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حمام خون در قتل عام خانوادگی

ایران

مأموران با ورود به اين خانه و ديدن اجساد
گروه حوادث /داماد جنایتکار ،نیمههای شب دراوج
قربانيان كه بر كف زمين پوشيده از خون پراكنده شده
خشم وعصبانیت ،اسلحه به دست وارد خانه پدرزنش
بودند شوكه شدند.دقايقي بعد امدادگران اورژانس
شد و درجنایتی هولناک همسر ،پدر زن و مادر زن ،برادر
با سه دستگاه آمبوالنس به محل حادثه رسيدند تا
زن ،یک نوزاد و یک دخترشش ساله را به رگباربست
به كمك مجروحان بشتابند .آنان در ميان اجساد
وگریخت .در این ماجرای خونین دستکم شش زن و
سه زن و دو مرد كه در زمان حمله و با رگبار گلوله
مرد و کودک کشته شدند و عامل جنایت که بالفاصله از
كشته شده و اجسادشان در آن خانه پراكنده بود،
صحنه گریخته بود ،ساعاتی بعد با ردیابیهای گسترده
متوجه  2كودك شدند كه با وجود اصابت گلوله هنوز
پلیسی دستگیرشد.
سرداراصالنيرئيسپليس
استانآذربايجانغربي
زنده بودند .يكيشان نوزاد دو ماههاي بود كه وضع
به گزارش خبرنگارحوادث «ایران» ،حدود ساعت
وخيمي داشت و آن يكي دختربچه  6سال ه خانواده
یک ونیم بامداد چهارشنبه ساکنان محله خیابان
مصطفی خمینی شهرستان سلماس واقع دراستان آذربایجان غربی؛ که او نيز با اصابت گلوله به قفسه سينهاش مجروح شده بود كه هر دو
با شنیدن صدای شلیکهای گلوله سراسیمه از خانههایشان بیرون را به بيمارستان سلماس رساندند اما كودك شيرخواره ـ فرزند برادر
دویدند .آنها بالفاصله وارد خانه محل حادثه شده و درکمال بهت و زن داماد ـ پس از انتقال به بيمارستان جان داد ولي دختربچه  6ساله
ناباوری با اجساد خونین شش نفر از ساکنان خانه روبهرو شدند که با خانواده هماكنون در بخش فوريتهاي پزشكي تحت نظر پزشكان قرار
گلوله از پا درآمده بودند .دقایقی بعد از این واقعه هولناک مأموران دارد.در محل جنايت نيز پنج نفر از اعضاي خانواده كشته شدهاند كه
کالنتری و امدادگران اورژانس به محل حادثه رسیدند .اما بررسیها  3زن و دو مرد بودهاند .زنان كشته شده عبارتند از :مادر  58ساله
نشان داد هرشش نفر از پا درآمدهاند .اما پیکر دخترک شش سالهای خانواده و دو دختر  28ساله و  24ساله اش ،دو مرد قرباني نيز پدر
که مجروح شده بود بالفاصله به بیمارستان انتقال یافت که تحت  61ساله خانواده و برادر زن  27ساله اش بودهاند.
درمان فوری قرارگرفت.از سوی دیگرتیمهای پلیس که عامل
دستگيري عامل جنايت
کشتارخانوادگی را شناسایی کرده بودند بالفاصله عملیات گستردهای
به گزارش پليس داماد خانواده پس از كشتار اعضاي خانواده
برای دستگیری جنایتکارمسلح آغازکردند.سردار اصالني رئيسپليس
استان آذربايجان غربي ضمن شرح اين قتل عام خانوادگي گفت :همسرش از محل جنايت بيرون دويد و هنگام فرار نگاهش به يك
حدود ساعت يك و نيم بامداد چهارشنبه (ديروز) پس از اعالم پليس خودروي پژو  405كه در كنار خيابان پارك شده بود افتاد و تصميم
 110درباره تيراندازي در شهرستان سلماس و وقوع يك كشتار جمعي گرفت سوار بر آن شود و فرار كند اما راننده خودرو كه كناري ايستاده بود
خانوادگي بالفاصله مأموران انتظامي شهرستان سلماس در محل از راه رسيد و با او به مشاجره لفظي پرداخت اما متهم فراري بهزور و
تهديد سوار خودرو شد و با توجه به اينكه سوئيچ خودرو روي آن بود،
وقوع جنايت حضور يافتند و با صحنه دلخراشي روبهرو شدند.
در بررسيهاي بهعمل آمده مشخص شد فرد  39سالهاي به دليل ماشين را روشن كرد و بهسرعت راه افتاد.به گزارش پليس ،پس از فرار
اختالفات خانوادگي كه با خانواده همسرش داشته به طور مسلحانه داماد جنايتكار ،مأموران جستوجوي گستردهاي را براي يافتن اين
وارد خانه پدرزنش شده و ضمن درگيري و نزاع با ساكنان خانه تمامي مرد جوان آغاز كردند و سرانجام در كمتر از  12ساعت توانستند او را در
اعضاي خانواده را كه هفت مرد و زن و كودك بودهاند ،به رگبار گلوله مخفيگاهش دستگير كنند.فرماندار سلماس در این باره گفت :حوالی
ساعت یک و نیم بامداد چهارشنبه در پی گزارش تیراندازی در محلهای
بسته است.

