندم با اين فكر كه فساد را
از بين ببرم زيرا وظيفه شرعي خود ميدانستم و انگيزه
من براي اين قتل تنها انجام كار خداپسندانه بود .متهم
با اش��اره به اينكه دو دختر و يك پس��ر دارد ،گفت :من
مشاوره امالك دارم و از اين طريق با خانواده مقتول آشنا
ش��دم .روز حادثه پريسا ساعت حدود يك ربع به شش
عص��ر به من زنگ زد و خواس��ت او را به همراه مادرش
كه ميگفت مريض اس��ت به درمانگاه ببرم و وقتي به او
گفتم كار دارم ،تهديدم كرد كه اگر نروم به بنگاه ميآيد

باز هم سرقت اينترنتي در «كافينت»

شرق :صاحب يك كافينت كه از حساب بانكي مشتريانش
سرقت ميكرد ،دستگير شد .سرهنگ «مهدي كاكوان»
رييسپليس فضاي توليد و تبادل اطالعات اس��تان البرز
ب��ا اعالم اين خبر افزود :ماموران روز ش��نبه در پي اعالم
شكايت فردي به پليس فتا استان البرز مبني بر اينكه چند
روز پيش براي دريافت حقوق خود به بانك مراجعه كرد
اما متوجه شد حساب وي خالي شده است ،به تحقيق در
اينباره پرداختند .وي در ادامه گفت :ماموران با استعالم
از حساب بانكي شاكي دريافتند وجه مورد نظر به حساب
شخصي كه فروشگاه لوازم رايانهاي دارد ،واريز شده است.
سرهنگ كاكوان افزود :با توجه به شواهد موجود صاحب
فروشگاه احضار شد و توضيح داد چند روز پيش فردي به
فروشگاه وي مراجعه و با خريد يك لپتاپ وجه مورد نظر
را به حس��اب او واريز كرد .اين مقام انتظامي اضافه كرد:
«ماموران با انجام تحقيقات روي عابربانك ش��اكي به اين
نتيجه رسيدند كه تخلف انجام شده از سوي يك كافينت
واقع در كمالش��هر ك��رج صورت گرفته اس��ت ،بنابراين
كافينت مورد نظ��ر را كه متصدي آن دختر جواني بود،

عكس :شرق

انهدام باند سرقت
زيورآالت دختربچهها
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زيرنظر گرفتند و فهميدند برخي اوقات در نبود وي برادرش
در كافينت حضور دارد .كاكوان ادامه داد :صاحب فروشگاه
لوازم رايانهاي به محض مش��اهده برادر اين دختر ،وي را
به عنوان خريدار لپتاپ شناس��ايي كرد .در ادامه شاكي
تحت بازجويي مجدد قرار گرفت و گفت كارت عابرش را
چندي پيش به دخترش داده بود تا براي پرداخت شهريه
دانشگاه از آن استفاده كند .رييسپليس فتا استان البرز
تصريح كرد :در پي اظهارات شاكي ،دختر وي احضار شد
و تاييد كرد ثبتنام را از كافينت موردنظر انجام داده است
و براي اين كار تمام اطالعات حس��اب بانكي پدرش را در
اختيار متصدي آن قرار داده بود .سرهنگ كاكوان گفت:
متهم بعد از دستگيري در بازجوييهاي اوليه منكر هرگونه
سرقتي ش��د اما در ادامه با توجه به مدارك و مستندات
موجود اذعان كرد وقتي دختر شاكي براي پرداخت شهريه
دانشگاه به كافينت مراجعه كرد ،اطالعات كارت عابر وي
را در سيس��تم ذخيره كرد و پس از استعالم از موجودي
حساب و اطالع از مبلغ موجودي به فروشگاه رايانه رفت و
يكدستگاه لپتاپ خريد.

و آبروريزي ميكند و من هم به منزلم رفتم و با خودرو
خود به سراغش رفتم ولي او را تنها ديدم و گفت مادرش
رفته است .پريسا به زور و برخالف ميلم سوار خودرو من
ش��د و با اصرار او از رشت خارج شديم و سپس متوجه
شدم كه در زمين فوتبال طالبآباد هستيم.
متهم ادامه داد :س��ه دقيقه قبل از اينكه او را با چاقو
بزنم ،تلفن همراهش زنگ زد و او پش��ت تلفن در حال
صحبت بود و ميگفت چرا دير كرديد و من تصور كردم
كه پريسا چند نفر را اجير كرده كه مرا به قتل برساند.
سپس پريسا قصد داشت با حركات ناشايست به من
نزديك ش��ود و حتي به اعتقادات ديني من توهين كرد
و من هم با س��ه ضربه چاقو او را به قتل رس��اندم و يك
مفسده را از بين بردم.
قاضي در اين هنگام گفت :قاتل سعي ميكند خود

