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اسیدپاشی به دلیل اختالفات خانوادگی

شهروند|مرد اسیدپاش در کرمانشاه دستگیر شد. 
به دنبال گزارش مرکز فوریت های پلیســی مبنی بر 
یک مورد اسیدپاشی در یکی از شهرک های کرمانشاه 
و انتقال مصدوم به بیمارســتان، مامــوران کالنتری 
برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند. با تحقیقات 
ماموران مشخص شد شخص مصدوم در حین تردد با 
یک خودرو وانت، توسط دو تن از سرنشینان خودرو 
پژو پارس مورد اسیدپاشــی قرار گرفته است. با توجه 
به اهمیت موضوع، دســتگیری متهمان در دستور 
کار مامــوران قرار گرفت که در نهایــت عوامل اصلی 

اسیدپاشی شناسایی شدند.
با حضور ماموران در بیمارستان و تحقیقات مشخص 
شد شخص مصدوم در حین تردد با یک دستگاه خودرو 
وانت، توسط دو تن از سرنشینان خودرو پژو پارس مورد 

اسید پاشی قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت موضوع، دستگیری متهمان در 
دستور کار ماموران قرار گرفت که در نهایت با استفاده 
از شگردهای پلیسی و کارهای اطالعاتی عوامل اصلی 

اسیدپاشی شناسایی شدند.
ماموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی و در 
عملیاتی ضربتی عامل اصلی اسیدپاشــی را دستگیر 

کردند و به مقر پلیس انتقال دادند.
فرد اسیدپاش در تحقیقات و بازجویی های به عمل 

آمده علت کارش را اختالفات خانوادگی عنوان کرد.
متهم به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و 

صدور حکم مناسب  منتقل شد.

عروس خیانتکار داماد را کشت 

عروس 18 ساله با همدستی پســرعمه اش، داماد 
جوان را در گرگان به قتل رســاندند. جسد جوانی ۲۵ 
ساله بامداد یکشنبه در یکی از روستاهای شهرستان 

گرگان کشف شد و قاتالن وی نیز دستگیر شدند.
بامداد  یکشنبه افرادی به ماموران روشن آباد گرگان 
اطالع دادند که فردی در روستای تخشی محله گرگان 
به قتل رسیده که بالفاصله ماموران به محل اعزام شدند.

ماموران پلیس آگاهی، پاســگاه روشن آباد، بازپرس 
ویژه قتل و عوامل بررسی صحنه قتل پلیس آگاهی در 
محل وقوع حادثه بالفاصله در محل حاضر شدند و با 
جسد فردی ۲۵ ساله در آغل گوسفندان روبه رو شدند.

 روی بدن این فرد آثــار جراحت در نقاط مختلف با 
چاقو مشاهده می شد و گردن این فرد نیز با یک شیء 
تیز بریده شده بود. هنگام بررسی صحنه زنی 18 ساله 
اعالم کرد که این فرد شــوهر اوســت و ماجرا را برای 
ماموران توضیح داد. این زن گفت: ۲ ســاعت قبل از 
وقوع حادثه، شوهرم گفت که می خواهد بر سر زمین 
کشاورزی برود. پس از آن چراغ های حیاط ما خاموش 
شــد و صدایی در حیاط آمد و پــس از آن موتوری با 
سرعت از منزل ما خارج شد. پس از آن زمانی که من به 

آغل گوسفندان رفتم، متوجه جسد شوهرم شدم.
 این خانم در تحقیقات انجام شده در پلیس آگاهی 
مطالبی ضــد و نقیض ارایه کرد که مامــوران آگاهی 
متوجه این موضوع شــدند. با تحقیقات انجام شــده 
مشخص شد که این خانم با همکاری پسرعمه اش که 
مردی ۲0 ساله است، شوهرش را در آغل گوسفندان 

به قتل رسانده است. این خانم نیز به قتل اعتراف کرد.
این دو نفر دستگیر شدند و تحقیقات درباره انگیزه 

این قتل ادامه دارد.

