
خأل قانوني براي مقابله با مصرف مواد مخدر صنعتي فاطمه كوچولو قرباني توهم راننده مرگ
دختر كوچولو زماني كه براي خريد هديه روز مادر با دوچرخه اش از خانه خارج شد، نمي دانست توهم مرد راننده 

سرنوشت تلخي را برايش رقم خواهد زد.فاطمه - 7 ساله - دوشنبه دوم خرداد قلك كوچكش را شكست و سوار بر 
دوچرخه براي خريد هديه روز مادر از خانه اش در شهر آباده خارج شد. پس از طي مسافتي دخترك براي استراحت زير 

سايه درختي ايستاد كه »راننده مرگ« بعد از برخورد با دو درخت او را زير گرفت. فاطمه سريع به بيمارستان منتقل 
شد كه در آنجا بر اثر شدت جراحات جان سپرد.به گزارش ايسنا، در تحقيقات پليس هم مشخص شد راننده به علت 

مصرف مواد مخدر دچار توهم شده و با سرعت 100 كيلومتر بر ساعت حركت مي كرده است.قاضي پرونده پس از 
تحقيق از راننده خاطي او را با قرار تأمين مناسب به زندان فرستاد.

تحقيقات درباره اين حادثه هولناك از سوي مأموران پليس شهر آباده ادامه دارد.
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هشدار  
پليس

غالمرضااستيفاـجامعهشناس
زورگيري در جامعه مي تواند احساس 

اعتماد نسبت به افراد را كاهش 
دهد و موجب افزايش اضطراب و 

بي اعتمادي در جامعه شود.
قتل و ضرب و جرح از جمله 

پيامدهاي زورگيري است و از آنجا 
كه فرد زورگير به سالح سرد مجهز 

است، مي تواند خسارت هايي را به 
قرباني وارد نمايد. اين در حالي 

است كه زورگيران هيبت خاصي 
در جامعه ندارند و نمي توانند آنان 

را از قبل شناسايي كنند.به نظر 
مي رسد ريشه اصلي معضل زورگيري، 
مسائل اقتصادي و پائين بودن اخالق 
اجتماعي و فرهنگي باشد. حال آن كه 

برخي از موارد زورگيري به دليل 
بيماري يا رفتار ساديسمي افراد 

رخ مي دهد و تنها هدف زورگيران 
آزار و اذيت ديگران است.بررسي ها 
نشان مي دهد شرايط محيطي در 

وقوع جرم زورگيري مؤثر است، حال 
آن كه زورگيران به دنبال فضاهايي 
هستند تا بتوانند جرايم خود را به 

راحتي انجام دهند. به همين خاطر 
با شگردهاي مختلف قربانيان را به 
مناطق خلوت كشانده و با نقشه اي 

از پيش تعيين شده زورگيري 
مي نمايند.بر همين اساس پيش بيني 
مي شود فضاهاي شهري بايد طوري 

طراحي شوند كه از ديد كاملي 
برخوردار باشند تا زمينه وقوع چنين 
جرايمي كاهش يابد.در همين حال 

مطالعه و بررسي متهمان زورگيري از 
جمله راهكارهاي مؤثر در پيشگيري 
از وقوع جرم است. ضمن اينكه پس 
از دستگيري متهمان زورگيري، بايد 

بررسي هاي علمي روي آنان انجام 
شود تا وقوع چنين جرايمي ريشه يابي 

شود. پليس هم بايد ضمن باال بردن 
توانايي هايش به گونه اي عمل كند كه 
مجرمان احساس كنند مأموران پليس 

از هوشياري و توانايي بسيار زيادي 
برخوردارند. پس اقدامات پليسي بايد 
بسيار جلوتر از مجرمان باشد تا آنها 
نتوانند به راحتي مرتكب جرم شوند.