مرگ مرموز دختر جوان در جشن تولد

واقع در انتهای خیابان مصطفی خمینی شمالی ،مأموران انتظامی و
بازپرس کشیک دادسرا بسرعت در محل حاضر شدند.مسعود حاجی
علیلو اظهار کرد :درتحقیقات مشخص شد تیراندازی بهدلیل مسائل
خانوادگی بوده که داماد جنایتکار ،اعضای خانواده همسرش را به قتل
رسانده و از صحنه متواری شده بود .در ادامه تحقیقات مشخص شد
او بهدنبال خروج از محل جنایت ،مقابل یک بستنی فروشی ایستاده
و خودرویی را به زور سرقت کرده و پس از فرار به حوالی روستای
«مغانجوق» خودرو را رها کرده وگریخته است ،اما خوشبختانه با تالش
مأموران انتظامی عامل جنایت ساعاتی بعد در روستای «یزدکان»
دستگیر شد.علت این جنایت ،اختالفهای خانوادگی داماد با همسر
و خانواده همسرش بوده است .وی به خبرنگارحوادث «ایران» گفت:
همزمان با اعالم خبر تیراندازی ،بالفاصله تیمهای ویژه پلیس وارد
عمل شده و در نخستین بررسیها با اجساد روبرو شدند.بالفاصله نیز
دستور دستگیری متهم فراری صادر شد تا اینکه با ردیابیهای گسترده
پلیسی سرانجام عامل جنایت پس از چند ساعت در حوالی خوی
شناسایی و دستگیرشد.وی در نخستین بازجوییها اعتراف کرد بهدلیل
اختالفهای شدید خانوادگی مرتکب جنایت شده است که تحقیقات
کارآگاهان پلیس در این باره ادامه دارد.
فرماندار سلماس گفت :حسين  39ساله (قاتل) پساز جنايت و
قتلعام خانواده همسرش با يك خودروي پژو  405از محل جنايت به
سمت خوي و مرز متواري شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه متهم چگونه رديابي شد ،اظهار داشت:
در ابتدا دوستي كه همراه او در صحنه جنايت حضور داشت دستگير شد
و پس از آن با رديابي تلفن همراه متهم مأموران او را دستگير كردند.
او در ادامه تصريح كرد :شائبه جنون يا حالت غير طبيعي قاتل
وجود ندارد چرا كه اگر مشكالت روحي داشت ،دوست و پسر خودش را
هم در صحنه جرم به قتل ميرساند .ضمن آنكه طبق نظريه پزشكي
قانوني ،قاتل پساز ارتكاب جرم ،باالي سر هر كدام از مقتوالن رفته
و تير خالص به آنها شليك كرده است.حاجي عليلو در پايان گفت:
محسن اكبري پدر زن قاتل از بازنشستگان آموزش و پرورش بود و
كمكهاي زيادي هم به دامادش (قاتل) كرده بود.