كيفقاپي با خودروهاي مسروقه
«محمد» نام دارد از مجرمان
س��ابقهداري است كه پيش از
اين در سالهاي  88 ،87و 89
به اتهام موادمخدر و س��رقت
دستگير و روانه زندان شده و
برادر وي ني��ز در حال حاضر
به اتهام موادمخدر در حبس
به س��ر ميبرد .كارآگاهان در
ادامه با جمعبندي پروندههاي
مش��ابه موفق به شناس��ايي
تعدادي از مالباختگاني شدند كه توسط سرنشين خودرو
پرايد به رنگهاي مختلف س��فيد ،مش��كي و نقرهاي در
مناطق ش��رق تهران به ويژه در سه منطقه «پاسداران»،
«نارمك» و «تهرانپارس» مورد سرقت قرار گرفته بودند .با
حضور مالباختگان در پليس آگاهي ،متهم از سوي تعدادي

از اي��ن افراد مورد شناس��ايي
قرار گرف��ت .زن جواني پس از
شناس��ايي متهم به كارآگاهان
گف��ت« :روز  11دي در ح��ال
عبور از وسط خيابان در منطقه
تهرانپ��ارس بودم ك��ه متوجه
نزديك شدن يك دستگاه پرايد
سفيد رنگ شدم .در لحظهاي
كوتاه چشمانم به راننده خودرو
خيره ش��د .ناگه��ان راننده در
حاليكه يكي از دس��تانش را كنار پنجره ماشين قرار داده
بود ،كيفم را سرقت كرد و من فقط توانستم شماره پالك
ماشين را يادداشت كنم».با به دست آمدن اطالعات جديد
درخصوص خودروهاي اس��تفاده ش��ده در كيفقاپيها و
همچنين اعتراف صريح متهم به سرقت خودروهاي پرايد

جاي خالي حمايتهاي قانوني
سارا نجيمي

ادامه بررس��يهاي خود زن ج��وان را مورد بازجويي قرار
داد .او گفت :من و همس��رم مدتي ب��ود كه با هم ازدواج
كردهبوديم .من ميدانستم او دو دختر دارد و مدتي قبل
از ازدواج ما از همس��رش جدا شده و مسووليت بچهها با
اوس��ت .به هر حال قبول كرده ب��ودم با او زندگي كنم و
براي اينكه مجبور نشويم كرايه خانه بدهيم در خانه پدر
من زندگيمان را آغاز كرديم و بچهها هم به خانه ما آمدند.
سارا دختر كوچك شوهرم بود .او ادامهداد :روز حادثه براي
كار بيرون رفتم .من هم مثل شوهرم كار ميكردم .وقتي
به خانه برگشتم به او گفتم بيا برويم حمام .بعد كه وارد
حمام شديم سارا را شستم .ميخواستم او را بيرون بياورم
كه ديدم حوله همراهم نيست .سارا را در حمام گذاشتم
و گفتم صبر كن تا از اتاق حوله بياورم .وارد اتاق ش��دم،
حوله را برداشتم و برگشتم و ديدم كه سارا غرق در خون
روي زمين افتادهاست .اين زن ادامه داد« :باور كنيد من
نه او را زدم و نه كاري كردم .شايد در وان حمام به زمين
افتادهاس��ت .بالفاصله بعد از اينكه او را در اين وضعيت
ديدم به بيمارستان رساندم».هرچند اين زن ضرب و جرح
س��ارا را انكار كرد ،با توجه به مدارك به دس��تآمده قرار
مجرميت براي او صادر و با صدور كيفرخواس��ت پرونده
براي رسيدگي به دادگاه كيفرياستان فارس فرستادهشد.
در همين حال يك پرونده كودكآزاري ديگر نيز در تهران
تشكيل شده و قرباني اين بار پسري  2/5ساله به نام علي
اس��ت كه اكنون در بيمارستان شهداي تجريش بستري
است .اين كودك در حاليكه بيهوش در ميان زبالهها رها
شده بود توس��ط يك كارتنخواب پيدا و به بيمارستان
رسانده شد و پزشكان توانستند جان وي را نجات بدهند.
آثار س��وختگي و كبودي روي بدن علي مشهود است و
تحقيقات فاش كرده والدين او معتاد هستند و به همين
دليل در زندان به س��ر ميبرن��د و علي در خانه عمهاش
زندگي ميكرد .اين زن البته تاكنون اتهام كودكآزاري را
قبول نكرده و مدعي شده نميداند براي برادرزادهاش چه
اتفاقي افتاده است .بنا بر اين گزارش تالش پزشكان براي
درمان علي همچنان ادامه دارد.