فرمانده نيروي انتظامي، چهار برابر شدن قيمت مواد مخدر سنتي و سخت شدن انتقال آن به ايران را از عوامل اصلي گرايش 
به مصرف مواد مخدر صنعتي اعالم كرد. سردار اسماعيل احمدي مقدم در جمع خبرنگاران گفت: خأل قانون در كشور براي مقابله 
با مصرف مواد صنعتي نيز از عوامل افزايش مصرف اين مواد است. به همين دليل مبارزه در اين مورد جدي تر شده و در حال 

كنترل است. 
وي درباره آمار تعداد معتادان كشور گفت: در حال حاضر آمار دقيقي از معتادان كشور نداريم  اما براساس آمار ستاد مبارزه با 
مواد مخدر، يك ميليون و 200 هزار معتاد شناسايي شده كه عالوه بر اين 800 هزار نفر نيز تفنني مواد مخدر مصرف مي كنند. 
احمدي مقدم تغيير الگوي مصرف مواد مخدر سنتي به صنعتي را يك هشدار دانست و افزود: اجراي برنامه هاي فرهنگي براي 

پيشگيري از مصرف مواد صنعتي، مي تواند در كاهش اين معضل اجتماعي تأثيرگذار باشد.

زورگيري عامل افزايش 
گروه ح��وادثرازمردمعتادكهاضطراب در جامعه

پسازقتـلچهارعضـوخانواده
عمويش،برايصحنهسـازيخانه
رابهآتشكشيدهبود،درگزارش

پزشكيقانونيفاششد.
به گزارش خبرنگار ما، 29 اس��فند 
89 كارآگاهان پليس آگاهي شهرستان 
تبري��ز از مرگ مش��كوك چه��ار عضو 
خانواده اي در آتش سوزي خانه اي باخبر 
ش��دند. مأموران پس از حضور در محل 
دريافتند »راضيه« 70 ساله، »مرضيه« 
40 ساله، »س��يما« 19 ساله و »مينا« 
10 س��اله هنگام آتش س��وزي در خانه 
حضور داشتند كه بر اثر شدت سوختگي 

جان باخته بودند.
تحقيقات در اين باره ادامه داشت تا 
اينكه گزارش پزش��كي قانوني راز قتل 
چهار عضو اين خانواده را فاش كرد. در 
اين گزارش اعالم شده بود آثار درگيري 
و جراحت بر روي بدن قربانيان مشاهده 

شده است.
كارآگاهان س��پس اعض��اي خانواده 
قربانيان را به صورت نامحس��وس تحت 
كنترل قرار داده و به برادرزاده صاحبخانه 
به نام »ش��هرام« - 30 ساله - مشكوك 
ش��ده و او را دس��تگير كردند. متهم در 
ابت��دا منكر هرگونه جرمي ش��د، اما در 
ادامه ل��ب به اعتراف گش��ود و راز اين 

جنايت را فاش كرد.
او به مأموران گفت: صبح 29 اسفند 
89 پ��س از مصرف مواد مخدر به خانه 
عمويم رفتم تا از آنها پول بگيرم. مرضيه، 
زن عموي��م از دادن پول خودداري كرد 
و قصد داش��ت موضوع را به همسرش 
بگويد. من هم ب��راي اينكه او را از اين 
كار منصرف كنم، چاقويي از آشپزخانه 
برداش��ته و با چند ضربه او را كش��تم. 
راضي��ه - مادر زن عمويم - با ديدن اين 
صحنه قصد فرار داشت كه زن 70 ساله 
و دو دخترعموي��م به نام هاي س��يما و 
مينا را نيز از پا درآوردم.بعد از س��رقت 
طالهاي قربانيان شلنگ گاز را بريدم تا 
با انفجار خانه، راز جنايتم فاش نش��ود.
مرد جنايت��كار پس از اعتراف به قتل و 
بازس��ازي صحنه جنايت با قرار قانوني 
روانه زندان ش��د. تحقيقات درباره اين 
قتل ها از سوي كارآگاهان پليس جنايي 

تبريز ادامه دارد.