گروه حوادث /مرد «شیشه» ای که درتوهمی هولناک،
خبر
همسرش را به قتل رسانده بود با پلیس تماس گرفت و
ازجنایت خبرداد .به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،صبح
چهارشنبه -دیروز-عامل جنایت پس ازحضورمأموران
درآپارتمانی در طبقه چهارم گفت« :همسرم داخل شکمم جی پی اس کار
گذاشته بود به همین خاطراوراکشتم»! مأموران کالنتری  157مسعودیه که
ازشنیدن این حرف شوکه شده بودند دربازرسی خانه ،ناگهان جسد زن میانسال
را درحالی درحمام یافتند که پارچهای دورگردنش پیچیده بود.بدین ترتیب
آنها بازپرس کشیک قتل وتیم جنایی را باخبرکردند .متهم  50ساله درنخستین
بازجویی به بازپرس محسن مدیرروستا ازشعبه ششم دادسرای جنایی گفت24« :
سال قبل با همسرم ازدواج کردم البته او همسرصیغهایام بود .حاصل این ازدواج دو
دختراستکهزمانحادثهبهمدرسهرفتهبودند.میدانماززمانیکهباهمسرمازدواج
کردهام او داخل شکمم جی پی اس کار گذاشته و هر جا میروم رد مرا میزند .سر این
موضوع بشدت ناراحت بودم و به همین دلیل باهم درگیر شدیم .دعوای ما ازاتاق
پذیرایی شروع و به حمام کشیده شد،تا اینکه برای پایان دادن به تمامی افکارمنفیام
او را خفه کردم .بعد از قتل هم با پلیس تماس گرفته و واقعیت را گفتم».در ادامه
تحقیقات مشخص شد متهم از مدتها قبل اعتیاد شدید به «شیشه» دارد و در
توهمی هولناک ،همسرنگون بختاش را کشته است.پس از بررسیهای مقدماتی،
جسد به دستور بازپرس جنایی برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی
منتقل وعامل جنایت نیزبرای بازجویی به اداره آگاهی انتقال یافت.

دو کولبر درحادثه رانندگی جان باختند

گروه حوادث /واژگونی یک دستگاه پیکان در نزدیکی روستای «دزلی»
از توابع شهرستان مریوان ،دو کولبر را به کام مرگ کشید و سه نفر دیگر
هم بشدت مصدوم شدند.کولبران از کوهستان «تهته» بازمیگشتند که
خودرو واژگون شد و دو کولبر جوان که اهل مریوان بودند ،به علت شدت
صدماتواردهجانباختند.کوهستانتهتهازتوابعمریوانیکیازمرزهای
کوهستانی کولبری در مریوان است که هر روز تعداد زیادی از کولبران از
طریق آن به حمل و نقل کاال میپردازند.

انفجار سیلندر گاز جان دو کودک را گرفت

گروه حوادث /انفجار سیلندر گاز مایع در یکی از خانه ها در روستای ناصرآباد-
حاشیه شهرستان خاش 2 -کودک از یک خانواده را به کام مرگ برد.در این
حادثه که حوالی ظهر دیروز رخ داد دو کودک  6و 4ساله به طرزدلخراشی کشته
شدند در پی اعالم این حادثه مرگبار ،مأموران یگانهای امدادی و انتظامی در
محل حضور یافتند اما بهدلیل شدت انفجار نتوانستند دو کودک را نجات دهند.
علت ماجرا ازسوی کارشناسها تحت بررسی قرار دارد.

پسر جوان ،پدرش را کشت

گروه حوادث /درجریان اختالف و درگیری زن وشوهر ،پسرجوان
دردفاع ازمادرخود ،پدر  56سالهاش را با شلیک گلوله کشت.در
این جنایت که در روستای «ابجر» قائم شهررخ داد ،پسر 22ساله در
حمایت از مادرش ،با سالح شکاری ساچمهای ،پدرش را از ناحیه
سینه هدف قرار داد که مرد نیمه جان پس ازانتقال به بیمارستان
بهدلیل شدت جراحات و خونریزی درگذشت.دادستان عمومی و
انقالب قائمشهر گفت :در پی این ماجرا ،متهم پس از دستگیری و
تشکیل پرونده با قرار قانونی روانه زندان شد اما اولیای دم با حضور در
دادسرا ضمن اعالم رضایت اظهار داشتند شکایتی از ضارب ندارند.

