
فرمانده نيروي انتظامي، علت اصلي حادثه 
دلخ�راش تص�ادف دو اتوب�وس در اتوب�ان 
تهران - قم را كه 44كشته و 39 زخمي برجاي 
گذاش�ت نقص فني اعالم ك�رد و گفت ناجا 
همچنان ايمني خودروها را پيگيري مي كند. 
 س��ردار اس��ماعيل احمدي مقدم كه در مراسم 
صبح��گاه عموم��ي فرماندهي انتظامي اس��تان 
چهار محال و بختياري س��خن مي گفت، حادثه 
را به بازماندگان سانحه تسليت گفت و ادامه داد: 
بخش زيادي از علت وقوع اين حوادث به عوامل 
فني وسيله نقليه بر مي گردد.  فرمانده ناجا بر لزوم 
اقدام دستگاه هاي مسئول به منظور بهبود كيفيت 
وسايل نقليه، جاده ها و افزايش ايمني سفرها تأكيد 

كرد و افزود: پليس پيش از اي��ن نيز در اين مورد 
هشدارهاي الزم را داده بود.  سردار احمدي مقدم 
ادامه داد: ني��روي انتظامي براي كاهش صدمات 
ناش��ي از تصادفات جاده اي به وظيفه خود عمل 
مي كند. بايد از اين حوادث عبرت بگيريم و براي 
كاهش آمار تصادفات ج��اده اي و افزايش ايمني 
مردم در مسافرت ها اقدام عملي انجام دهيم.   وي 
بر لزوم به كار گيري تمهيدات الزم براي جلوگيري 
از تكرار اين حوادث دلخراش تأكيد كرد: درصدد 
هس��تيم با تقويت و تعامل و  همكاري با س��اير 
حوزه هاي مسئول شاهد كاهش آسيب هاي سوانح 
رانندگي باشيم، البته دو روز قبل با وزير راه در اين 
زمينه جلسه اي داشتيم.  فرمانده ناجا به جلسه با 

ديگر اعضاي هيئت دولت جديد نيز اش��اره كرد 
و گفت: دولت جديد مشغول سازماندهي است، 
بايد بتوانيم اهداف خود را در تقويت ايمني راه ها، 
كاهش تصادفات و كشته شدگان يا مصدومان را به 

نتايج بهتري برسانيم. 
احمدي مقدم با تأكيد ب��ر اينكه ناجا همچنان 
پيگير حوزه ايمني خ��ودرو خواهد بود، تأكيد 
كرد: ايمني خودرو نقش بسيار زيادي در حفظ 
جان مردم دارد به گون��ه اي كه مي تواند جلوي 

بسياري از اين حوادث تلخ را بگيرد. 
 ارس�ال گزارش نقص فني اتوبوس ها به 

مراجع قضايي
س��ردار محمدرضا مهماندار، رئيس پليس راه 

كشور از ارسال گزارش نقص فني اتوبوس هاي 
اسكانيا به مراجع قضايي خبر داد و گفت: آنچه 
موجب ش��دت حادثه ش��ده، نقص سيس��تم 

برق رساني اتوبوس ها بوده است. 

علت تصادف 2 اتوبوس در حادثه اخير نقص فني است
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خارج از مدار

پشيمانم و درخواست گذشت دارم
عروس جوان از زندان آزاد مي شود. اين زن كه سوگند 
نام دارد و از شش سال قبل به اتهام قتل شوهرش در 
زندان است و يك بار بعد از تأييد حكم اعدامش تا پاي 
چوبه دار رفت، س�رانجام با تالش فع�االن اجتماعي 
موفق به جلب رضايت اولياي دم شد و روز گذشته بعد 
از محاكمه، از جنبه عموم�ي جرم حكم آزادي گرفت. 
بررسي پرونده هاي قتل نشان مي دهد كه برخي از متهمان 
بدون انگيزه و نقش��ه قبل��ي مرتكب قتل ش��ده اند. آنها 
بالفاصله بعد از حادثه از عمل خود پشيمان مي شوند اما 
بعد از بازداشت بنا بر آنچه در قانون پيش بيني شده است، 
محاكمه و به قصاص هم محكوم خواهند ش��د. بررسي ها 
همچنين نش��ان مي دهد كه بس��ياري از اين متهمان در 
موقعيتي قرار مي گيرند كه قادر به كنترل كردن رفتار خود 
يا طرف مقابل نيستند، به خاطر همين به جاي مديريت 
كردن وضعيت موجود به مقابله ب��ا آن پرداخته و حادثه 

