خبری از دستگیری عامالن اسیدپاشی اصفهان نیست
فرهیخت�گان :نزدی�ک به چه�ار ماه از اسیدپاش�یهای اصفه�ان میگذرد اما آنگونه که جانش�ین
فرمانده نیروی انتظامی گفته است «فعال خبری از دستگیری عامل یا عامالن اسیدپاشیها نیست».
س�ردار حس�ین اش�تری در عین حال تاکید کرده اس�ت« :امسال جرائم و س�رقتهایی که موجب
ناامنی شده باالی  10درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته و در برخی شاخصها رشد  10و 15
درصدی کشفیات جرائم را داشتهایم».
به گفته او نیروی انتظامی با رویکرد علمی به دنبال این اس�ت که با دانش روز بتواند به اهداف خود
دست پیدا کند.

مـــــحکمه

«پزش��کان از اج��رای
حک��م قص��اص عامل
اسیدپاشی روی داود روشنایی خودداری
کردهاند ».این را قاضی دشتبان ،مسئول
واح��د اجرای احکام دادس��رای جنایی
تهران میگوید.
ب��ه گفت��ه او ،اجرای حک��م قصاص با
عم��ل جراحی ص��ورت میگی��رد اما
«هن��وز پزش��کی نپذیرفته ک��ه با عمل
جراحی ،چشم و گوش محکوم پرونده
را قص��اص کند و دلیل تعلل در اجرای
حکم ،عدم پذیرش از س��وی پزشکان
است».
آنگونه که دش��تبان گفته است پزشکی
قانون��ی ناظر بر اجرای حکم اس��ت و
ما نمیتوانیم به پزش��کی قانونی یا یک
پزش��ک بگوییم «باید» این کار را انجام
ده��د .وی در عین حال افزوده اس��ت
که در جلس��ه سرپرست دادسرای امور
جنایی با پزش��کی قانونی مقرر شده تا
پزش��کی قانون��ی پس از فراهم ش��دن
مقدمات اجرای حکم و معرفی پزشک،
به ما خبر نهایی را اعالم کند.
داود روش��نایی که بیش از  9سال پیش
روی صورتش اس��ید پاش��یده شد ،به

انهدام باند سارقان خودرو در اصفهان

فرناز استادنوبری| رئیسپلیس آگاهی پایتخت از دستگیری متهم به
قتل سروان محمدجالل کاش��انی و متهمان به آدمربایی اخیر در
تهران خبر داد.
س��رهنگ عباس��علی محمدیان اظهار کرد« :با ت�لاش کارآگاهان
پلیس آگاهی تهران بزرگ ،پرونده ش��هادت س��روان کاش��انی و
آدمربایی و گروگانگیری اخیر در پایتخت به س��رانجام رس��ید و
متهمان هر دو پرونده شناسایی و دستگیر شدند».
محمدیان با بیان اینکه با علمیات ویژه پلیسی متهم به قتل مامور
کالنت��ری  132مرزداران دس��تگیر ش��د ،افزود« :س��اعت 21:20
توهشتم مهر امسال از طریق پلیس  110در جریان قتل یکی
بیس 
از مام��وران کالنتری مرزداران قرار گرفتی��م .با توجه به تاریکی
هوا و ش��رایط نامناسب ضارب موفق به فرار شد ».وی همچنین
ادامه داد« :یک هفته پس از این حادثه ،متهم شناس��ایی شد ،ولی
برای شناسایی همدستان احتمالی ،او را زیر نظر گرفته و منطقه را
تحت محاصره قرار دادیم .پس از این حادثه متهم از تهران خارج
شد و مدام پاتوق خود را عوضکرد ».محمدیان همچنین گفت:
«درنهای��ت وی را در یکی از خوابگاهه��ای نزدیک تهران با یک
کلت کمری و مقداری شیشه دستگیر کردیم ».محمدیان با اشاره
به اینکه برای دستگیری متهم هیچ سرنخی وجود نداشت ،گفت:
«پلیس موفق شد با عملیات ویژه ردزنی متهم را شناسایی کند و

بر اثر تیراندازی افرادی ناش��ناس یک مامور انتظامی در خاش شهید و دو نفر
دیگر زخمی شدند.
هاش��م چاکرزهی ،فرمانده خاش در همین زمینه گفت« :ش��امگاه سهشنبه دو
خودروی پژو به صورت مس��لحانه ماموران انتظام��ی را در محدوده نوکآباد
خاش مورد حمله قرار دادند که در این حمله مس��لحانه یک مامور به شهادت
رسید و دو نفر نیز مجروح شدند».
وی ادام��ه داد« :تاکن��ون هوی��ت این افراد مش��خص نش��ده و تالشها برای
شناسایی و دستگیری آنها ادامه دارد».
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اجرا کند باید این موضوع به رئیس قوه
قضائیه اعالم شود ».داود روشنایی سال
 84اسید روی صورتش ریخته شد .فرد
اس��یدپاش ابتدا در دادگاه مدعی شد که
روشنایی ،او را در مدرسه مورد تمسخر
قرار میداده ،اما بعد عنوان کرد که او را
با فردی دیگر اشتباه گرفته است.