 4زن و مرد در آتش سوختند

ایران

قمارباز  50ميليون توماني در

تله پليس قالبي

نقشه آدم ربايي كه خود را بهعنوان سرهنگ جازده بود
به سؤاالت قضات پاسخ داد.
شغلت چه بود؟
سرهنگ بازنشسته هستم.
چهشد كه از لباس پليس براي ربودن شاكي
سوءاستفادهكردي؟
چند روز قبل از اجراي نقشه ،يكي از دوستانم گفته
بود .در بازي قمار يك مرد به او پنجاه ميليون تومان
بدهكار شده ،تصميم گرفتيم قمارباز بدهكار را بدزديم
تا دوستم به پولش برسد .روز حادثه من لباس پليس
پوشيدم و بهرام «قمارباز بدهكار» را در بازار تهران
تعقيب كرديم .سر فرصت جلويش ايستاديم و به
او گفتيم كه براي پاسخ دادن به سؤاالتي بايد همراه
ن كرديم و به
ما به اداره آگاهي بيايد .او را سوار ماشي 
باغ يكي از دوستانم برديم .بعد به خانوادهاش زنگ
زديم و درخواست  50ميليون تومان پول كرديم.پس از
اظهارات متهم رديف اول ،سه متهم ديگر به دفاع از
خود پرداختند .آنها با پذيرفتن مشارکت در آدمربايي،
اظهارات متهم رديف اول را تأييد کردند .پس از پايان
جلسه محاکمه ،قضات براي صدور حکم وارد شور
شدند.

رئیس هیأت هندبال خمین به قتل رسید

میدان فتح ،نبش خیابان جرجانی به سامانه  ۱۲۵اعالم
شد که بسرعت آتشنشانان چهار ایستگاه به محل حادثه
اعزام شدند .آتشنشانان در کمتر از  ۳دقیقه به محل حادثه
رسیدند.این درحالی بود که به آتشنشانان گفته بودند
هیچکس داخل مینی بوس نیست .اما پس ازاطفای حریق
ودرکمال ناباوری با اجساد  ۴تن روبهروشدند که در میان
شعلههای آتش جان باخته بودند.هاشمآبادی تصریح کرد:
پس از اطفای حریق ،آتشنشانان با جسد بیجان  ۴تن از
سرنشینان مینیبوس (سه مرد و یک زن) مواجه شدند.
همچنین این مینیبوس اداری و در حال انتقال کارمندان
به محل کار بود.وی با بیان اینکه علت حادثه در دست
بررسی است ،تصریح کرد :هماکنون کارشناسان سازمان
آتشنشانی مشغول تحقیق درباره علت حادثه هستند.
اجساد نیز به پزشکی قانونی انتقال یافت.

گروه حوادث /رئیس هیأت هندبال
شهرستان خمین با شلیک گلوله مقابل
خانهاش کشته شد.
دراین جنایت که شامگاه سهشنبه رخ
داد دومرد ناشناس خود را مقابل خانه
«کریم رضایی»  33-ساله -رسانده و او را
به بهانهای به داخل خیابان کشاندند اما
به محض مشاهده مرد جوان ،بیدرنگ
گلولهای به مغزش شلیک کرده و در
تاریکی شب گریختند .اعضای خانواده
قربانی جنایت و ساکنان محل که با شنیدن
صدای شلیک گلوله سراسیمه خود را به
خیابان رسانده بودند درحالی که با دیدن
پیکر نیمه جان و خونین کریم شوکه شده
بودند بالفاصله او را به بیمارستان انتقال دادند ،اما پزشکان پس از بررسی و
معاینات الزم اعالم کردند او جان سپرده است.سرهنگ خلج ،معاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان مرکزی دراین باره گفت :ساعت  ۲۲سهشنبه۲ ،
سرنشین یک خودرو ،خود را مقابل خانه مرد  ۳۳ساله رساندند ،اما به محض
حضور وی مقابل خانهاش ،یکی از سرنشینان خودرو با سالح کمری ،او را از ناحیه
سر هدف گلوله قرار داد.در این جنایت ،رئیس هیأت هندبال شهرستان خمین
مجروح و به بیمارستانی در اراک انتقال داده شد ،اما بر اثر شدت جراحتجان
سپرد؛همزمان با اعالم موضوع به پلیس و بازپرس کشیک دادسرا ،تحقیقات
گسترده جنایی برای رازگشایی از این ماجرای هولناک آغازشد.