گ��روه حوادثمردجـوانكهبهخاطرموقعيت
شـغليخودهمـراهخانـوادهاشراهيخـارجاز
كشورشدهبود،وقتيباپيشرفتماليخيرهكننده
همسـرشروبهروشدباطرحنقشـهايابتدااورا

خانهنشينوسپسراهيايرانكرد.
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به اختال ف جنجالي 
اي��ن زوج از چندي قب��ل و در پي مراجعه م��رد جوان و 
وكيلش به دادگاه خانواده تهران كليد خورد. ش��اكي كه 
خود را كارمند يك ش��ركت خارج��ي معرفي مي كرد در 
حالي كه خواستار محكوميت همسرش به تمكين و ادامه 
زندگي در خانه مشترك بود به قاضي گفت: من و همسرم 
چند س��ال پيش با هم ازدواج كرده و دو فرزند داريم. در 
اين س��ال ها با وجود پيش��رفت هاي مالي و شرايط خوب 
خانوادگي سالم انتظار آينده اي روشن و مطمئن را داشتم 
اما افسوس كه خوشبختي ما دوام چنداني نيافت. چرا كه 
همسرم با بهانه جويي هايش زندگي مان را تباه كرد و حاال 3 
سال است كه »ناهيد« من و فرزندانم را ترك كرده و حاضر 
به ادامه زندگي نيست. او بي دليل بناي ناسازگاري گذاشته 
و با وجود ارسال چندين اظهارنامه هم راضي به بازگشت 
نيست. بنابراين تقاضاي محكوميتش به تمكين را دارم و 
در صورت ادامه اين وضع، انتظار دارم همسرم ناشزه معرفي 
ش��ود. قاضي پرونده پس از دريافت اين شكايت، زن را به 
دادگاه فرا خواند. اما وي برخالف ادعاهاي همسرش گفت: 
پس از ازدواجمان بنا به شرايط و ضرورت شغلي شوهرم به 

يك كشور همسايه سفر كرديم. در حالي كه صاحب 2 بچه 
بودم، تصميم به ادامه تحصيل گرفتم و عالوه بر خانه داري 
و نگه��داري از فرزندانم��ان، با تالش فراوان در دانش��گاه 
پذيرفته شدم. پس از پايان تحصيالتم نيز با شراكت يكي 
از شهروندان كشور محل زندگي مان شركت بازرگاني داير 
كرديم. اما با توجه به قوانين آن كشور بايد هرگونه معامالت 

اقتصادي با موافقت شوهرم صورت مي گرفت. 
اما كم كم همسرم كه از توسعه كار و پيشرفتم ناراضي 
و دلخور بود، بناي ناس��ازگاري گذاش��ت. او با تش��كيل 
پرونده هاي واهي و دستكاري گذرنامه ام، مرا متهم به جعل 
كرد و موجبات عسر و حرج مرا فراهم آورد. به طوري كه 
با توطئه او گذرنامه ام ضبط و توقيف ش��د و از آن كش��ور 
نيز اخراج شدم. او مرا با وضعيت اسفباري به ايران فرستاد 
ضمن اين كه امكان دسترسي به او و فرزندانم را نيز نداشتم. 
زن جوان با ناراحتي ادامه داد: من به اراده و ميل خود آن 
كشور را ترك نكردم، بلكه ناخواسته از آنجا رانده شدم. حاال 
هم از زندگي، فرزندانم و س��رمايه ام دور مانده ام و زندگي 

سختي را در كنار خانواده پدري مي گذرانم. 
اگر منظور ش��وهرم از تمكين و حضور در خانه اش 
در خارج از كشور است باور كنيد يك لحظه هم ترديد 
نخواهم كرد. ضمن اين كه در اين مدت تمام تالشم را براي 
بازگشت نزد عزيزانم به كار بسته ام. اما  مؤثر واقع نشد.با 
اي��ن وجود قاضي دادگاه زن جوان را محكوم به تمكين 
كرد و ادعاهاي وي را در نقض اين حكم مؤثر ندانست. 

