
وزير بهداشت، مانع فروش 
نوزاد قبل از تولد شد

 خودكشي دختر جوان 
در سقوط از پل دزفول

 دستگيري قاتالن مادر 
و دختر كرماني

 يك زن و سه مرد عامل 
قتل معلم تكابي

آزار و اذيت ستايش سه ساله 
به دست ناپدري

ايلنا| زني 22 ساله كه به دليل مشكالت 
مالي و زمينگير شدن همسرش، قصد 
فروش نوزاد 9 ماهه اش را داشت با ورود وزير بهداشت 
به ماجرا از تصميم خود منصرف شد. او البته گفته است 
كه هيچ وقت قصد ف��روش نوزادش را نداش��ته و تنها 
مي خواسته او در جاي بهتر و مناسب تري زندگي كند. 
چند روز پيش تصوير يك برگ آگهي درباره فروش يك 
نوزاد 9 ماهه به شكل وسيعي در شبكه اجتماعي توييتر 
منتشر ش��د. در اين نامه كه فردي آن را روي شيشه اي 
چسبانده بود، با خطي ساده نوشته شده بود: »يك عدد 
بچه به دليل نبودن شرايط نگهداري به فروش مي رسد. 
بيست روز مانده به دنيا آمدنش« به زودي مشخص شد 
كه نگارنده نامه مادر نوزاد متولد نشده است كه دو پسر 
خردس��ال ديگر هم دارد. او پس از حضور در تحريريه 
ايلنا، درباره علت انتش��ار آگهي فروش نوزادش گفت: 
»همسرم هادي 24 سال دارد و ضربه مغزي شده. چند 
وقت پيش كه در يك حوضچه شيالت در آمل سرايدار 
بوديم، در استخر س��قوط كرد و از هوش رفت. دكترها 
گفته اند بايد عمل شود اما هزينه اش خيلي باالست و من 
توان پرداختش را ندارم. او در روز چند بار تشنج مي كند 
و همين موضوع باعث شده بيكار شود. خودم هم تا سه 
ماه پيش در كارخانه بس��ته بندي ميوه كار مي كردم و 
خرج زندگي را مي دادم اما بعد از بارداري ناخواس��ته، 
در خانه ليمو خشك آماده مي كنم. « او درباره قصدش 
براي فروش نوزاد نيز گفت: »قيمت برايم مهم نيست، 
مهم اين اس��ت كه فرزندم را به خان��واده خوبي بدهم، 
نمي خواهم يكي ديگر را هم بدبخت كنم. اگر مطمئن 
باشم فرزندم جاي خوبي بزرگ مي شود، خودم و همسرم 
هر تعهدي الزم باش��د، مي دهيم كه سراغ فرزندمان را 
نگيريم و ادعايي نسبت به او نداشته باشيم. از صبح )پس 
از انتش��ار آگهي( تماس هاي زيادي با من گرفته شده، 
در يكي از آنها صداي بي س��يم پليس مي آمد. نگرانم، 
نمي خواهم فروش نوزادم برايم دردسرساز شود. « پس 
از ساعتي، وزير بهداشت كه با پيگيري خبرنگار ايلنا از 
ماجرا باخبر شده بود با ارسال پيامي با اين مضمون كه 
»پيام را براي آقاي دكتر زارع نژاد فرستادم. قول دادند 
فردا پيگيري و اقدام كنند« دستور پيگيري را صادر كرد. 
سرانجام هادي شنبه گذشته به بيمارستان سينا منتقل 
و روز سه شنبه مورد عمل جراحي قرار گرفت. او گفته 
كه بايد تا دو ماه ديگر خانه اي كه اجاره اش سه ماه عقب 
افتاده را تخليه كنند اما قص��د دارد بعد از بهبودي كار 
 كند تا همسرش همه بار زندگي را به دوش نكشد. مادر 
نيز از فروش نوزادش منصرف شده و دو فرزند ديگرش 

تا چند روز آينده، همبازي ديگري پيدا خواهند كرد. 

