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خواهر دخت�ر كنكوري ك�ه به ط�رز غم انگيزي قب�ل از اع�ام نتاي�ج كنكور به 
زندگي اش در تهران پايان داده بود ماجراي مرگ او را به قاضي پرونده ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده از شامگاه سه شنبه نهم مردادماه امسال 
همزمان با مرگ مش��كوك دختر جواني در خانه اش حوالي يكي از خيابان هاي جنوبي 

تهران در دستور كار مأموران پليس قرار گرفت. 
آن ش��ب مأموران كالنتري 131 س��ليمانيه در محل حادثه كه خانه مجردي دو دختر 
جوان بود با جس��د دختر 19 ساله اي به نام شهين روبه رو ش��دند كه چسب پهني روي 
دماغ و دهانش چسبانده شده بود. پس از اعالم اين خبر قاضي منافي آذر، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم در محل به تحقيق 
پرداختند. نخستين بررسي ها نشان داد كه دختر فوت شده كه پشت كنكوري بوده است 
در اين خانه همراه خواهرش به صورت مجردي زندگي مي كرده اند. مأموران در بررسي 
محل حادثه دست نوشته اي از شهين پيدا كردند كه حكايت از اين داشت وي بر اثر ترس 
از نتايج كنكور يك روز قبل از نتايج به زندگی اش پايان داده است. دختر جوان نوشته بود: 
»از كنكور و استرس آن خسته شده ام و دوست دارم به زندگی ام پايان بدهم.« همزمان با 
انتقال جسد به پزشكی قانونی مأموران تحقيقات گسترده اي را براي روشن شدن زوايايي 
پنهان اين حادثه آغاز كردند تا اينكه چند روز قبل خواهر شهين به دادسراي امور جنايي 

تهران رفت و ماجراي غم انگيز مرگ خواهرش را توضيح داد. 
وي گفت: من و خواهرم اهل شهرستان هستيم. پدر و مادرم شهرستان ساكن هستند 
و من چهار سال قبل براي كار به تهران آمدم و در مدرسه اي شروع به كار كردم. خواهرم 

آن زمان دانش آموز دبيرس��تان بود و همه دغدغه اش قبول شدن در كنكور بود تا اينكه 
دو سال قبل در كنكور شركت كرد و قبول نش��د. او سال بعد هم دوباره شركت كرد، اما 
در رشته مورد عالقه اش قبول نشد. به همين خاطر هميشه غصه مي خورد كه تصميم 
گرفت براي شركت در كالس هاي آمادگي كنكور به تهران بيايد و من هم استقبال كردم. 
ما دو خواهر خانه اي اجاره كرديم. او هر روز در خانه مشغول خواندن درس بود و گاهي 
هم به كالس هايي كه ثبت نام كرده بود، مي رفت و من هم به محل كارم مي رفتم و شب 
به خانه بر مي گشتم. از اينكه خواهرم پيش من بود و تنها نبودم خيلي خوشحال بودم، 
اما از استرسي كه او به خاطر شركت در كنكور داشت ناراحت و نگرانش بودم. او سرگرم 
درس خواندن و آماده ش��دن براي كنكور بود و خيلي با من حرف نمي زد. پس از اينكه 
امتحان كنكور داد خيلي ناراحت بود و مي گفت خراب كرده اس��ت و خيلي نگران بود و 
استرس زيادي داشت. من سعي مي كردم او را دلداري بدهم، اما فايده اي نداشت. عصر روز 
حادثه مادرم زنگ زد و گفت شهين تلفن او را جواب نمي دهد كه نگران شدم و بالفاصله 
به خانه آمدم. او روي تختش دراز كشيده بود كه فكر كردم خواب است اما وقتي نزديك 
شدم، ديدم دماغش خوني است و چس��ب پهني روي دماغ و دهانش چسبيده است و 
نفس نمي كشد. با داد و فرياد از همسايه ها درخواست كمك كردم و بعد هم اورژانس آمد 

و گفت خواهرم فوت كرده است. 
تحقيقات درباره اين حادثه به دستور قاضي منافي آذر تا اعالم نظريه پزشكي قانوني در 
مورد علت اصلي مرگ و همچنين نتيجه خط شناسي از دست نوشته دختر فوت شده از 

سوي مأموران ادامه دارد. 