رهایی قاتل يك دزد از قصاص
ایران

گروه حوادث /خودرو سمند حامل بیش از  ۱۵۰۰گوشی گران قیمت تلفن همراه و تبلت قاچاق با
ردیابیهایمأمورانشناساییوتوقیفشد.سرگردمحمدرستمیبااعالمخبرکشفمحمولهتلفنهمراه
قاچاقاظهارداشت:درراستایاجرایطرحسراسریمبارزهباقاچاقکاالوارز،مأمورانانتظامیشهرستان
بستک  -استان هرمزگان -هنگام گشت ،به یک دستگاه خودرو سمند مشکوک شده و آن را متوقف
کردند؛ در بازرسی از خودرو یک هزار و  351دستگاه تلفن همراه و  192دستگاه تبلت  -به ارزش بیش از10
میلیارد ریال  -فاقد هرگونه مدارک قانونی کشف شد .متهم پس از دستگیری تحت بازجویی قرارگرفت.

گروه حوادث  /مينيبوس سرويس يکي از ادارات
صبح ديروز در بزرگراه سعيدي دچار آتشسوزي
شد و چهار سرنشيناش در ميان شعلههاي آتش
سوختند.به گزارش «ايران» ساعت هفت و سي
دقيقه صبح چهارشنبه مينيبوسي که يک زن و سه
مرد از کارکنان اداري را به محل کارشان ميرساند در
بزرگراه سعيدي ،ابتداي  30متري جي در حال حرکت
ناگهان آتش گرفت .سرنشينان غافلگير شده بودند
که در چند لحظه شعلههاي سرکش زبانه کشيد و دود
غليظي ،اتاقک مينيبوس را در کام آتش و دود فرو
برد.سرهنگ محمد رازقي رئيس مرکز فرماندهي و
کنترل ترافيک پليس راهور تهران بزرگ درباره اين
حادثه گفت :مينيبوس در حال حرکت در مسير
جنوب به شمال بزرگراه آيتاهلل سعيدي بود که قبل
از سي متري جي خود به خود آتش گرفت .اما به
غير از راننده که دچار سوختگي شديد شده از مهلکه
نجات يافت ،هر چهارسرنشين در آتش سوخته
و بهطرز فجيعي جان سپردهاند.سرهنگ رازقي
درباره آتشسوزي خودبهخود و ناگهاني مينيبوس گفت:
بررسيهاي کارشناسان پليس نشان داد که حريق خودرو
به دليل تصادف يا برخورد نبوده و به احتمال قوي نقص
فني دليل اصلي آتشسوزي بوده است.وقوع اين حادثه
باعث ترافيک سنگيني در هر دو مسير رفت و برگشت
بزرگراه سعيدي ،خيابان زرند و برخي از معابر حاشيهاي اين
محدوده شده بود که پس از حضور آتشنشانان ،ترافيک
سنگين در اين معابر ادامه داشت و با تالش مأموران پليس
پايتخت ،وضعيت ترافيکي حدود ساعت  9صبح به
حالت عادي بازگشت.
تحقیق درباره علت آتش سوزی
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران نیزدراین
باره گفت :حدود ساعت  ۷:۲۰صبح چهارشنبه ،خبر آتش
گرفتن یک دستگاه مینیبوس در بزرگراه آیتاهلل سعیدی،

ایرنا

توقیف «سمند» یک میلیارد تومانی

گروه حوادث /سرهنگ قالبي و سه همدستاش كه
سناريوي ربودن مردي را طراحي و اجرا كرده بودند
صبح ديروز در شعبه هشتم دادگاه كيفري استان تهران
به اتهام آدم ربايي پاي محاكمه ايستادند.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ايران»  17شهريور
پارسال همسر مرد ربوده شده هراسان به اداره آگاهي
مراجعه كرد و گفت« :ساعتي قبل مرد ناشناسي در
تماس تلفني با خانهمان گفت همسرم را گروگان
گرفتهاند و براي آزادياش  50ميليون تومان
خواستهاند».در پي شكايت اين زن ،تيم ويژهاي از
كارآگاهان به تحقيق در اين باره پرداخت و پس از 20
روز ،مخفيگاه آدم ربايان را در يكي از باغهاي شهريار
شناسايي كرد.هر  4متهم نيز در عملياتي ضربتي
دستگير و گروگانشان آزاد شد« .ناصر»« ،حبيب»،
«پرويز» و«حسن»دربازجوييبهجرمخوداعترافكردند.
صبح ديروز چهار متهم در شعبه هشتم دادگاه كيفري كه
به رياست قاضي اصغرزاده و با حضور قاضي توكلي –
مستشار-تشكيلجلسهدادهبودمحاكمهشدند.درابتداي
جلسه شاكي پرونده «مرد ربوده شده» در برابر قضات
دادگاه ايستاد و به طرح شكايت پرداخت.
سپس متهم رديف اول «ناصر»  48-ساله -و طراح