اعتم�اد| دختري جوان 
در حال��ي ب��ا پري��دن از 
ب��االي پ��ل دزف��ول به 
زندگ��ي خود پاي��ان داد 
كه برخي خبرهاي تاييد 
نشده حاكي از خودكشي 
همزم��ان او و خواهرش دارد. ميزان نوش��ته اس��ت: 
»شامگاه سه ش��نبه دو خواهر مي خواستند خود را از 
پل شريعتي دزفول پايين بيندازند كه يكي از آنها بر اثر 
سقوط جان باخت اما رهگذران مانع سقوط خواهرش 

شدند و خودكشي او نافرجام ماند. « 
فريدون جعفريانفر، مدير روابط عمومي دانشگاه علوم 
پزشكي دزفول درباره حادثه به ايرنا گفت: دختر 18 
ساله كه خودكشي كرده، به دليل نامعلوم از باالي پل 
روي خشكي س��قوط كرد و جان باخت. در روزهاي 
اخير خودكشي افراد ديگري نيز رسانه اي شده بود كه 
يكي از آنها متروي تهران را براي پايان دادن به زندگي 
خود انتخاب كرده بود. اوايل مهر امس��ال مردي 65 
ساله خود را داخل خطوط ريلي انداخت و در تصادف 

با قطار جان خود را از دست داد. 

يك روز پس از كشف اجس��اد مادر و دختر كرماني كه 
5 سال پيش به طور ناگهاني مفقود شده بودند، قاتالن 
آنها نيز در دام پليس گرفتار ش��دند. د اد ستان كرمان 
مي گوي��د : متهمان د و نفر هس��تند  كه يك��ي از آنها از 
آش��نايان خانواد گي مقتوالن است و س��رقت، انگيزه 
قتل بود ه اس��ت. جس��د  مقتوالن نيز به د ليل پيچيد ه 
شد ن د ر پتوي پالس��تيكي، سالم ماند ه است. به گفته 
پليس، قاتالن پس از س��رقت طال، ماشين و مقاد يري 
پول، ريحانه و ماد رش را خفه كرد ه و سپس جسد  آنها را 
د ر يك گود ال د فن كرد ه اند . آنها همچنين متهمند  كه 
با طرح د وستي با زنان بي سرپرست د يگر، اموال آنها را 

مي د زد يد ند . 

اعتماد| 24 س��اعت پس از كشف جسد سوخته شده 
معلم تكابي در داخل خودرويش، يك زن و سه مرد به 
اتهام قتل او دستگير شدند.  بررسي ها حاكي از آن بود 
كه معلم در مسير با افرادي ناشناس درگير شده و آنها 
پس از كشتن او، جسدش را داخل خودرو انداخته اند و به 
آتش كشيده اند. كارآگاهان درادامه با  بررسي مكالمات 
تلفني و تحقيق از بستگان و همسايه هاي مقتول به يك 
زن و س��ه مرد به عنوان عامالن قتل مشكوك و آنها را 
دستگير كردند تا در بازجويي ها پرده از راز قتل برداشته 
شود. بازپرس جنايي دادسراي عمومي و انقالب تكاب 
به ايرنا گفت: متهمان كه يك زن و سه مرد هستند، پس 
از ضرب و شتم فراوان مقتول و كشتن او، جسدش را در 
خودروي سواري انداخته و آن را آتش زده و متواري شده 
بودند. ب��ه گفته حميد مصطفوي، بازجويي از متهمان 

براي كشف راز قتل همچنان ادامه دارد. 

دختري سه ساله به نام س��تايش كه مورد آزار و اذيت 
ناپ��دري معت��ادش قرار گرفته ب��ود، ب��راي درمان به 
بيمارستان رفسنجان منتقل شد. ماموران پليس روز 
شنبه با گزارش هايي مردمي به خانه ستايش مراجعه و 
او را به بيمارستان علي ابن ابيطالب)ع( رفسنجان منتقل 
كردند و درمان او آغاز شد. آنها روز بعد مادر ستايش را در 
حالي دستگير كردند كه ناپدري همچنان متواري است. 
در بازجويي ها نيز مشخص شد كه مادر ستايش 8 ماهه 
باردار است و نقشي در آزار و اذيت نداشته و خودش نيز 
به دست شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. 
قرار است ستايش پس از بهبودي در اختيار بهزيستي 
قرار گيرد. تحقيقات پليس نيز براي دستگيري ناپدري 

متواري ادامه دارد. 