ماجراي غم انگيز مرگ دختر كنكوري
مرد ميانسال كر و اللي كه متهم به آدم ربايي و سرقت خودرو است در دادگاه جرمش را 
انكار كرد. متهم كه همراه مترجم ناشنوايان در دادگاه حاضر شده بود ماجرا را شرح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، بيستم اسفند س��ال 9۵، مأموران پليس حين گشت زني در يكي از 
خيابان هاي شرق تهران به يك دستگاه خودروي پرايد مشكوك شدند كه با سرعت در حال 
رانندگي بود. به اين ترتيب عمليات تعقيب و گريز آغاز شد، اما راننده پرايد بدون توجه به 
دستور ايست در حاليكه يك سرنشين همراه داشت به سرعت به مسيرش ادامه  داد. سرانجام 
خودرو بعد از شليك چند تير هوايي متوقف شد تا اينكه مأموران در مواجهه با راننده دريافتند 

احمد ۵0 ساله ناشنواست و به همين خاطر به هشدارهاي پليس توجهي نكرده است. 
در ادامه تحقيقات سرنشيني كه روي صندلي شاگرد نشسته بود نيز مدعي شد ساعتي پيش 
از طرف راننده كر و الل ربوده شده است. همچنين با استعالم پالك خودرو نيز مشخص شد 

خودروي تحت تعقيب سرقتي است. 
بنابراين احمد بازداشت و به پليس آگاهي منتقل شد. متهم در روند بازجويي ها بدون مترجم 
ناشنوايان با زبان اشاره جرمش را انكار كرد و خودش را بي گناه خواند، اما وي بنا به شواهد و 
قرائن موجود به اتهام سرقت و آدم ربايي مقرون به آزار روانه زندان شد و پرونده به شعبه دوم 

دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
هفته گذشته متهم همراه با مترجم ناشنوايان از اداره بهزيستي در دادگاه به رياست قاضي 
زالي حاضر ش��د. وي بعد از قرائت كيفرخواس��ت با انكار اتهاماتش با زبان اش��اره و كمك 
مترجمش در دفاع از خود گفت: »چند سال پيش ازدواج كردم و صاحب دو فرزند شدم اما 
همسرم طالق گرفت و همراه فرزندانم مرا ترك كرد. بعد از آن به شهرستانمان در سنندج 
رفتم اما به خاطر مشكالت مالي مجبور شدم براي كار راهي تهران شوم. در تهران مشغول 
كارگري بودم و براي خوردن غذا به يك اغذيه فروشي در شرق تهران مي رفتم. روزي متوجه 
شدم صاحب اغذيه فروشي قصد دارد خودروي پرايدش را بفروشد. او به من پيشنهاد داد و 

من هم قبول كردم.«
وي در ادامه گفت: »صبح روز حادثه حدود 4 ميليون تومان از پول خودرو را در چند نوبت از 
طريق كارتم پرداخت كردم و خودرو را تحويل گرفتم تا اينكه بعد ازظهر همان روز در حال 
گشت زني بودم كه مرد جواني به اصرار سوار ماشينم شد. او گفت گرسنه است و درخواست 
پول كرد. مبلغي پول به او دادم و از ماشين پياده شد و رفت. بعد از طي مسافتي كوتاه دوباره 
او را ديدم. بار ديگر وقتي به اصرار سوار ماشين شد، مقداري مواد مخدر نشان داد كه اعتراض 
كردم چرا پول غذا را براي خريد مواد داده است. در همين حين بود كه او ماشين پليس را 
ديد و بالفاصله با پرتاب بسته مواد به بيرون شروع به سر و صدا كرد. آنجا بود كه پليس دستور 

ايست داد، اما به خاطر معلوليت دستور پليس و صداي شليك تير هوايي را نشنيدم.«
وي در آخر گفت: »در بازجويي ها مترجم ناش��نوايان حضور نداش��ت و ب��ه خاطر همين 
شرايط نتوانس��تم از خودم دفاع كنم. آن مرد مواد فروش بود و مي خواست از معلوليت من 
سوءاستفاده كند. از سرقت خودرو هم اطالعي نداشتم و در بررسي ها هم چاقويي از من پيدا 