گزارش کوتاه

دستگیری قاتل مامور کالنتریو آدمربایانپایتخت

تیراندازی افراد ناشناس
به 3مامور در خاش

3

حکمش را ص��ادر میکن��د ،اما اینکه
بخواه��د ش��رایطی را ب��رای خانواده
متهم بگذارد ،قابل اجرا نیست ».قاضی
نوراهلل عزیزمحمدی ،رئیس ش��عبه 71
دادگاه کیف��ری اس��تان تهران که حکم
این پرونده را صادر کرده نیز میگوید:
«اگر پزش��کی حاضر نیس��ت حکم را

رئیسپلیس پایتخت خبر داد

باند چهار نفرهای که اقدام به سرقت خودرو میکردند در عملیات ویژه پلیس
اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ حسن یاردوس��تی فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان گفت« :درپی
وق��وع چندین فقره س��رقت خودرو و لوازم داخل خودرو در س��طح ش��هر
اصفهان ،دس��تگیری س��ارق یا س��ارقان ،در دس��تور کار ماموران انتظامی این
فرماندهی قرار گرفت».
ماموران با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی دو سارق سابقهدار را در این زمینه
شناسایی و دستگیر کردند.
وی ادام��ه داد« :متهمان در تحقیقات صورتگرفته دو نفر دیگر از همدس��تان
خ��ود را ل��و دادند که پس از هماهنگی با مقام قضای��ی دو متهم دیگر نیز طی
عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش��ان دس��تگیر ش��دند ».پلیس در بازرس��ی
مخفیگاه متهمان ش��ماری از اموال مس��روقه را کش��ف کرد و متهمان پس از
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

4

|داود روشنایی قربانی اسیدپاشی|

مـــــطه��ره واعظیپ��ور|

فرهیختگان میگوید که «حاضر است به
شرط پرداخت کامل هزینههای درمان و
اینکه تا زمان پای��ان درمانش ،مجرم در
زندان باشد ،رضایت بدهد».
ام��ا عل��ی نجفیتوان��ا ،رئی��س کانون
وکالی دادگس��تری مرکز در گفتوگو
با فرهیختگان میگوید« :هیچ ش��رطی
برای رضایت دادن در مورد جرائم قابل
گذشت ،قانونی نیست و چنین شروطی
غیرقابل اجراس��ت ».بهگفت��ه او چنین
امکان��ی در قانون در نظر گرفته نش��ده
اس��ت که مثال ش��اکی به ش��رط زندان
متشاکی ،از او گذشت کند.
داود روش��نایی درباره اجرای حکم در
پرون��دهاش میگوید« :دس��تور اجرای
قصاص مته��م پرونده من تایید ش��ده
است .همچنین س��خنگوی قوه قضائیه
نیز بر اجرای هرچه س��ریعتر این حکم
تاکید کرده با ای��ن حال هنوز در انتظار
اجرای حکم قصاص هستم».
او در م��ورد ش��رایط رضایت��ش تاکید
میکن��د« :زمان��ی که خان��واده متهم به
خانه ما آمدند و درخواس��ت گذش��ت
کردن��د ،برای آنها ش��رط گذاش��تم که
عالوهبر اینکه دیه را پرداخت میکنند،
باید فرزندش��ان تا زمانی که درمان من