 تجاوز روس ها به شمال ایران
و قتل و غارت روستاها 

19 تیرماه  سال  1۲87، درست درچنین روزی 
یک کاپیتان روســی بــه بهانه این که اســبش به 
خاک ایران فرار کرده، به همراه 6 ســرباز روســی 
وارد خاک ایران شــدند و دو ایرانی ساکن در آن 
منطقه را کشتند. اقوام کشته شدگان نیز به انتقام 
از این رفتار وحشــیانه، کاپیتان روسی و دو همراه 
او را کشــتند. روس  ها که خود در پی بهانه بودند، 
پس از آگاهــی از این ماجرا، به روســتایی در بین 
مرز دوکشــور حمله کردند و پس از کشتن 37تن 
از مردم بی  گناه، 13۵ خانه را به آتش کشــیدند و 
سپس به غارت روســتا پرداختند. چهار روز بعد، 
روســتاهای دیگری را نیز غارت کردــه و پس از 
کشــتن 40 تن از مردم، 3۵0 خانه دیگر را آتش 
زدند. ابعاد این فاجعه و جنایت به  حدی وســیع و 
دردناک بود که محمدعلی شاه دستور داد تا مراسم 
جشــن تولد او را تعطیل کرده و هزینه  های آن را 

صرف مردم خسارت دیده کنند.

رد پا

تاریخ نگار

10
اعضای باند 3 نفره ای که از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام در قالب فالگیری و رمالی از 
مردم کالهبرداری می کردند، توسط ماموران پلیس استان دستگیر شدند. این پرونده با شکایت خانمی 
مبنی بر کالهبرداری 7۵ میلیون تومانی یک رمال و فالگیر در شبکه های اجتماعی، پیگیری پرونده 
در دستور کار پلیس فتای استان ایالم قرار گرفت. کارشناســان پلیس فتا با انجام اقدامات اطالعاتی 
موفق شدند اعضای این باند را شناسایی و آنها را در ۲ استان مرکزی کشور دستگیر کنند.  متهمان در 

بازجویی های پلیسی به بیش از ۵00 میلیون تومان کالهبرداری اعتراف کردند.

کالهبرداری به روش 
فالگیری و رمالی در 
فضای مجازی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـای جاده ای 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـودداری 

فرصت دوباره برای یک محکوم به مرگ

 قصاص
پایان ماجرا نبود

شهروند| آزادی بعد از 1۲ سال حبس؛ نجات و فرصت 
دوباره ای برای زندگی آن هم برای کســی که فقط چند 
قدم تا طناب دار فاصله داشت. عباس چند ماه است که از 
زندان آزاد شده است. او وقتی به جرم قتل بازداشت شد، 
فقط 17 سال داشت. دانش آموز بود، اما یک لحظه غفلت و 
ناتوانی در کنترل خشم او را به جرم قتل به زندان انداخت 
و او را تا پای چوبه دار برد. عباس طناب دار را از نزدیک 
دید؛ همان طنابی که با آن خیلی دیگــر را مثل او باال 
کشیدند اما بخت با او یار شد. خانواده ای که 1۲ سال فقط 
به دنبال قصاص او بودند و هر کاری کردند تا حکم او اجرا 
شود، یک شبه نظرشان تغییر کرد و عباس را بخشیدند. 
چرا و چگونه اش را خودش هم به درستی نمی داند اما هر 
چه که بوده برای عباس و خانواده اش یک معجزه است؛ 
معجزه ای که به او یک فرصت دوباره برای زندگی داده 
است. جزییات این پرونده و سرگذشت عباس را در ادامه 