  دختر بچه س�ه س�اله روانس�ري بر اثر س�قوط 
آسانسور در  مجتمع مسكن مهر جان باخت. ايرنا

  پيرمردي 80 س�اله پس از اينكه همس�رش را از 
شعله هاي آتش نجات داد، براي برگرداندن وسايل 

به آتش زد اما جانش را از دست داد. ايرنا
  موبايل قاپ ش�هرري با 60 فقره سرقت دستگير 

شد. پليس
  آتش  نش�انان، چه�ار سرنش�ين يك دس�تگاه 
خودروي زانتيا كه در حال سقوط به دره بود را نجات 

دادند. باشگاه خبرنگاران
  آتش سوزي گس�ترده در فروش�گاه كفش ملي 
ميدان ساري دو مصدوم و خس�ارات مالي فراوان 

برجاي گذاشت. باشگاه خبرنگاران
  ۳0 درصد از موادمخدر افغانس�تان از ايران عبور 
مي كند كه 800 تن كشف و بيش از ۱00 تن ترانزيت 

مي شود. مهر

دستگيري باند سارقان خانه با 59 فقره سرقت
پليس| فرمانده انتظامي اسالمش�هر از دس�تگيري چهار عضو باند حرفه اي سرقت خانه با 59 فقره سرقت خبر داد. سرهنگ ابراهيم حسن آبادي گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت منزل در اسالمشهر ماموران 
وارد عمل ش�دند و يكي از اعضاي باند را در مخفيگاه خود دس�تگير كردند. با دستگيري او مشخص شد كه با همدستي سه نفر ديگر اقدام به سرقت از خانه ها مي كرد كه با لو رفتن مخفيگاه شان، آنها نيز دستگير 

شدند. متهمان پس از اعتراف به 59 فقره سرقت به مراجع قضايي تحويل داده شدند. 

گفت وگوگزارشسرخط خبرها
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انگيزه سرقت
دل�م مي خواس�ت مثل 
دخت�راي باالي ش�هري 
باش�م. لباس هاي گرون 
بپوش�م و ماشين زيرپام 
باشه. خونه ما تو جنوب 
ش�هر ب�ود. وض�ع مالي 
باب�ام خ�وب نب�ود. از 
هم�ون بچگي دوس�ت 
داشتم از خونه فرار كنم. 
مي خواس�تم زندگ�ي ام 
ع�وض ش�ود. كم ك�م با 
اين بچه ها آش�نا شدم. 
چندبار هم از خونه فرار 

كردم، اما گرفتنم. 

اعتماد| روي صندلي هاي 
خاكستري رنگ و چركتاب 
دادس��راي جنايي نشس��ته و با چشم هاي 
درش��ت و نگران اطراف را تماشا مي كند. 
يك س��اندويچ فالفل با نان ل��واش و يك 
بطري نوش��ابه سياه را در دس��ت گرفته و 
با دس��ت هاي دس��تبندزده يكي درميان 
يك گاز به ساندويچ مي زند و قلپي نوشابه 
مي نوش��د. كارت عابربانكي كه خوراكي ها 

را ب��ا آن خري��ده را ه��م روي صندلي ه��ا 
گذاش��ته. گاهي نگاهش، ميان لقمه هايي 
كه از ساندويچ جدا مي كند به زمين خيره 
مي ش��ود و بعد از ثانيه هاي طوالني دوباره 
مش��غول جويدن مي ش��ود. دستبندهاي 
توي دستش تقريبا تمام ارباب رجوع هايي 
كه دوروبرش نشس��ته اند را به خود جلب 
كرده. يك مانتوي مش��كي تريكو پوشيده 
كه جلويش كوتاه اس��ت و پش��تش تا زير 

زانو مي آيد. روي مانتو با فونت انگليس��ي 
و س��فيد رنگ چيزهايي نوش��ته ش��ده. 
س��ياهي روي مژه هايش زير چشم هايش 
ريخت��ه و چهره اش را س��ياه و كبود كرده. 
روي يك��ي از ابروه��ا و چان��ه اش آثاري از 
پارگي و بخيه اس��ت. همين كه زن جواني 
از مراجعه كنندگان كنارش مي نشيند آرام 
به او س��الم مي كند. زن مي��ل چنداني به 
جواب دادن ندارد اما دختر يك نگاهش به 