را بيمار رواني نشان دهد تا از مجازات رهايي پيدا كند و
ادعا ميكند متهم مهدورالدم است و اگر اينگونه باشد
چرا پس از اينكه او را به قتل رساندي ،پنهانكاري كردي
و قتل را به گردن ف��رد ديگري انداختي و براي مقتول
مراس��م گرفتي .متهم ج��واب داد :حفظ جان من براي
خودم واجب بود و به همين دليل وقتي پليس به سراغم
آمد از ترس نتوانس��تم حقيقت را بگويم و پنهان كردم
ولي س��ه ميليون تومان براي مراسم مقتول خرج كردم
و همه اينها را ب��راي رضاي خدا انجام دادم .متهم ادامه
داد :من به تكليف الهي خود عمل كردم .مقتول مقداري
شيش��ه و مشروبات الكلي مصرف كرده بود و با حركات
خ��ود با اعصاب و روانم بازي كرد و يك لحظه تس��ليم
خواس��تههاي دلم شدم و او را به قتل رساندم .متهم در
آخري��ن دفاعيات خود اظهار داش��ت :من تنها از آبروي
خانوادهام ميترسم و ميدانم كه خون هيچكس پايمال
نميشود و براي مجازات آمادهام .بنابر اين گزارش ادامه
اين جلسه دادگاه درباره رابطه نامشروع متهم با مقتول به
صورت غيرعلني برگزار شد.

زورگيري قهرمان كشتي به دليل لجبازي با پدرش
ش�رق :قهرمان كش��تي نوجوانان كه به اتهام زورگيري
دستگير شده است در بازجوييها گفت به دليل لجبازي با
پدرش دست به سرقت ميزد .به گزارش خبرنگار ما اين
نوجوان 17س��اله كه علي ن��ام دارد همراه دو جوان ديگر
سراغ شهروندان ميرفتند و با تهديد چاقو و ضرب و جرح
آنها دست به سرقت ميزدند .اعضاي اين باند كه همگي
در يك محله زندگي ميكردند در س��رقتهاي خود از به
كارگيري خشونت ابايي نداشتند .آنها بعد از چندين فقره
زورگيري دس��تگير شدند و شش نفر از مالباختگان آنها
را شناس��ايي كردند .علي در بازجوييها جرمش را قبول
ك��رد و درباره ش��رايط زندگياش گف��ت« :من قهرمان
كشتي نوجوانان هستم .س��ه برادر و خواهر دارم و پدرم
مغازهدار اس��ت .من به دليل دلخوري از پدرم دس��ت به
س��رقت ميزدم .امكاناتي كه از او ميخواستم در اختيارم
نميگذاشت و خواستههايم را برآورده نميكرد ،در حالي
كه وضعيت مالياش خوب اس��ت .براي همين به نوعي
ميخواس��تم او را اذيت كنم .مثال من يك جفت كتاني
ميخواس��تم كه  300يا  400هزار تومان قيمت داشت