می خوانید.
  چه شد که به قصاص محکوم شدی؟

سال 84 بود، از ســر کار برمی گشتم. برادرزن مقتول 
هم همراه من بود. نزدیک خانه رسیدیم دیدم چند نفری 
جلوی خانه ما جمع شدند. داد و فریاد می زدند، کسی 
هم به جز مادرم خانه نبود، من هم عصبانی شدم با آنها 
درگیر شدم، اما تعدادشان خیلی زیاد بود. من هم یک 
نفری نمی توانستم کاری بکنم. یکی از آنها خیلی قلدری 
می کرد، سردسته بود. من هم یک چاقو کوچک داشتم، 
می خواستم او را بترسانم تا فرار کنند. اصال قصد ضربه زدن 
نداشتم. همان موقع یکی از همسایه ها برای پادرمیانی 
پرید وسط دعوا، یک دفعه دیدم که چاقو و دستم خونی 
شده؛ چاقو اشتباهی به او خورده بود. درواقع من، فامیل 
دوستم که همراه من بود را با  چاقو زدم. از شانس بد هم 
چاقو رگ اصلی او را قطع کرد. وقتی او را به بیمارســتان 

رساندند، از شدت خونریزی فوت کرد .
  یعنی کسی را زدی که ربطی به درگیری و دعوا 

نداشت؟
بله؛ متاسفانه به اشتباه او را زدم؛ درواقع چاقو به او خورد. 
من اصال قصد نداشتم کسی را بزنم؛ فقط می خواستم آنها 

را بترسانم 
  بعدش چه شد؟

من فرار کردم؛ اما پس از چند روز خودم را معرفی کردم 
چون  عمدی نداشتم؛ اصال با مقتول درگیری نداشتم. 
با خود فکر کردم که اینها باعث می شود که در مجازاتم 

تخفیف بگیرم. 
  آن موقع چند سال داشتی؟

17 سالم بود. دانش آموز بودم. بعد از مدرسه همراه با 
دوستم سر ساختمان کار می کردیم. آن روز از مدرسه 
رفتیم سر کار که در مسیر بازگشــت به خانه این اتفاق 

افتاد. 
  دادگاه تو را به قصاص محکوم کرد؟

به قصاص محکوم شدم اما این حکم هم برای خودش 
داستان مفصلی دارد. از آن سال تا تأیید نهایی حکم من 
حدود 10 سال طول کشــید. نوع حادثه طوری بود که 
حکم قصاص من چندبار نقض شد؛ حتی شهر رسیدگی 
به دادگاه هم تغییر کرد اما درنهایت حکم قصاص تأیید 

شد.
  کمی بیشتر توضیح بده.

در همان دادگاه اول من به قصاص محکوم شــدم اما 
دیوان حکم را تأیید نکرد. بعد به شعبه هم عرض رفت، 
آن جا هم دوباره حکم قصاص گرفتــم اما باز هم دیوان 
حکم را برگرداند. در نامه دیوان نوشته شده بود که این 
قتل غیرعمد است. اگر شواهد و مدارک دیگری مبنی بر 
قتل عمد وجود دارد، باید ارایه شود. حتی بحث قسامه هم 
مطرح شد و بعد پرونده به بروجرد منتقل شد. با این که این 
حادثه در خرم آباد رخ داده بود و ما هم ساکن آنجا بودیم، 
اما پرونده به بروجرد منتقل شد. آنجا هم برای من حکم 

قصاص صادر شد. 
  بعد شعبه 4 تجدیدنظر هم این حکم را تأیید کرد. 
دیوان هم این بار قصاص من را تأیید کرد به اجرای احکام 
رفت، اما اســتیذان من هم طوالنی شد. یعنی سال 88 
حکم نهایی من به اجرای احکام رفت، ولی استیذان سال 
9۲ گرفته شد. دوباره پرونده نواقصی داشت که به دادگاه 
خرم آباد ارسال شد. ۲سال هم نقص پرونده زمان برد. سال 
9۵ همه نواقص برطرف شــد. رسیدگی و نهایی شدن 

پرونده من خیلی زمانبر شد.
در همه این مدت هم تو زندان بودی؟

  دراین مدت سه بار زندانم را تغییر دادند. 11سال بعد 
از آن حادثه حکم قصاص گرفتم.