نشد. باور كنيد آن روز هيچ سالح سردي همراه نداشتم.«
بعد از اظهارات متهم، رياست دادگاه با برادر متهم تماس گرفت و او تلفني در پاسخ به سؤاالت 
هيئت قضايي گفت: »سه برادر بوديم كه يكي از برادرانمان در تصادف فوت كرد. احمد هم 
از بچگي معلول بود و با مادرم زندگي مي كرد. آنها تحت پوشش بهزيستي بودند، اما احمد از 
طرف دولت حمايت نمي شد و شرايط مالي ما هم طوري نبود كه بتوانيم او را كمك كنيم. به 
همين دليل هر بار به بهانه كار به تهران مي آمد. من با همه سختي هايي كه در شهرستان بود 
با رفتنش به تهران مخالفت مي كردم، اما او به حرف هايم اهميتي نمي داد. او بي گناه است و به 
خاطر شرايط خاص از او سوءاستفاده شده است. حاال اصرار دارم با تبرئه او مقدمات برگشت 

به شهرستان را برايش فراهم كنيد.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

محاكمه كر و الل به اتهام آدم ربايي

دو پزشك در تهران و شهرستان نجف آباد 
اصفهان مورد سوءقصد جاني قرار گرفتند. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، احمد ت��ارا - پزش��ك 
فوق تخصص بيماري هاي كلي��ه در كلينيك 
بيمارستان مدرس تهران از سوي فردي مورد 
حمله و ضربات چاق��و قرار گرف��ت. به گفته 
پزشك زخمي، مرد ضارب در ساعت پاياني كار 
كلينيك به عنوان آخرين بيمار وارد كلينيك 
مي شود و ابتدا اسپري اش��ك آور به صورتش 
مي پاش��د و در ادامه يك ضربه چاقو به گردن 
وي مي زند ب��ه طوريكه دو ميل��ي متر با رگ 
گردن فاصله داشته است و در پايان هم دوضربه 
ديگر با چاقو به پهلويش وارد مي كند و از محل 
مي گريزد. متهم پس از حادثه دستگير مي شود 

و در حال حاضر تحت بازجويي است. 
همچنين در حادثه ديگر، اخيراً يكی از جراحان 
مغز و اعصاب شهرس��تان نجف آباد اصفهان 
توس��ط افراد نقابدار مورد س��وءقصد و حمله 

قرار گرفت.

 سوءقصد 
به جان 2 پزشك

نيروهاي يگان حفاظت محيط زيس�ت مش�هد از 
خانه اي 12 هزار عقرب س�ياه و زرد كشف كردند. 
 فرمانده ي��گان حفاظت محيط زيس��ت خراس��ان 
رضوي درباره اين خبر گفت: نيروهاي يگان حفاظت 
محيط زيست اس��تان كه به رفت و آمد و جابه جايي 
جعبه هايي به يك منزل مس��كوني در منطقه الدن 
مش��هد مش��كوك ش��ده بودند با همكاري مأموران 
آگاهي ناج��ا موفق ش��دند در بازرس��ي از اين خانه 
تعداد 1۲ هزار عقرب از انواع زرد و سياه كشف كنند 
كه از اين تعداد، 10 هزار عقرب طي مدت پرورش و 

نگهداري، تلف شده بودند. 
ابوالفضل ش��عباني با بيان اينك��ه عقرب ها به منظور 
بهره برداري از زهر شان توسط عده اي سودجو بدون 
مجوز صيد شده بودند، گفت: ۲هزار عقرب زنده كشف 
شده نيز توقيف و به اداره كل حفاظت محيط زيست 

استان منتقل شد. 
فرد متخلف به جرم پرورش غير مجاز عقرب در منزل 
مس��كوني و ايجاد ناامني و خطر ب��ه مراجع قضايي 

معرفي شد. 

 كشف ۱2 هزار عقرب 
از يك منزل مسكوني 

برخورد س�واري پ�ژو ب�ا ي�ك دس�تگاه موتورس�يكلت مرگ 
سه سرنشين موتور را در پي داشت. 