مادر دو کودک قربانی جنایت«شیشه»ای

به دنبال حريق ناگهاني مينيبوس

گروه حوادث /دختر جوان که پس از آشنایی اینترنتی از خانه گریخته وهمراه دختر دیگری به
خانه پسرجوانی رفته بود ،به طرز مرموزی جان سپرد.

به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت  4:30دقیقه
بامداد پنجشنبه  21اردیبهشت ،بازپرس کشیک قتل
پایتخت و تیم تحقیق در جریان مرگ مرموز دختر جوانی
در یکی ازخانههای جنوب تهران قرار گرفتند.
افشین -صاحبخانه -به تیم جنایی گفت« :ازمدتی قبل
در فضای مجازی با فیروزه آشنا شده بودم .بعد از مدتی
رفت و آمدهای دخترجوان به خانهام شروع شد .اما دو
روز قبل فیروزه با خانوادهاش دعوا کرد و به تهران آمد.
دیشب به من زنگ زد و گفت میخواهد به مناسبت تولدم
به خانهام بیاید .به دلیل اینکه در قهوه خانه کار میکنم به
او گفتم تا ساعت  12و نیم شب سرکارهستم و نمیتوانم
بیایم .ساعتی بعد دوستم با من تماس گرفت و گفت به
همراه فیروزه و دوستش به خانهام میروند.من هم بعد از
پایان کار به خانه رفتم .آنها هم قبل از من آمده بودند ولی
حالشان خوب نبود.خوب نمیدانم اما حس کردم قبل از
آمدنم چیزی خوردهاند .ولی بیتفاوت ،قلیان روشن کردم و
مشغول کشیدن شدم که ناگهان فیروزه نیمه جان شد.خیلی
سریع با اورژانس تماس گرفتم.بقیه هم قبل از رسیدن
اورژانس خانه را ترک کردند .فیروزه قرص میخورد و گاهی
اوقات گل و مواد مصرف میکرد .حس میکنم آن شب هم
همین کار را کرده بودند که این اتفاق افتاد.
به دنبال اظهارات مرد جوان ،بازپرس محسن مدیر
روستا دستور تحقیقات تخصصی در رابطه با علت مرگ و
بازجویی از سایر حاضران را صادر کرد.

داماد مسلح  6عضو خانواده
همسرش را کشت

editorial@iran-newspaper.com
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درخواست اعدام براي ربايندگان دختر نوجوان

گروه حوادث /دو پسر جوان كه دختر
سيزدهسالهاي را ربوده و به او تعرض
كرده بودند صبح ديروز از زندان به شعبه
دادگاه كيفري تهران منتقل و محاكمه
شدند.بهگزارش خبرنگار حوادث
«ايران» ،بيست و سوم اسفند پارسال
دختر نوجواني همراه مادرش به اداره
آگاهي رفت و شكايت كرد كه دو پسر او
را ربوده و مورد آزار و اذيت قرار دادهاند.
به دنبال اين شكايت و اطالعاتي كه
دختر نوجوان در اختيار پليس قرار داد،
«وحيد»  23ساله و «سينا»  25-ساله-
دستگير شدند .آنها در بازجويي به
جنايت سياهشان اعتراف كردند و روانه
زندان شدند.
متهمان صبح ديروز در دادگاه كيفري

تهران به طور غير علني محاكمه شدند.
در ابتداي جلسه دختر  13ساله پس از
طرح شكايتش به سؤاالت قضات پاسخ
داد.
چطور شد كه آنها تو را دزديدند؟
من در خيابان بودم كه ناگهان دو پسر
سوار بر موتورسيلكت به طرفم آمدند
و من را بهزور سوار موتور كردند و به
مخفيگاهشان بردند.
چند ساعت آنجا بودي؟
نميدانم اما هوا خيلي تاريك شده
بود و من هم گريه ميكردم كه مرا در
حوالي ميدان قزوين رها كردند.
االن چه شكايتي داري؟
آنها به من تعرض كردهاند و
درخواست اعدامشان را دارم.