  در این مدت اقدامی برای جلب رضایت اولیای 
دم مقتول انجام ندادی؟

من که در زندان بودم، خانواده پیگیر بودند، اما آنها 
اهل رضایت نبودند. فقط قصاص می خواستند. من هم 
در زندان نگران و مضطرب منتظر بودم تا شاید از مرگ 
نجات پیدا کنم، اما همه تالش ها ظاهرا بی فایده بود. من 
امید را از دست داده بودم. البته به قول بچه ها روزشماری 
نمی کردم، اما خوب با خودم فکر می کردم که دیر یا زود 
اعدام می شوم. فکرش هم من را آزار می داد. واقعا شرایط 

سختی است. این که بدانی یک روز صدایت می زدند تا 
پای چوبه دار بروی.

  پس چطور رضایت گرفتی؟
هنوز هم باورم نمی شود. با این که چندماه است که از 
زندان خالص شدم، اما هنوز هم خواب آن جا را می بینم. 
مثل یک معجزه بود. انگار خدا دلشان را  نرم کرد. یک روز 
در زندان بودم که مطلع شدم آنها رضایت می دهند. اولش 
باورم نمی شد، چون به خیلی از زندانی ها و محکومان به 
قصاص مثل من چنین حرف هایی زده می شــود. اینها 
را می گوینــد تا زندانی خودش را نبازد. شــرایط روحی 
محکومان به قصاص خیلی خراب است. فضای زندان هم 
که سنگین و دلگیر. من هم باورم نشد، اما بعد از چند روز 
فهمیدم که انگار موضوع جدی است. وقتی از مسئوالن 
زندان شنیدم، مطمئن تر شدم، اما حاال مشکل دیگری هم 
بود. جورکردن پول دیه. خانواده من پولی نداشتند. خودم 
هم بچه بودم، به زندان افتادم. یعنی ما هیچ پولی نداشتیم.

  از خیرین کمک گرفتی؟
بله، جمعیت امــام علی خیلی کمک کــرد. بیش از 
۲30میلیون تومان برای آزادی من جمع آوری شد. من 
آزادی و فرصت دوباره زندگی ام را ابتدا به خدا و بعد هم به 

خیرین این جمعیت مدیونم.

  چه تاریخی از زندان آزاد شدی؟
دوازدهم آذر ســال 96. تقریبا همان تاریخی که آن 
حادثه اتفاق افتاد. آن درگیری پنجم آبان  سال 84 بود 

که چند روز بعد خودم را معرفی کردم و بازداشت شدم.
  12سال بعد زندان را تحمل کردی؟

واقعا سخت است. هر روز یک عمر می گذرد. فقط امید و 
توکل من را نگه داشت. روراست بعضی روزها حالم خیلی 
خراب می شد. مخصوصا آن روزها و ماه های آخر، که فکر 

می کردم کارم تمام است.
  وقتی بعد از این همه سال از زندان آزاد شدی، 

چه حسی داشتی؟
غیرقابل توصیف است. با هیچ کلمه ای نمی توانم از حال 
آن روز و لحظه آزادی از زندان بگویم. من به قول بچه های 
زندان زیر تیغ بودم. در چندقدمی طناِب دار. حال من را 

فقط یک زیرحکمی آزادشده می فهمد.
  االن چه کار می کنی؟

کار درست و حسابی که ندارم. بازار که کال خراب است. 
چه برسد به من که سابقه دار هستم. با این همه خداروشکر 
کارگر روزمزد ساختمان هستم، گهگاهی هم درقصابی 
کار می کنم. همان خدایی که من را از مرگ نجات داد، 

روزی ام را هم می رساند.

 

شهروند| دانش آمــوز 1۵ســاله ساوه ای که 
با یک ربــات تلگرامــی به ۲۵0 حســاب مالی 
دسترســی پیدا کرده بود، توســط پلیس فتای 

همدان دستگیر شد.
این جوان با بارگذاری یــک ربات تلگرامی در 
فضای مجازی تحت عنوان »صیغه یاب« جوانان 

را به دانلود آن سوق می داد.
این فــرد هزینه عضویت در ایــن کانال را ۲0 
هزار ریال در نظر گرفته بود که رقم اندک موجب 
وسوسه عده ای برای اســتفاده از این ربات شده 
بود. کاربران برای عضویت در این کانال باید وارد 
یک صفحه جعلی می شدند و مشخصات حساب 
بانکی خود را وارد می کردنــد؛ غافل از اینکه با 
این اقدام اطالعات بانکــی خود را در اختیار این 