مدير مركز حوادث و فوريت هاي پزشكي چهارمحال و بختياري گفت: 
اين تصادف بامداد روز پنج شنبه 18 مردادماه در جاده سياسرد شهرستان 
بروجن رخ داد كه پس از اعزام عوامل اورژانس مشخص شد سرنشينان 
موتور سيكلت در دم جان باخته اند. فرامرز شاهين به ايرنا گفت: جزئيات 

حادثه از سوي كارشناسان پليس در دست بررسي است. 

ال ۹۰،  س�واري  خ�ودروي  دس�تگاه  ي�ك  واژگون�ي 
گذاش�ت.  ج�اي  ب�ر  مص�دوم  چه�ار  و  كش�ته  چه�ار 
اين حادثه حوالي ساعت 18:00 روز چهارشنبه در محور سبزوار – نيشابور 
رخ داد كه در جريان آن بر اثر واژگوني يك دستگاه ال 90 چهار نفر جان 
خود را از دست دادند و چهار نفر ديگر مصدوم شدند. پيرحسين كوليوند، 
سرپرست سازمان اورژانس كشور به ايسنا گفت: پس از اعالم به سامانه 
11۵ اورژانس دو دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شدند و چهار نفري كه 

مصدوم شده بودند را به بيمارستان انتقال دادند. 

 مرگ 3 سرنشين موتور 
در تصادف با خودرو 

4 كشته در واژگوني خودرو 

 دام مجرمان سايبري 
براي مسافران تابستاني

سرهنگ مهدي شكيب *
يكي از مواردي كه مي تواند هدف مجرمان سايبري براي انجام كالهبرداري باشد، 
برپايي سايت ها و تورهاي گردشگري است كه با توجه به افزايش تقاضاي هموطنان، 
سودجويان سايبري سعي مي كنند با استفاده از شيوه هاي مختلف روحي  و رواني در 
قالب مهندسي اجتماعي، مسافران، گردشگران و توريست ها را فريب دهند و از آنان 
كالهبرداري كنند. انتشار آگهي هاي تبليغاتي و جعلي در شبكه هاي اجتماعي به 
عنوان يكي از شگردهاي مجرمان سايبري است. بسياري از آگهي هاي منتشر شده 
در شبكه هاي اجتماعي بي  پايه و اساس است و تنها به دنبال كسب منافع مالي خود 

هستند و براي به دست آوردن پول بيشتر دست به هر كاري خواهند زد. 
مسافران و گردشگران بايد مراقب سايت هاي جعلي و فاقد مجوز باشند و براي 
ثبت نام به منابع معتبر و تأييد شده از سوي س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش��گري مراجعه كرده و از ثبت نام، ارائه اطالعات يا واريز وجه به 
حساب افرادي كه در شبكه هاي اجتماعي اقدام به درج آگهي كرده اند، خودداري 
كنند. در حال حاضر س��ايت http://www. ichto. ir/agency    وابسته به 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بهترين مرجع شناسايي 

آژانس هاي مجاز است. 
پس از نماد اعتماد الكترونيك يا اينماد كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ايجاد شد، تي نماد توسط سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي ايجاد شده است 
و سايت هاي فعال در زمينه گردشگري موظف شده اند كه تي نماد دريافت كنند. 
هموطنان عزيز با مراجعه ب��ه س��ايت http://tnamad. ichto. ir  مي توانند 
توضيحات تكميلي در خصوص تورهاي گردشگري و اطالع از فعاليت آنها در فضاي 
مجازي اطمينان پيدا كنند. يكي از مهمترين موضوعاتي كه مس��افران را تهديد 
مي كند، سرقت يا گم شدن تجهيزات هوشمندي است كه حاوي اطالعات مهم و 
خصوصي هستند. اطالعاتي كه افشاي آنها مي تواند خسارات جبران ناپذيري براي 

مسافران داشته باشد. 
متأسفانه حافظه هاي تلفن هاي همراه، گنجينه اي ارزشمند از اطالعات مختلف است 
و هموطنان عزيز بدون در نظر گرفتن خطرات موجود، اين اطالعات را هميشه و در 
محيط هاي مختلف با خود به همراه دارند، بنابراين توصيه مي شود قبل از مسافرت 
اطالعات مهم و شخصي خود را از حافظه دستگاه هاي همراه به حافظه هاي جانبي 
مثل فلش مموري، هارد اكسترنال،CDو DVD  منتقل كرده و در مكان امني 