با چه كسي زندگي ميكني؟
با مادرم زندگي ميكنم.
پدرتكجاست؟
چند سال پيش پدر و مادرم از هم جدا
شدند ،خيلي از او خبر ندارم.سپس مادر
دختر نوجوان گفت :از قضات درخواست
ميكنم اين دو شيطان صفت را به اشد
مجازات محكوم كنند .چند ماه است
كه دخترم بيمار شده و از لحاظ روحي
صدمه ديده و شبها كابوس ميبيند
و خوابش نميبرد .آنها زندگي من و
دخترم را نابود كردهاند.آنگاه دو متهم
پرونده پاي ميز محاكمه ايستادند و پس
از اعترافهايشان روانه زندان شدند.
قرار است قضات دادگاه بزودي حكم
مجازات آنها را صادر كنند.

گروه حوادث /پسر جوان هنگام نصب بنر تبلیغاتی نامزد انتخابات شوراها جان باخت .سرهنگ ایوب
پسر جوان احمدی فرمانده انتظامی شهرستان فردیس دراین باره گفت :قربانی حادثه بامداد چهارشنبه هنگام
نصب بنردر شهرک طالقانی فردیس بر اثر برق گرفتگی جان سپرد .درنخستین بررسیها مشخص
قربانی نصب
شد این جوان برای نصب بنر تبلیغاتی ،خود را برفراز دکل برق رسانده بود که بر اثر برق گرفتگی به
بنرتبلیغاتی پایین پرتاب شد و در دم کشته شد.گفتنی است طی روزهای اخیرچند پسرنوجوان وجوان درشهرهای
مختلف کشوربه خاطرسهلانگاری هنگام نصب بنرهای تبلیغاتی کاندیداها جان باختهاند.

گروه حوادث :معصومه مرادپور /مرد مكانيك كه يكي از دزدان
مغازهاش را با چاقو كشته بود پس از محكوميت به اعدام ،توانست
با جلب رضايت اولياي دم و پرداخت  100ميليون تومان از قصاص
نجات پيدا كند .اين جوان صبح ديروز از زندان به شعبه چهارم
دادگاه كيفري انتقال يافت تا از جنبه عمومي جرم محاكمه شود.
در اين ماجرا كه صبح پنجم اسفند سال  89در يكي از خيابانهاي
جنوب تهران رخ داد پسر  28سالهاي بهنام «هاشم» كشته شد .ماجرا
اينگونه آغاز شد كه صاحب مغازه صافكاري هنگام ورود به مغازهاش
با  2سارق جوان روبهرو شد و پس از درگيري با سارقان ،يكي از آنها
را به قتل رساند«.فريدون»  32ساله -صاحب صافكاري -پس از
دستگيري ،به قتلي كه مرتكب شده بود اعتراف كرد و در دو دادگاه
به قصاص محكوم شد .اما در حالي كه يك قدم با چوبه دار فاصله
داشت ،توانست با جلب رضايت خانواده مقتول و پرداخت 100
ميليون تومان از مرگ نجات يابد.متهم ،صبح ديروز در شعبه چهارم
دادگاه كيفري استان تهران كه با حضور قاضي اصغر عبداللهي-
رئيس -و قاضي كيخواه – مستشار دادگاه -تشكيل جلسه داده بود از
جنبه عمومي جرم محاكمه شد .متهم در دفاع از خود گفت« :روز
حادثه وقتي وارد مغاز ه شدم دو جوان غريبه را ديدم كه قصد سرقت
داشتند .آنها كه غافلگير شده بودند براي فرار با من درگير شدند و
من كه خونم بهجوش آمده بود با چاقو يكي از آنها را زخميكردم
اما قصد كشتنش را نداشتم .االن هم سخت پشيمان هستم ».قضات
دادگاه پس از شنيدن اظهارات متهم وارد شور شدند و متهم را به
شش سال و نيم حبس محكوم كردند.