اما با اعتراض وي به رأي دادگاه پرونده روي ميز هيأت 
قضاي��ي ش��عبه 26 دادگاه تجديد نظر اس��تان تهران 
قرار گرف��ت. بنابراين هيأت قضايي ش��عبه 26 دادگاه 
تجديدنظر استان تهران - »ميرغفاري و صلواتي« - مرد 
را محكوم كردند تا خانه اي مناس��ب با امكانات رفاهي 
براي همسرش در نظر بگيرد و مقدمات ديدار فرزندان 

و زندگي در كنار آنان را نيز فراهم نمايد. 

به گ��زارش خبرنگار م��ا، »مهدي« 38 
س��اله از 12 ارديبهش��ت 88 جنايت ه��اي 
سريالي اش را در قزوين آغاز كرد. »كيميا«- 
52 ساله- نخستين قرباني قاتل سريالي بود 
كه پنج روز پس از ناپديد ش��دن، جسدش 
در جاده كمال آباد كش��ف ش��د. او سه ماه 
بعد هم »اقدس« 62 ساله را قرباني سرقت 

طالهايش كرد. 
در ادامه با پيدا ش��دن جس��د س��ه زن 
ديگر ب��ه نام هاي »ياس��من«، »محترم« و 
»كب��ري«، كارآگاهان جنايي پليس فرضيه 
قتل ه��اي س��ريالي را تح��ت بررس��ي قرار 
دادند. آنها پس از تجس��س هاي گس��ترده، 
»مهدي« را در محله »مينودر« شناس��ايي 
كرده و 26 ارديبهش��ت 89 او را دس��تگير 
كردند. مرد جنايتكار در تحقيقات و جلسه 

گفت وگو با راننده 

ارابه مرگ
مانند هميشه آرام بود؛ به 

پرسش ها كوتاه پاسخ مي داد.  
انگار نه انگار قرار است چند 

دقيقه ديگر پاي چوبه دار برود.
انگيزهاتازكشتنزنها

چهبود؟
مشكالت مالي و روحي. انگار 

نيرويي به من دستور مي داد اين 
قتل ها را انجام دهم اما سرقت 

طالي زنان هم بي تأثير نبود.
اآلنكهدريكقدميمرگ

هستي،ازجنايتهايت
پشيماني؟

پشيمانم اما فايده اي ندارد. 
فقط اميدوارم اولياي دم مرا 

ببخشند. در اين يك سال توبه 
كرده ام و از خدا خواسته ام 

توبه ام را قبول كند.
ازمرگنميترسي؟

از خيلي وقت پيش منتظر اين 
لحظه ام. وقتي دستگير شدم، 
مي دانستم پايان كارم اعدام 

است.
خانوادهاتبهمالقاتت

ميآمدند؟
بله؛ آخرين بار روز يكشنبه آنها 

را ديدم.
وحرفپاياني...

از اولياي دم مي خواهم مرا 
ببخشند. در وصيتنامه ام نيز از 
خانواده ام خواسته ام براي من 

حالليت بگيرند.
وقتي مأموران براي اجراي 

حكم به او نزديك شدند، راننده 
»ارابه مرگ« براي هميشه 
سكوت كرد. بدين ترتيب 

پرونده دومين قاتل سريالي 
زنان قزوين با اجراي حكم 

اعدام بسته شد.

آخرين حرف ها 
قاتل 5 زن پاي چوبه دار چه گفت

دادگاه ب��ا اعت��راف به قتل پن��ج زن گفت: 
هيچ انگيزه اي براي جنايت نداش��ته و فقط 
نيروهايي ش��يطاني به او دستور اين كارها 
را مي داد. قضات ش��عبه دوم دادگاه كيفري 
اس��تان قزوين پس از محاكم��ه »مهدي«، 
او را ب��ه پنج بار قصاص محك��وم كردند. با 
اعتراض متهم، پرونده به ديوان عالي كشور  
فرس��تاده شد كه قضات شعبه ششم ديوان 
هم حكم را تأييد كردند. پس از اس��تيذان 
حك��م مجازات قات��ل از س��وي رئيس قوه 
قضائيه، پرونده براي اجراي حكم به ش��عبه 
اجراي احكام دادسراي قزوين فرستاده شد. 
سرانجام هم س��حرگاه پنجشنبه 5 خرداد، 
»مهدي« 357 روز پس از دس��تگيري پاي 
چوب��ه دار رفت و در مأل عام به دار مجازات 

آويخته شد.