نگهداري كنند. 
انتخاب رمز هاي عبور مناسب و قوي براي تجهيزات ديجيتال الزم و ضروري است. 
انتخاب پسورد مناسب براي تجهيزات و ابزار هوشمند و تغيير دوره اي آنها مي تواند 
دسترسي افراد س��ودجو را به اطالعات مهم محدود كند و زمينه افزايش امنيت 

كاربران را به همراه داشته باشد. 
يكي ديگر از مواردي كه مي تواند زمينه سوءاستفاده از كاربران در فضاي مجازي را 
فراهم آورد، انتشار تصاوير خصوصي و مهم در ايام مسافرت و در شبكه هاي اجتماعي 
است. تصاوير و كليپ هايي كه به عنوان سلفي و يهويي گرفته و گاهي اوقات بدون در 
نظر گرفتن عواقب احتمالي در شبكه هاي اجتماعي منتشر مي شوند. اعتماد بيش 
از حد كاربران فضاي مجازي به افراد آنالين زمينه ساز وقوع بسياري از پرونده هاي 
تشكيل شده در پليس فتا شده است. بنابراين هموطنان عزيز بايد نسبت به نحوه 
فعاليت در فضاي مجازي كمي حساس تر باشند و با دقت بيشتري نسبت به ارتباطات 
مجازي خود برخورد كنند و مد نظر داشته باشند كسي كه آنسوي خط است هميشه 

فردي نيست كه معرفي مي كند. 
كاربران در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشكوك و مجرمانه آن را از طريق سايت 

پليس فتا به آدرس cyberpolice. ir گزارش كنند. 
*  رئيس اداره پيشگيري از جرائم سايبري فتا ناجا 

شيطان    قلهك 
محارب  شناخته   شد 

مرد هوس�راني كه 14 دخت�ر و زن جوان را در پوش�ش 
مس�افربري ربوده و م�ورد آزار و اذيت ق�رار داده بود 
از س�وي بازپ�رس پرون�ده محارب ش�ناخته ش�د و 
ب�ه زودي در دادگاه انق�اب محاكمه مي ش�ود. متهم 
عاوه بر آزار و اذيت دختران و زن�ان جوان، 15 خودرو 
را ب�راي اجراي نقش�ه س�ياهش س�رقت ك�رده بود. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به پرونده مرد شيطان صفت 
كه اميد نام دارد از اوايل دي  سال گذشته با شكايت زن جواني 
به اته��ام آدم ربايي و آزار و اذيت از س��وي كارآگاهان پليس 
آگاهي تهران آغاز شد. ش��اكي به مأموران گفت: روز حادثه 
در حوالي خيابان قلهك منتظر تاكسي بودم تا به محل كارم 
بروم كه خودروي پژويي كنارم توقف كرد و راننده آن كه مرد 
جواني بود مرا به عنوان مسافر سوار كرد. راننده پس از طي 
مسافتي به بهانه ترافيك تغيير مسير داد. وقتي به او اعتراض 
كردم چاقوي بزرگي از زير صندلي اش بيرون آورد و به پهلويم 
گذاشت و مرا تهديد به مرگ كرد. در حالي كه از شدت ترس 
زبانم بند آمده بود راننده بي رحم خودرو را در خيابان خلوتي 
نگه داشت و با زور مرا آزار و اذيت كرد و بعد هم با سرقت اموال 

گرانقيمتم از محل گريخت. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي رضواني، بازپرس 
هشتم دادسراي امور جنايي تهران براي شناسايي و دستگيري 

متهم در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران در نخستين گام از تحقيقات با شكايت هاي مشابه اي 
روبه رو شد كه شاكيان مدعي بودند پسر جواني با خودروهاي 
متفاوتي در حوالي قلهك آنها را به عنوان مسافر سوار و پس از 

ربودن و آزار و اذيت آنها را رها كرده است. 
بررسي هاي مأموران نشان داد مشخصات ظاهري كه شاكيان 
از متهم در اختيار آنها قرار داده اند همگي متعلق به يك پس��ر 
جواني اس��ت كه با خودروهاي متفاوت دس��ت به آدم ربايي و 
جنايت مي زند. از سوي ديگر مأموران دريافتند متهم براي هر 
آدم ربايي خودرويي را سرقت مي كند و براي اينكه شناسايي 
نش��ود خودروی س��رقتي را رها كرده و دوباره ب��راي جنايت 

بعدي اش خودروي ديگري را سرقت مي كند. 