به پایان میرس��د در زن��دان بماند ،اما
آنها بعد از گذش��ت مدت��ی نپذیرفتند
و گفتند حاضرن��د دوبرابر دیه را یعنی
مبلغی بیش از  2میلیارد تومان پرداخت
کنن��د ،اما ش��رط را نمیپذیرند ،همین
موضوع باعث ش��د که م��ن از رضایت
صرفنظر کنم زیرا خانواده متهم شروط
مرا نپذیرفتند».
روش��نایی بارها با آمنه بهرامی دختری
ک��ه از حکم قصاصش در لحظات آخر
صرفنظر ک��رد ،در م��ورد هزینههای
درمانش ک��ه تاکنون  5میلی��ارد تومان
پرداخت ک��رده و همچن��ان هم درگیر
درمان اس��ت ،صحبت ک��رده و همین
موض��وع هم دلیلی ش��ده ک��ه او برای
هزینههای درمانش شرایطی را بگذارد.
او میگوید تمامی هزینههای درمانش را
یا دولت باید پرداخ��ت کند یا خانواده
مجرم.
با این وج��ود نجفیتوانا ،رئیس کانون
وکالی دادگس��تری مرک��ز میگوی��د:
«فردی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته
اس��ت یا رضایت میده��د یا رضایت
نمیده��د و بعد از اعالم آن ،قانون در
موردش تصمیم میگیرد که در صورت
رضایت ،اگر ج��رم جنبه عمومی دارد

|عکس :ایسنا|

فرهیخت��گان| ی��ک زن
میانسال که با همدستی دو
دخترش ،ش��وهرش را در
شهرستان مرودشت استان
فارس کشته و جنازهاش را
در باغچ��ه خانه دفن کرده
بود ،لب به اعتراف گشود.
س��رهنگ علی ش��یبانیان،
فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت درباره این خبر گفت« :حدود دو ماه قبل
زنی با مراجعه به یکی از مراکز انتظامی شهرستان شیراز اظهار کرد که شوهرش
برای رساندن دخترش به دانشگاه از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است».
موضوع از طریق پلیس شهرس��تان ش��یراز در حال پیگیری بود تا اینکه برادر
مرد مفقودش��ده با مراجعه به پلیس آگاهی شهرستان مرودشت گفت ،برادرش
از سوی همسرش به قتل رسیده و جسدش نیز در باغچه منزل دفن شده است.
ب��ا اعالم این موضوع ،اکیپی از ماموران بررس��ی صحنه جرم پلیس آگاهی در
محل حاضر ش��ده و جسد را از درون باغچه بیرون آوردند .همسر و دو دختر
قربانی نیز بازداشت ش��دند .به این ترتیب همسر مقتول لب به اعتراف گشود
و گفت« :ش��وهرم به مواد مخدر اعتیاد داش��ت و بسیار بداخالق بود .او مدام
م��ن و فرزندانش را ضرب و ش��تم میکرد ،به همی��ن خاطر تصمیم به قتلش
گرفتیم .پس از قتل جنازه را در باغچه دفن کردیم و ناپدید ش��دن ش��وهرم را
به پلیس گزارش دادیم».
پس از گذشت بیش از دو ماه از این جنایت همسر مقتول و فرزندانش که از
نظر روحی و روانی بهشدت دچار مشکل شده بودند و کابوسهای وحشتناک
آرامش را از آنها گرفته بود ،تصمیم گرفتند موضوع را فاش کنند .آنها ماجرا را
به برادر مقتول گفتند که به این ترتیب جنازه مقتول در باغچه کش��ف شد .سه
متهم با قرار قانونی بازداشت شدهاند و تحقیق از آنها ادامه دارد.
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پزشکان :اجرا نمیکنیم

همسرم را با کمک دو دخترم
کشتیم و دفنکردیم
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گفتوگوی قربانی اسیدپاشی با فرهیختگان :رضایت میدهم به شرط

اعتراف متهم:
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انتظار داریم با توجه به سنگینی
جرمش عدالت کیفری نیز برای
او بهزودی اعمال شود».
رئیسپلی��س پایتخت در رابطه
با پرونده دیگری که مربوط به
آدمربایی اخی��ر در تهران بود،
اظهار ک��رد« :چه��ار آدمربایی
ک��ه اقدام ب��ه ربودن پس��ر 23
س��اله یک��ی از طالفروشه��ا
کرده بودند ،دس��تگیر ش��دند».
وی با اش��اره به اینکه آد مرباها
درخواست یک میلیارد وجه نقد کرده بودند ،گفت« :این افراد به
خانواده گروگان  ۴۸س��اعت فرصت داده بودند تا وجه مورد نیاز
آنها را تهیه کند».
س��رهنگ محمدیان ادامه داد« :در تاریخ اول آذر امس��ال فردی با
مراجعه ب��ه پایگاه چهارم پلیس آگاهی اع�لام کرد که فرزندش
س��عید  23س��اله ربوده ش��ده و آدمرباها در ی��ک تماس تلفنی
درخواست یک میلیارد تومان وجه نقد داشتند».
وی با اشاره به اینکه آدمرباها  48ساعت به خانواده فرد ربوده شده
فرصت داده بودند ،گف��ت« :این افراد گفته بودند در صورتی که