نگاه

و همينطور كاپش��ن و شلوار و ...و به دليل قيمت باالي
آنها پدرم مخالفت ميكرد و به هر حال خواس��تههايم را
ب��رآورده نميكرد .من مدتي بود ب��ا اولجبازي ميكردم
چون ميخواس��تم مد روز لباس بپوشم اما او مخالف بود
و ميگفت بايد خريدهايت معقول باشد .اين نوجوان ادامه
داد« :من از كارهايي كه انجام دادهام به ش��دت پشيمان
هس��تم چون پولي كه از اين راه به دس��ت آوردهام آنقدر
ناچيز اس��ت كه ارزش سابقهدار ش��دن و ديدن ناراحتي
خانواده به خصوص مادرم را ندارد .ما  10يا  12دزدي انجام
داديم و در اين موارد فقط گوش��ي موبايل سرقت كرديم.
اين قهرمان كش��تي ادامه داد« :در اين ماجرا من و پدرم
هر دو مقصر هستيم .پدرم قديمي فكر ميكند .زندگي را
فقط در كاركردن ميبيند .من خيلي وقتها به مغازهاش
ميرفتم و كمكش ميكردم اما او به من هم مثل كارگرش
و حتي كمتر حقوق ميداد .من به دليل اين مشكالتي كه
داش��تم و به دليل لجبازي با پدرم آن كارها را كردم».بنا
بر اي��ن گزارش اين متهم و دو همدس��تش همچنان در
بازداشت به سر ميبرند و تحقيقات از آنها ادامه دارد.
براي كيفقاپي ،كارآگاهان با بررس��ي سوابق خودروهاي
سرقت شده مشابه موفق به شناسايي تعدادي از خودروهاي
كش��ف شده توسط پليس شدند و فهميدند متهم هر بار
پس از ارتكاب چندين فقره كيفقاپي و سرقت لوازم داخل
خودرو با رها كردن اتومبيلهاي مسروقه اقدام به سرقت
خودرو جديد ميكرد .س��رهنگ رضا موذن ،رييس پايگاه
چه��ارم پليس آگاهي تهران در رابطه با اين پرونده گفت:
متهم به علت اعتياد شديد به مصرف شيشه اقدام به سرقت
و كيفقاپي ميكرد و اموال مسروقه را به دو پسرعمه خود
ميفروخت كه اين دو نفر در منطقه خاك سفيد شناسايي
و دس��تگير ش��دند .وي با بيان اينكه بي��ش از  90درصد
مالباختگان شناسايي ش��ده در اين پرونده زنان هستند،
گفت :از تمام ش��هرونداني كه به اين شيوه و طي ماههاي
اخير در مناطق شرق تهران به ويژه در تهرانپارس ،نارمك و
پاسداران مورد سرقت به شيوه «كيفقاپي توسط سرنشين
يك دس��تگاه خودرو» قرار گرفتهاند ،دعوت ميشود براي
شناس��ايي متهم و طرح و پيگيري شكايت خود به پايگاه
چهارم پليس آگاهي تهران مراجعه كنند.