متهم به گريه هايم توجهي نكرد 
يكي از ش��اكيان كه دختر جواني بود به مأموران گفت: روز 
حادثه ساعت 8 صبح در حوالي خيابان كاوه در شمال تهران 
سوار خودروي پرايد مسافركش نمايي ش��دم تا براي انجام 
كاري به فروشگاهي در مركز شهر بروم. راننده كه پسر جواني 
بود در ميانه راه ناگهان چاقويي به پهلويم گذاشت و تهديد 
كرد هيچ حركتي نكنم. او تغيير مسير داد و ساعتي بعد در 
يكي از خيابان هاي خلوت اطراف ته��ران توقف كرد. وقتي 
متوجه نقشه شوم او شدم با گريه و التماس خواستم رهايم 
كند، اما فايده اي نداش��ت و مرد شيطان صفت به گريه هايم 

توجهي نكرد و به زور مرا آزار داد. 
مرا از پاركينگ خانه مان ربود 

دختر جوان ديگري ارديبهشت ماه امسال با شكايت از مرد 
ش��يطان صفت به اتهام آدم ربايي و آزار و اذيت گفت: صبح 
روز حادثه همراه خواهرم با خودروي بي ام و اش به خانه يكي 
از بستگانمان در خيابان دروس رفتيم تا اينكه ساعتي قبل 
به خانه مان برگشتيم. وقتي خودرو را داخل پاركينگ پارك 
كرديم ناگهان مردي چاقو به دست به ما حمله كرد و چاقويي 
زير گلويم گذاش��ت و مرا به داخل كوچه برد و به زور س��وار 
خودروي پرايد كرد و به سرعت حركت كرد. در حالي كه از 
شدت ترس دست و پايم مي لرزيد از مرد جوان خواستم مرا 
رها كند، اما او با س��رعت حركت مي كرد تا اينكه در خيابان 

خلوتي خودرواش را متوقف كرد و مرا به زور آزار داد. 
در حالي كه هر روز به تعداد ش��اكيان افزوده مي ش��د اواخر 
ارديبهشت ماه امسال مأموران كالنتري قلهك به خودروي پژو 
پرشيايي كه قصد سوار كردن زن جواني را در حوالي قلهك 
داشت مشكوك شدند . مأموران پس از استعالم شماره پالك 
خودرو متوجه شدند خودروي پرشيا سرقتي است. بنابراين 
به راننده كه مرد جواني بود دستور ايس��ت دادند، اما راننده 
اقدام به فرار كرد تا اينكه پس از تعقيب و گريز كوتاه مأموران با 
شليك چند تير خودرو را متوقف كردند. بررسي هاي مأموران 
نشان داد راننده خودروي سرقتي همان راننده شيطان صفتي 
است كه با خودروي سرقتي در پوشش مس��افربري زنان و 

دختران زيادي را ربوده و مورد آزار و اذيت قرار داده است. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس به هفت مورد آدم ربايي و 
آزار و اذيت اقرار كرد و گفت: وضع مالي پدرم خوب اس��ت و 
خانه مان در منطقه باالي شهر است. چند سال قبل در مهماني 
يكي از دوستانم شركت كردم و با دختر جواني آشنا شدم. من 
عاشق او شدم و تصميم داشتم با او ازدواج كنم. رابطه دوستانه 
با او مرا معتاد كرد و به همين خاطر مدتي بعد شروع به سرقت 
كردم و به زندان افتادم. وقتي از زندان آزاد شدم، فهميدم او 
به من خيانت كرده و با فرد ديگري دوست شده است. از همان 

روز به بعد از زنان عقده گرفتم. 
وي ادامه داد: هر وقت شيشه مصرف مي كردم روحي به من 
دستور مي داد كه زنان و دختران جوان را بربايم و مورد آزار و 
اذيت قرار دهم. به همين دليل ابتدا خودرو سرقت مي كردم 
و با خودروي سرقتي زنان جوان و دختران را سوار مي كردم و 