حاشيه هاي اعدام
é  از يك س��اعت قب��ل از اجراي حكم، 
جمعي��ت زي��ادي در محل اج��راي حكم- 

خيابان ايران گاز- تجمع كرده بودند.
é مأموران بامداد پنجش��نبه »مهدي« 
را از زن��دان مركزي قزوي��ن به اداره آگاهي 

منتقل كردند.
é در اداره آگاهي ابتدا مجازات 74 ضربه 
شالق قاتل سريالي اجرا شد و مرد جنايتكار 
پس از نوشتن وصيتنامه اش، به محل اجراي 

حكم انتقال يافت.
é ساعت 6 و 30 دقيقه خودروي حامل 
»مهدي« در حال��ي كه دو خودروي پليس 
آن را همراه��ي مي كردن��د، وارد محوط��ه 

اجراي حكم شد.
é قاتل س��ريالي قبل از اج��راي حكم، 
توانس��ت براي آخرين بار ب��ا برادرش ديدار 

كند و از او حالليت خواست.
é پس از قرائت حكم از س��وي نماينده 
دادس��تان و صحبت هاي كوتاه »مهدي« با 
اولياي دم، ساعت هفت صبح، حكم از سوي 
پسر »كيميا«- نخستين قرباني- به عنوان 

نماينده اولياي دم اجرا شد. 
é پس��ر »كيميا« پس از اجراي حكم به 
خبرنگاران گفت: دو س��ال است منتظر اين 
لحظه بودم تا قاتل مادرم را باالي چوبه دار 

ببينم.

é ساعت 7 و 45 دقيقه جسد »مهدي« 
از چوب��ه دار پائي��ن آورده ش��د و ب��ا تأييد 
مرگش از سوي نماينده پزشكي قانوني، به 

سردخانه انتقال يافت.
é در اين مراس��م مسئوالن دادگستري 
همكاري خوب��ي با خبرنگاران و عكاس��ان 

براي تهيه خبر و عكس داشتند.
é يك��ي از كاركنان زن��دان كه در محل 
حضور داش��ت، در جمع خبر نگاران گفت: 
»مه��دي« در اي��ن م��دت رفت��ار خوبي با 
زنداني��ان و مس��ئوالن زن��دان داش��ت و 

خانواده اش هميشه به مالقاتش مي آمدند.

سناريوي مرگبار
براي 4 عضو خانواده

پشت پرده زندگي 
زن و شوهر مقيم خارج

اوايل پائي��ز 89 دو زن هنگام خروج از 
يك مركز خريد در ش��مال تهران متوجه 
سرقت كيف پول شان شدند. آنها بالفاصله 
به مأموران انتظامات مستقر در مركز تجاري 
مراجع��ه كردند. لحظاتي بع��د و به دنبال 
بازبيني فيلم دوربين هاي مداربس��ته، دزد 
نوجوان در پاركينگ شناسايي و دستگير 
شد. پسر 17 س��اله در حضور مأموران به 
س��رقت 2 كيف پول اعتراف كرد و ضمن 
ابراز ناراحتي و پشيماني با چشمان اشكبار 
گف��ت: »باور كنيد تا به حال مرتكب هيچ 
جرمي نشده بودم و اين بار هم فقط به خاطر 
مادر بيمارم مجبور به دزدي شدم. حاال هم 
از شاكي ها تقاضاي بخش��ش دارم.«سارق 
پشيمان در ادامه بازجويي گفت: چند سال 
قبل پدرم بر اثر بيماري و فقر مرد. در اين 
سال ها نيز زندگي سخت و پردردي داشتيم 
تا اينكه مادرم دچار بيماري كليوي شد و 
پزش��كان اعالم كردند ني��از به پيوند كليه 