نوجوان قرار می دادند.
این نوجوان برای جــذب مخاطب ابتدا عکس 
دختــران را از دیگــر صفحه هــای اجتماعی و 
فضاهای مجازی سرقت و آنها را به عنوان گزینه 
صیغه معرفی می کرد. پس از بررســی صفحات 
جعلی توســط تیم های فنی پلیس فتا، این فرد 
شناسایی شد و با دســتور مقام قضائی، عوامل 
پلیس فتای همدان وی را که در ســاوه ســاکن 

بود، دستگیر کردند.
این جوان به مقر انتظامی همدان منتقل شد و 

در بازجویی های اولیه اعتراف کرد که موجودی 
تمامی حساب های بانکی را بررسی و تاکنون 60 

میلیون ریال سرقت کرده است.
با وجود این، بررسی دقیق درباره میزان سرقت 
از حساب های بانکی در حال انجام است و متهم 
با حکم قاضی  راهی کانون اصالح و تربیت شــد. 
هفته گذشــته نیز یک نوجوان 1۵ســاله ساکن 
یکی از اســتان های همجوار که با راه اندازی یک 
ســایت جعلی به 600 حســاب مالی دسترسی 
پیدــا کرده بود، توســط پلیس فتــای همدان 

دستگیر شد.
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 | ند و شــهر
دــوم  ســتوان 
تقوایی  احســان 
به همراه اســتوار 
دــر  مجتبــی 
1۲محور  کیلومتر 
به چناران  قوچان 
و در کنــار جاده 
ثبــت  مشــغول 

تخلف سرعت خودروهای عبوری از این جاده پر 
ترافیک بودند تا نظم و امنیت سفر زائران بارگاه 

ملکوتی امام رضا)ع( را تامین کنند.
روز یکشــنبه بود و جاده در آســتانه شهادت 
امام جعفر صادق )ع( شــلوغ. عقربه های ساعت 
دقایقــی از 9صبح رد نشــده بودنــد که یک 
خودروی پیکان وانت از راه رسید. راننده پیکان 
وانت به علت سرعت زیاد کنترل وسیله نقلیه را 
از دســت داده بود . این خودروی سرگردان به 

شدت با احسان و مجتبی برخورد کرد.
غوغایــی به پا شــد. پیکر مصدوم احســان و 
مجتبی بالفاصلــه به بیمارســتان انتقال یافت. 
اما تــالش پزشــکان بی ثمر بود و ســتوان دوم 
احســان تقوایی ، جان باخت. پیکــر مطهر این 
افسر سفیدپوش سبکبال صبح دوشنبه  بردوش 

خیــل  و  همرزمــان 
عظیمــی از زائــران و 
رضا)ع(  امام  مجاوران 
تشییع و پس از طواف 
برگرد کعبــه دل های 
عاشــق در حرم مطهر 
امام رضا)ع( در بهشت 
مشــهد  ربیع  خواجه 
به خاک ســپرده شد. 
ســرتیپ قادر کریمی ، فرمانده انتظامی استان 
خراسان رضوی که در این مراسم حضور داشت با 
تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق )ع(  گفت: 
سرباز وظیفه که در این حادثه مصدوم شده نیز 
در بیمارســتان تحت مراقبت های ویژه پزشکی 
قرار گرفته اســت .وی گفت: شــهروندان فهیم 
و قانو نمدــار پلیس را به واســطه اهتمام جدی و 
روحیه جهادــی که در ماموریت هــای محوله، 
آگاهانه و مســئوالنه بردوش می کشد، می بینند 
و این مایه افتخار خدمتگزاران راه نظم و امنیت 
کشور است که رضایت و خشنودی مردم عزیز را 
فراهم کرده و در مســیر تامین نظم و آسایش و 
امنیت مردم از جان و هستی خود مایه بگذارند 
.تحقیقات بیشــتر در رابطه با این حادثه ادامه 

دارد.

مرگ غم انگیز  یک مامور وظیفه شناس راهور  ث
مک