مامور زني است كه كنارش نشسته و چشم 
ديگرش به زن كنار دستش است. رو به زن 
مي گويد: شماره بابامو بهت بدم بهش زنگ 
مي زني بياد اينجا؟ زن با چش��م هاي خيره 
نگاهش مي كند و همچنان س��اكت است. 
دختر كيسه ساندويچش را جمع مي كند 
و گوش��ه صندلي اش مي گ��ذارد و دوباره 
اطراف را تماش��ا مي كند. ب��ا اين دختر كه 
به جرم آتش زدن ماش��ين دستگير شده، 

گفت وگو كرده ايم :
  اسمت چيست و چند سال داري؟

سهيال. 37 سالمه. 
مجردي؟

آره.
  چرا دستگير شدي؟

ديروز خودم رو معرفي كردم. به اصرار بابا و 
خواهرم اومدم. 

  چرا خودت را معرفي كردي؟
دوستام باهام لج بودن اسممو لو دادن. وقتي 
فهميدم مامورا ميان دنبالم گفتم خودم بيام 

همه چيزو بگم، شايد آزادم كنن. 
  چيكار كرده بودي؟

چندوقت پيش ماشين شوهر خواهر يكي 
از بچه هاي گروه مان آتش گرفت. من اصال 
خبر نداشتم. بچه ها اسم منو دادن گفتن كه 

من ماشين رو آتيش زدم. 
  چرا آتش زدن؟

با همديگه كل كل داشتن. 
  اگه تو اين كار و نكردي چرا اسمت 

رو دادن؟
من دو ماه��ه ديگه هيچ كاري باهاش��ون 
ندارم. همش تو خونه ام. اصال از خونه بيرون 
نمي رم. نمي تونستن ببينن دارم زندگيمو 
مي كنم و با كسي كاري ندارم. مي خواستن 

يه باليي سرم بيارن. 

  رفيق هايت هم دستگير شدند؟
نه اونا رو گرفتن آزاد كردن. 

  تنها رفتي كالنتري خودتو معرفي 
كردي؟

نه با يكي از پسراي گروه مون اومدم. اسمش 
مس��عوده. مس��عود گفت اگه بيام خودمو 
معرفي كنم دنبال كارم هس��ت. يه كاري 
مي كنه زود آزاد شم. اما از هيچ كدوم خبري 
نشد. شايد بابام بياد برام وثيقه بزاره كه آزاد 
بشم. اما اون هم نيومد. ديشب تو بازداشتگاه 
خيلي گريه كردم. با خودم گفتم امروز ميام 
همه چيز رو به بازپرس مي گم آزاد مي شم. 

  سابقه داري؟
آره يه بار ديگه به جرم س��رقت دس��تگير 
شدم. سه ماه زندون شهرري بودم. از اونجا 

بيرون اومدن خيلي سخته. 
  چند ساله با اين گروه آشنا شدي؟

3 س��اله. باهاش��ونم. با ه��م مي چرخيم. 
خواهرمم باهام هست. 

  چرا رفتي دنبال سرقت؟
دلم مي خواس��ت مث��ل دخت��راي باالي 
ش��هري باش��م. لباس هاي گرون بپوشم و 
ماشين زيرپام باشه. خونه ما تو جنوب شهر 
بود. وضع مالي بابام خ��وب نبود. از همون 
بچگي دوس��ت داش��تم از خونه فرار كنم. 
مي خواستم زندگي ام عوض شود. كم كم با 
اين بچه ها آش��نا شدم. چندبار هم از خونه 

فرار كردم، اما گرفتنم. 
ناگهان منش��ي دفتر اس��م پرون��ده اش را 
مي خواند و سهيال همراه مامور با هم داخل 
شعبه مي روند و نيم ساعت بعد برمي گردند. 
س��هيال به پهناي صورت گري��ه مي كند. 
مامور زن به دست هايش دستبند مي زند و 
اشاره مي كند كه راه بيفتد. مي گويد: فعال 

بايد برم زندان. 