بعد با تهديد چاقو يا پيچ گوشتي آنها را آزار مي دادم. 
از آنجايي كه احتمال داش��ت افراد ديگري ني��ز در دام مرد 
شيطان صفت گرفتار شده باشند، تصوير وي به دستور قاضي 
پرونده در روزنامه ها منتشر شد. پس از انتشار تصوير متهم، 

چند زن و دختر جوان به تعداد شاكيان متهم افزوده شد. 
شكايت خانم معلم از متهم 

ش��اكي ديگر كه معلم بود پ��س از چاپ تصوي��ر متهم در 
روزنامه ها از متهم ش��كايت كرد. وي گفت: آن روز تاكسي 
اينترنتي گرفته بودم و با عجله به داخل خيابان آمدم كه متهم 
با خودروي پژويي كنارم توقف كرد. وقتي از او س��ؤال كردم 
تاكسي اينترنتي هس��تيد، جواب داد بله كه من هم اعتماد 

كرد و سوار شدم. 
همزمان با ادامه تحقيقات از متهم در نهايت 14 زن و دختر 
شكايت خود را از مرد شيطان صفت مطرح كردند. همچنين 
در بازجويي ها متهم به 1۵ س��رقت خودرو هم براي اجراي 

نقشه هاي سياهش اعتراف كرد. 
قاضي رضوان��ي پس از تحقيقات تكميل��ي متهم را محارب 
شناخت و قرار مجرميت وي را صادر كرد. بدين ترتيب متهم 
به زودي به جرم محارب در دادگاه انقالب محاكمه مي شود. 

تعدادي از قربانيان به خاطر ترس از آبرويشان شكايت نكردند

یادداشت 

معلوليت  تا محروميت
اصل قانوني بودن جرم و مجازات تصريح به اين مهم دارد تا مادامي كه فعل يا ترك فعل 
در قانون، جرم انگاري نشده باشد مرتكب قابل تعقيب و مجازات نيست. حال آنچه 
بديهي و مسلم است اينكه اگر مرتكب فاقد قوه درك و تميز باشد تبعاً مجازات منتفي 
است وليكن معلوليت دليل بر فقدان مسئوليت كيفري براي مرتكب نيست، اما قطعاً 

در مقام تحقيق و تعقيب فرد معلول بايد از امكانات اوليه برخوردار باشد. 
فرض كنيد فردي ناشنوا فاقد قدرت گفتار )همانند متهم پرونده( با شكايت فردي 
تحت تعقيب قرار مي گيرد، آيا تحقيق و بازجويي از ايشان از بدو شروع به تحقيق 
در مرجع انتظامي و قضايي زير نظر كارشناسان فني و مسلط به زبان اشاره صورت 

مي گيرد؟
ناشنوايي يكي از شديدترين و بدترين نوع معلوليت است زيرا فرد ناشنوا ارتباط خود 
را با اشخاص از دست مي دهد و موجب گوشه گيري و عزلت مي شود. در اين شرايط 
اگر فرد ناشنوا مورد پيگرد قضايي قرار بگيرد به دليل عدم امكان ارتباط، مشكالت 

بي شماري براي فرد ناشنوا به وجود مي آيد. 
نكته ديگري كه حائز اهميت است اينكه تا اواخر دهه 80 ناشنوايي جزو معلوليت ها 
محسوب نمي شد، اما از زمانيكه ناشنوايي معلول تشخيص داده شد، بايستي بررسي 
كارشناسي و حقيقي صورت گيرد تا فعاليت هاي سازمان بهزيستي مطابق اصل ۲9 
قانون اساسي براي اين افراد اعمال شود تا فرد در جامعه رها نشود و به دليل شرايط 

خاص اجير افرادي كه به دنبال طعمه مي گردند، نشود.«
در اصل ۲9 قانون اساس��ی آمده اس��ت: »برخورداري از تأمي��ن اجتماعي از نظر 
بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث 
و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه 
و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف اس��ت طبق قوانين از محل درآمدهاي 
عمومي و مش��اركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يكايك افراد 

كشور تأمين كند.«
نعيم رضا نظامي چهارمحالي – وكيل دادگستري