وكيل پايه يك دادگستري

طبق قانون حمايت از كودكان و نوجوانان ،مراكزي
كه با كودكان در ارتباط مستقيم هستند ،موظفاند به
محض اينكه آثار كودكآزاري را ديدند يا از گفتار كودك
متوجه چنين اتفاقي شدند بالفاصله مراكز ذيصالح را
در جريان قرار دهند .اين مسووليت برعهده مديريت هر
مكاني اس��ت كه كودك در آن ق��رار دارد و از خدمات
آن اس��تفاده ميكند يا در آنجا نگهداري ميش��ود .در
اي��ن صورت پليس و دادس��تاني هم موظف هس��تند،
بالفاصل��ه در محل حاضر ش��وند و موضوع را بررس��ي
كنند .وقتي كودكآزاري اثبات شد در اين صورت كسي
ك��ه آزاردهنده بوده ،قانون با او برخ��ورد خواهد كرد و
مجازات برايش در نظر گرفت ه ميش��ود .در صورتي كه
فرد آزاردهنده والد باشد ،موظف به پرداخت ديه خواهد
بو د و تا موقعي كه پرونده جريان قانوني خود را طي كند
كودك به مكاني امن يا فردي امين سپرده ميشود و تا
زماني كه دادگاه اجازه نداده اس��ت او را به والدينش باز
نميگردانند .اورژانس اجتماعي يكي از ارگانهايي است
كه در اينگونه موارد وارد ميش��ود و مسووليت بچه را
قبول ميكن��د و اگر مددكاران اورژانس تاييد كنند كه
وال��د صالحيت نگهداري كودك را ندارد به طور موقت
از والد س��لب حضانت ميشود ،حتي بعد از طي شدن
پروس��ه قضايي تا زماني كه وال��د آزاردهنده ديه ندهد
در حبس ميماند .در ش��رايط كنون��ي كه ما با حجم
باالي كودكآزاري مواجه هس��تيم ،قضات ميتوانند از
مجازاتهاي تطميني و تشديدي استفاده كنند .قاضي
ميتوان��د والد آزاردهنده را به پزش��ك معرفي و متهم
را موظف كند هفتهاي يا ماهانه توس��ط روانپزش��ك و
روانشناس معاينه شده و نتيجه اين جلسات به قاضي
گزارش داده ش��ود و اگر متهم از اين كار سرپيچي كند
دوباره به مجازات او افزوده ميشود .نكتهاي كه در اينجا
بايد بر آن تاكيد كنم در مورد سلب حضانت از والديني
است كه كودك خود را آزار ميدهند .متاسفانه اين كار
در قانون ايران بس��يار سخت اس��ت و فقط در صورتي
ميتوان از پدر سلب حضانت كرد كه مجنون كامل باشد.
حتي اگر پدر بيماري رواني داشتهباشد اما جنون او ثابت
نش��ود حضانت فرزندش از او گرفته نميشود .در قانون
ذكر شده اگر اين بيماري در حدي باشد كه فرد بتواند در
جامعه تردد كند ،حضانت كودك از او گرفته نميشود.
متاسفانه اين خالء قانوني وجود دارد و به نوعي باعث باال
رفتن آمار كودكآزاري ميشود و حتي ممكن است فرد
دست به قتل فرزندش هم بزند .همان طور كه در مورد
علي –كودك  9ساله كرجي -شاهد بوديم ،اين كودك
سال پيش مورد آزار قرار گرفت و به بيمارستان منتقل
شد اما اقدامي براي سلب حضانت صورت نگرفته بود و او
در نهايت جانش را از دست داد .قانونگذار بايد حداقل در
اين مورد اثبات بيماري رواني را آسان و از كودك در برابر
والد بيمار و معتاد حمايت كند .نكته قابل تامل ديگر آن
است كه مطابق قانون اثبات كودكآزاري برعهده كودك
است ،حال آنكه اين خيلي طبيعي است كه كودك به
خاطر سن كم ،نداشتن قدرت مقابله و ...نتواند ثابت كند
مورد آزار قرار گرفتهاس��ت .در كشورهاي پيشرفته در
چنين ش��رايطي دولت خودش وارد عمل ميشود و با
تم��ام قدرت از كودك دف��اع ميكند .حتي اگر كودك
ب��ه دروغ ادعا كند كه پدر و مادرش او را اذيت كردهاند،
مقامات اين دروغ را پيگيري ميكنند تا متوجه ش��وند
چه اتفاقي افتاده كه اين بچه دروغ گفته و خيالپردازي
كرده تا مبادا آسيبي پنهان به اين كودك وارد شدهباشد.
متاسفانه قانون ما در مورد كودك ،قانون حمايتگر و همه
جانبه نيست و يكي از داليل رشد كودكآزاري همين
موضوع است.

حادثه

افزايش شمار قربانيان
سرماي هوا در اروپا

فرانسپرس :سرما در اروپا تاكنون جان بيش از
 270نفر را گرفته اس��ت .دماي هوا در كشورهاي
ش��رق اروپا همچون بالروس ،اوكراين ،لهس��تان
و ليتواني به منفي  40درجه س��انتيگراد رسيده
اس��ت .فقط در يك هفته گذش��ته  130اوكرايني
قرباني س��رماي زمس��تان ش��دهاند ك��ه نيمي از
ب بودند .هماكن��ون در گرمترين
آن��ان خيابانخوا 
س��اعات روز دماي «كيي��ف» پايتخت اوكراين به
منفي  21درجه سانتيگراد ميرسد .روند فزاينده
شمار كشتهشدگان س��رما در اروپا ،باعثشده كه
صليبسرخ جهاني به كمك مردم بيايد تا با ساخت
س��رپناههاي موقتي از آمار قربانيان بيخانمان در
اوكراي��ن و بالروس بكاه��د .در ايتاليا نيز وضعيت
نامناس��ب جوي باعث شد يك كشتي مسافربري
بر اثر برخورد با يك مانع دچار س��انحه ش��ود .اين
كشتي مسافربري روز ش��نبه فقط مدت كوتاهي
پس از حركت از بندري در رم دچار س��انحه ش��د.
سرما در ديگر كشورهاي اروپايي همچون لهستان
نیز قرباني گرفت ه است .به گفته مسووالن لهستان
دماي منفي  27درجه س��انتيگراد باعث افزايش
تلفات و رسيدن آن به  45نفر شده است .در روماني
نيز ،نيروهاي امداد پس از پيدا كردن چهار قرباني
ديگر تلفات موج سرما را  28نفر اعالم كردند .موج
س��رما همچنين زندگي مردم كشورهاي بوسني،
لتوني ،ليتواني ،اس��توني ،بلغارس��تان و جمهوري
چك ،فرانس��ه ،ايتاليا و يونان را فلج كرده و تلفاتي
نيز داشته است.