حكم ۱00 ضربه شالق 
ورزشكار المپيكي اجرا شد؟

اعتماد| برخي ش�بكه هاي اجتماع�ي از اجراي 
حكم ۱00 ضربه شالق ورزشكار مشهور المپيكي 
اي�ران به ج�رم تعرض خب�ر دادن�د. در توييت 
پربازديدي كه روز گذش�ته يكي از خبرنگاران 
ورزشي منتشر كرده آمده است: »پرونده ]…[ 
بسته شد. ۱00 ضربه شالق به خواست شاكي به 
]…[ زده شد و با توافق دو طرف، حكم تبعيد اين 
ورزش�كار به جزاي نقدي تبديل ش�د.« انتشار 
گس�ترده اين خبر در حالي است كه هنوز هيچ 
مقام رس�مي يا خود اين ورزشكار نسبت به آن 
واكنشي نش�ان نداده اس�ت. ماجرا نيز به سال 
گذش�ته بر مي گردد كه اين ورزش�كار مشهور 
ايراني كه س�ابقه كس�ب مدال  المپيك را دارد، 
به اتهام تعرض به دختري جوان به دادگاه احضار 
شد. شاكي در جلسات دادگاه گفته بود كه »با اين 
ورزشكار دوس�ت بود و مي خواست با او ازدواج 
كند اما پ�س از مدتي از تصمي�م خود منصرف 
شد تا اينكه اين ورزش�كار او را به بهانه شركت 
در جش�ن تولد به خانه اي كشاند و مورد تعرض 
ق�رار داد. « متهم اما منكر جرم خود ش�د تا در 
نهايت قضات دادگاه كيفري استان تهران او را به 
يك سال تبعيد در شهري دورافتاده و ۱00 ضربه 
شالق محكوم كنند. صدور اين حكم براي او در 
حالي ب�ود كه از او به عنوان يكي از ش�انس هاي 
كس�ب مدال در المپي�ك ريو نامبرده مي ش�د 
ب�ه همين دليل با پيگي�ري كميته ملي المپيك 
اجراي حكم به بعد از بازي ها موكول شد. پس از 
پايان مسابقات و ناكامي اين ورزشكار در كسب 
مدال، مدتي زمان برد تا او به كش�ور بازگردد كه 
شايعه فرار و پناهندگي اش را بر زبان ها انداخت 
اما او مدتي بعد سكوتش را شكست و علت تاخير 
در بازگشتش به كشور را انجام عمل جراحي روي 
پايش اعالم و از برگزاري نشس�تي خبري براي 
پاسخ به آنچه شايتعات  نام برد، خبر داد. اكنون 
بايد منتظر ماند و واكنش او در برابر خبر اجراي 

حكم ۱00 ضربه شالق اش را شاهد بود. 

1- از اثرهاي معروف گالبدره اي - تپه باستاني كشورمان 
و نام منطقه اي در كرج

2- موسس��ه علمي كشور در زمينه س��لولهاي بنيادين - 
روش و اسلوب - قصه گوي

3- علم - طالق گرفتن - از انواع مدل ماشين
4- آب پاك - شهر بادگيرها - رمق آخر - كپر
5- پايتخت سريالنكا - قابله - خداي درويش

6- ظاهر ساختمان - خاموش و ساكت - بازار اوراق بهادار
7- حمله و هجوم - دزد سرگردنه - فراموشي

8- مانند هم - جريان هوا يا برق - مردان سياسي
9- هميشه و جاويد - پيدا و ظاهر - از حاالت ماده
10- فراموشكار - موزه پاريس - گردش كودكانه

11- عالمت جمع فارسي - آبگير - جاهل و بي خرد
12- خوبيها - همراه آشغال - مدد - نت هفتم

13- ميل ناگهاني - بسامد - بلند مرتبه
14- موهاي پشت لب مرد - انبان - دوستان صميمي

15- واحد اندازه گيري زاويه - سناريو

1- از شهرهاي يزد - هدهد
2- فرياد بلند - باني - از جزاير بزرگ جهان

3- پايتخت اتريش - جستجو كردن - مقابل باز
4- سبز تركي - طريق كوتاه - رنگ دريا - قدم يك پا

5- شهر جشنواره - بعد چهارم - زياده روي
6- عاقبت انديش - پاسباني - پايه و ستون

7- شهر بي قانون - زگيل - ورزشي روي چمن
8- واحد پول چين - آهو - افسوس خوردن

9- اقيانوس خاموش - برادر حضرت موسي - بازداشتن
10- فرشته - وان حمام - خوراك كفش
11- دشت و صحرا - ناس - درياي عرب