دارد. از آنجا كه نمي خواستم تنها تكيه گاهم 
را نيز از دس��ت بدهم، روز و شب به دنبال 
وام و يافتن كار بودم، اما افس��وس كه همه 
درها به رويم بسته بود و مادر بيمارم مثل 
شمع در برابر چشمانم مي سوخت و از بين 
مي رفت تا اينكه با مشاهده آگهي استخدام، 
روانه مركز تجاري ش��مال تهران ش��دم تا 
شايد بتوانم مادر بيمارم را از زندگي پردرد 
و رنج نجات دهم، اما متأس��فانه به نتيجه 
نرس��يدم. در راه برگشت چشمم به 2 زن 
ميانسال ش��يك پوش افتاد. همان موقع با 
خودم گفتم آنها به طور حتم چند ميليون 
توم��ان پول، طال و جواه��ر دارند. بنابراين 
براي لحظه اي وسوس��ه شده و در فرصتي 
مناس��ب كيف پولش��ان را زدم. بعد هم با 
س��رعت به طرف پاركين��گ دويدم تا فرار 

كنم كه دستگير شدم.
پرونده پس��رك پس از دس��تگيري با 
صدور ق��رار مجرميت از س��وي بازپرس 

دادس��راي سعادت آباد به مجتمع قضايي 
قدس ارس��ال شد و قاضي محكمه وي را 
به 8 ماه زندان و 60 ضربه شالق محكوم 
كرد.پس از اعتراض متهم به رأي دادگاه 
و قطع��ي ش��دن مجازات��ش، وي روانه 
زندان ش��د، اما با گذشت نيمي از دوران 
محكوميتش او خواس��تار آزادي مشروط 
ش��د. در اين مرحله، داديار اجراي احكام 
زندان، پرونده وي را كه داراي صالحيت 
اخالقي بود، در اختيار هيأت قضايي شعبه 
39 دادگاه تجديد نظر اس��تان تهران قرار 
داد. قاضي »مه��دي رضايي« - رئيس - 
و »محم��د ايراني« - مستش��ار - پس از 
بررسي پرونده و وضعيت خانوادگي پسر 
نوجوان و مادرش، دس��تور آزادي پس��ر 
زنداني را صادر كردند، مش��روط بر اينكه 
او هفته اي دو بار مس��جد محل ش��ان را 
تميز كند و هيأت امناي مسجد هم ناظر 

اجراي حكم باشند.

شرط آزادي نوجوان كيف قاپ
گروهحوادثپسرنوجوانكهبرايدرمانمادربيمارشدست

بهسرقتزدهبودباحكمدادگاهبايدمسجدمحلزندگيشانراجاروبزند.

گروهحوادث
محمدغمخوار
پروندهزندگي
راننده
»ارابهمرگ«كه
5زنرادرقزوين
بهقتلرساندهبود،
سحرگاهپنجشنبه
بااجرايحكم
اعدام،دريكياز
محلههايقزوينو
درمقابلچشمان
مردمبستهشد.

4 شيطان صفت 
در شيراز 

اعدام شدند
گروهحوادثچهارتبهكار

بهاتهامسرقتهاي
مسلحانه،آدمربايي،آزار
واذيتزناندردومنطقه
شهرشيرازدرمألعامبه
دارمجازاتآويختهشدند.

به گزارش ايرنا، حميد رنجبر 
اسالم لو و حميدرضا باقري 

ده كره به اتهام هاي سرقت هاي 
مسلحانه، آدم ربايي، تخريب 
عمدي، ضرب و شتم و... در 

ميدان كوزه گري شيراز به دار 
آويخته شدند.

همچنين مسعود دهقان و 
مهدي علي پور به اتهام آزار و 

اذيت زنان در شهرك گلستان- 
شيراز- در مقابل چشمان مردم 

اعدام شدند.