وجه نقد تهیه نش��ود فرزندتان
را به قتل میرسانیم».
رئیسپلیس آگاه��ی پایتخت
تصری��ح ک��رد« :پ��س از این
موض��وع ،هم��کاران م��ا ب��ه
صورت وی��ژه پرونده را مورد
بررس��ی قرار دادن��د و موفق
شدیم هویت احتمالی دو نفر از
افرادی که در جریان آدمربایی
نقش داشتند شناس��ایی کنیم،
اما این افراد که متوجه حضور
پلیس در پرونده ش��ده بودند پس از  48س��اعت گروگان را آزاد
کردند ».محمدیان تصریح کرد« :همکاران ما ترجیح دادند با صبر
بیش��تر همه افراد را شناس��ایی و بهطور همزمان دستگیر کنند که
ی امسال ساعت  5صبح در یک عملیات
سرانجام در تاریخ  23د 
همزمان در تهران ،کرج و دو ش��هر حاش��یه این افراد را دستگیر
کردن��د ».وی با تاکید بر اینکه پرونده در دادس��رای ناحیه  27در
حال رس��یدگی اس��ت ،گفت« :جرم آدمربایی مجازات سنگینی
دارد ،ضمن اینکه این چهار نفر هدف خود را دریافت پول اعالم
کرده بودند».

متهم به قتل مامور نیروی انتظامی در گفتوگو با فرهیختگان:

دامدار بودم ،موادفروش شدم

آن روز چقدر شیش�ه به همراه داشتی که
کشتن مامور را به دستگیر شدن با شیشه
ترجیحدادی؟

 20س�ال دارد و ی�ک م�اه میش�ود که
ازدواج ک�رده اس�ت .ب�ا راهنماییهای
همش�هریهایش ب�ه ته�ران آم�ده تا
قاچ�اق کند .روز حادثه به گفته خودش
قصد کش�تن مامور نی�روی انتظامی را
نداش�ته ،اما برای فرار از دس�ت مامور
مجبور به تیراندازی با «ش�اتگان» شد.
او در گفتوگ�و ب�ا فرهیختگان ماجرای
قتل سروان محمدجالل کاشانی در 28
مهر امسال را بیان کرده است.

از فروش شیشه چقدر درآمد داشتی؟

تعریف ک�ن روز حادثه چه اتفاق�ی افتاد و
چگونه مامور را به قتل رساندی؟

ماهی پنج ،شش میلیون تومان در میآورم.

هستم .قبول کرده بودند.

قبل از موادفروشی چه کاره بودی؟

چرا آن روز اسلحه همراه داشتی؟

من فقط ترس��یدم .اصال قصد کشتن او را
نداشتم.
چقدرشیشههمراهداشتی؟

یک کیلو.

کنار پل همت و در حاش��یه خاکی اتوبان
ایس��تاده بودم .متوجه آم��دن ماموری به
سمت خود شدم .سپس چراغ قوهای روی
صورتم انداخ��ت و لحظهبهلحظه به من
نزدیکتر شد .مسلح هم بود .در یک لحظه
ترسیدم و فرار کردم .دستور ایست داد و
من هم بالفاصله به سمتش شلیک کردم.

مثل شیش��ه نبود .ماهی نهایتا یک میلیون
تومان داشتم.

چندگلولهزدی؟

کی ازدواج کردی؟

چه کار میکردی؟

رفتیخواستگاریگفتیچهکارهای؟

سه گلوله.

خرید و فروش شیشه.

یک سال است از نورآباد لرستان به تهران
آمدهام .قبل از آن کش��اورزی و دامداری
میکردم.
درآمد دامداری کم بود؟

یک ماه میشود.

حقیقت را گفته بودم .گفتم در کار قاچاق

بعضی وقته��ا موادفروشهای دیگر به
زور شیشههایم را میبردند .بهخاطر همین
س��ه روز قبل از آن حادثه اسلحه خریدم
که فقط همراه داشته باشم و موادفروشان
را بترسانم.
اسلحهات را چند خریده بودی؟

چهار میلیون و  800هزار تومان.
میدانس�تی طب�ق آمار پلی�س  80درصد
پدرهایی که فرزند خردسالشان را به قتل
میرسانندتحتتاثیرشیشهبودهاند؟

نه.