12- خاك صنعتي - س��د تهران - عالمت مفعولي - ديو 
شاهنامه

13- كرم حشره - مقايسه كردن دو چيز - عقايد
14- معده - قسمتي از دست - درود و تحيت

15- تمساح - كامپيوتر

جدول

افقی

متقاطع

عمودی سودوكو

مي خواستم زندگي ام را عوض كنم
گفت وگو با دختري كه متهم به آتش زدن خودرو است

دادسرا

اعتماد| حدود س��اعت 12:30 روز سه 
ش��نبه مرد جواني با پليس 110 تماس 
گرف��ت و گفت ك��ه تلف��ن همراهش 
توسط سارقاني دزديده شده و از پليس 
براي بازداش��ت سارقان كمك خواست. 
لحظاتي بعد تيمي از ماموران كالنتري 
150 تهرانس��ر به محل اع��الم خبر كه 
پاركي در نزديكي جاده مخصوص كرج 
بود، رفتند. مرد جوان در ادامه اظهاراتش 
به ماموران گف��ت: »روي صندلي پارك 
نشسته بودم كه پس��ر جواني با ظاهري 
آشفته به سمت من آمد و خواست تلفن 
همراهم را براي تم��اس به او بدهم. اين 
پسر گفت كه تلفن همراه خودش شارژ 
ندارد و در پارك منتظر كسي است. من 
س��رو وضع آن پس��ر را ديدم كه خيلي 
داغان و به هم ريخته بود. به خاطر همين 
به درخواستش جواب منفي دادم. او چند 
بار اصرار كرد و به بهانه هاي مختلف از من 
خواست تا گوشي ام را به او بدهم. او روبه 
رويم ايستاده بود و مدام به گوشي ام نگاه 
مي كرد و با بهانه هاي مختلف مي خواست 
ت��ا آن را از دس��تم بي��رون بي��اورد. از 
حرف هايش خسته شدم. مي خواستم از 
جايم بلند شوم و به جاي ديگري بروم. اما 
پسر دست بردار نبود. تا اينكه او ناگهان 
گوشي را از دس��ت من قاپيد و فرار كرد. 
او خيلي زود خودش را به سمت پرايدي 
كه كنار پارك، پارك شده بود رساند. دو 
نفر داخل ماشين نشسته بود و وقتي او 

سوار ماشين شد راننده ماشين را روشن 
كرد و آنها با هم فرار كردند. پس از ثبت 
شكايت اين مرد جوان، تيمي از ماموران 
كالنتري 150 تهرانسر براي دستگيري 
سارقان وارد عمل ش��دند و در ساعت 4 
بعدازظهر روز سه شنبه تيم گشت زني 
در محدوده استحفاظي خود به سه نفر 
كه در آنجا در حال تردد بودند مشكوك 

شدند و آنها را بازداشت كردند. 
پس از بازداشت س��ه مرد جوان، شاكي 
اين پرونده دو نفر از آنها را شناس��ايي و 
آنها را س��ارق تلفن همراه خود معرفي 
كرد. متهمان اين پرونده روز چهارشنبه 
به دادس��راي ناحيه 34 ته��ران معرفي 
شدند. آنها در اظهاراتشان منكر سرقت 
تلفن همراه از شاكي پرونده شدند. يكي از 
متهمان اين پرونده در اظهاراتش به علي 
وسيله  ايرد موس��ي؛ بازپرس شعبه پنج 

دادسراي س��رقت گفت: » من نويسنده 
هس��تم و روز گذش��ته قصد داشتم به 
محل كارم بروم كه توسط پليس در كنار 
پارك دستگير شدم و به هيچ وجه شاكي 
پرونده را نمي شناس��م و از اين س��رقت 
خب��ري ندارم. « يكي ديگ��ر از متهمان 
اين پرونده كه 20 س��ال سن دارد اواخر 
شهريور ماه سال جاري به اتهام زورگيري 
از مرد ميانسالي بازداشت شده و پرونده 
او در همين ش��عبه بازرپرس��ي در حال 
رسيدگي بود اما اين پسر جوان نيز منكر 
سرقت تلفن همراه شاكي پرونده شد. و 
سرانجام دو متهم پرونده براي تحقيقات 
بيش��تر در اختيار ماموران اداره آگاهي 
قرار گرفتند. متهم��ي كه ادعا كرده بود 
نويسنده اس��ت از سوي ش��اكي مورد 
شناسايي قرار نگرفت و به دستور بازپرس 

پرونده   آزاد شد. 

اعتماد| برادرهاي دختر جوان وقتي در 
برابر مزاحمت هاي خواستگار خواهرشان 
قرار گرفتن��د در يك درگيري خونين او 
را كش��تند. عصر روز 4 تيرماه سال 88 
ماموران پليس ش��رق تهران در جريان 
درگيري چند جوان در خيابان ش��هيد 
مدني قرار گرفتند و با حضور در صحنه 
درگيري با جسد پس��ر جواني كه غرق 
خون روي زمين افتاده بود روبه رو شدند. 
تيمي از ماموران در محل جنايت حاضر 
شدند و پي بردند كه مقتول خواستگار 
دختر جواني بوده كه از سوي خانواده وي 
هدف ضربات قمه و چاقو قرار گرفته است.  
تجسس هاي پليس��ي براي دستگيري 
قاتالن كليد زده شده بود كه روز 5 تيرماه 
چهار مرد چاقو كش  با مراجعه به آگاهي 
خودشان را تسليم كردند. خانواده دختر 
جوان نيز در تحقيقات پليسي ادعا كردند 
كه مقتول از زماني ك��ه با جواب منفي 
دختر جوان روبه رو شده ايجاد مزاحمت 
كرده و همين باعث درگيري بين خانواده 
دختر جوان با خواستگارش شده است. 
پ��س از اعترافات اين چه��ار مرد جوان 
پرونده براي صدور حكم به ش��عبه 71 
دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد و 
عامل جنايت كه برادر دختر جوان بود و 
حمزه نام داشت براي دفاع پشت تريبون 
قرار گرفت و گفت: » مدتي بود كه متوجه 
مزاحمت ه��اي خواس��تگار خواهرمان 
ش��ده بوديم به همين خاط��ر با يكي از 

برادرانم و دامادمان و برادرش براي حل 
اختالفات به در خانه پسر جوان رفتيم. « 
حمزه افزود: »ابتدا من و دامادمان براي 
صحبت نزديك خواستگار جوان شديم 
و هنوز لحظاتي نگذشته بود كه مقتول 
براي ما قمه كشيد و شروع به داد و فرياد 
كرد. با ديدن اين صحن��ه برادرم و برادر 
دامادمان براي كمك دست به كار شدند 
و من نيز چاقويم را از زير لباس��م بيرون 
كشيدم. ما قصد كش��تن او را نداشتيم 
اما به خاطر داد و فريادهايش اين كار را 
كرديم. من قمه ام را در بدن او وارد كردم 
و پس از اينك��ه او را هدف قرار دادم قمه 
را به داخل حياط خانه همسايه انداختم. 
نمي دانستيم چه اتفاقي افتاده فقط تنها 
كاري كه توانستيم انجام دهيم اين بود 
كه از محل دور شويم. تا اينكه فرداي آن 
روز متوجه مرگ خواستگار خواهرمان 

شديم و همگي با هم تصميم به تسليم 
شدن گرفتيم چون نمي خواستيم دست 
به قتل بزنيم. در ادامه قاضي پرونده پس 
از ش��نيدن اظهارات چهار متهم پرونده 
حكم قصاص را براي حمزه صادر كرد و 
اين حكم در شعبه 17 ديوانعالي كشور 
مورد تاييد قرار گرفت.  پرونده براي اجرا 
به دادس��راي اجراي احكام ارسال شد و 
در حالي كه حمزه در يك قدمي چوبه دار 
قرار داشت خانواده مقتول با مراجعه به 
دادسراي امور جنايي حاضر به بخشش 
قاتل پسرش��ان با ش��رط دريافت 600 
ميليون تومان شدند. بنا به اين گزارش، 
خانواده حمزه با پرداخت شرط ميليوني 
توانس��تند رضايت خان��واده مقتول را 
بگيرن��د و پرونده براي ص��دور حكم از 
جنبه عمومي جرم ب��ه دادگاه كيفري 

استان تهران ارجاع شد.

متهمي كه ادعاي نويسندگي داشت آزاد شد

سرقت گوشي تلفن همراه در پارك
گذشت در مقابل ديه 600 ميليون توماني

برادر غيرتي خواستگار سمج را به قتل رساند

خبر

ترين هاي هفته

خبر كوتاه

خبرگزاري ايسنا