تلخي رقم خواهد خورد. 
به گزارش خبرنگار ما، بعد اينكه قاضي عبداللهي رئيس 
شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران، رسميت جلسه را 
اعالم كرد نماينده دادستان تهران در جايگاه قرار گرفت 
و گفت: متهم پرونده از20 سالگي در زندان است. چندي 
قبل بود كه حكم قصاص او در ديوان عالي كش��ور تأييد 
شد و او تا پاي چوبه دار رفت اما خانواده مقتول از قصاص 
عروس خود اعالم گذشت كردند. من هم به نمايندگي از 
سوي دادس��تان تهران برايش درخواست صدور مجازات 

قانوني دارم. 
بعد از آن متهم در جايگاه ق��رار گرفت و گفت: من از گناه 
خودم توبه كرده ام و ديگ��ر نمي توانم در زندان بمانم. من 
ناخواسته مرتكب قتل ش��دم و خدا مرا دوست داشت كه 

زندگي دوباره اي داد. 
 او توضيح داد: من در بنگاه امالك كار مي كردم و شب ها 
تا ديروقت در محل كارم مي ماندم. از آنجا كه خانه مان تا 
محل كارم خيلي فاصله داش��ت، پدرم با راننده آژانس��ي 
حرف زد تا هر شب مرا به خانه برساند. در مدتي كه من و 
سعيد در راه با هم حرف مي زديم، به هم عالقه مند شديم 
و تصميم به ازدواج گرفتيم اما هر دو خانواده با درخواست 
ما مخالفت كردند. سرانجام ما با هم ازدواج كرديم. متهم 

ادامه داد: نامزد بوديم كه اختالف ما ش��روع شد اما چون 
خودم سعيد را انتخاب كرده بودم، مجبور شدم شرايط را 
تحمل كنم. مدتي بود كه سعيد 2 ميليون تومان به پدرم 
بدهكار بود و بر سر همان پول با هم اختالف داشتيم. صبح 
روز حادثه هم دوباره س��ر همان موضوع با هم مش��اجره 
كرديم. سعيد عصباني شد و ترسيدم اگر با همان عصبانيت 
از خانه خارج شود نتواند رانندگي كند و حادثه اي برايش 
اتفاق بيفتد به خاطر همين در خانه را قفل كردم تا از خانه 
بيرون نرود. داخل اتاق خواب بودم كه با شمعدان آينه به 
سراغم آمد. عصباني بود و فرياد مي زد. ضربه اي به پايم زد 
كه به طرف آشپزخانه دويدم و چاقويي برداشتم. خواستم 
بترس��د و جلو نيايد اما آمد و خواست با شمعدان به سرم 
بزند كه چاقو را به كتفش زدم كه زخمي ش��د. ترسيدم و 

گريه كردم و خواستم همسايه ها را خبر كنم كه نگذاشت و 
خواست برايش آب ببرم. به او آب دادم و بعد از همسايه ها 
كمك خواستم. آپارتمان ما طبقه چهارم ساختمان بود. 
فرياد زدم و كمك خواستم اما كسي نيامد. بعد با اورژانس 
تماس گرفتم. وقتي امدادگران آمدند و س��عيد را معاينه 
كردند، گفتند فوت شده اس��ت، به خاطر همين مأموران 

آمدند و من بازداشت شدم. 
متهم ادامه داد: س��ه ماه از ازدواج مان گذشته بود كه اين 
حادثه اتفاق افتاد. در اين سال ها تجربه سختي را در زندان 
س��پري كردم. بهترين دوران زندگي ام را پشت ميله هاي 
سرد گذراندم و حاال درخواست گذشت دارم. هيئت قضات 
بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم وارد شور شدند و رأي به 

آزادي سوگند دادند. 

خانواده 7 قدكوتاه در گرجستان

آمبر اس�ترمر و ترند جانس�ون، 
زن و ش�وهري گرجس�تاني تبار 
هس�تند كه به طور م�ادرزادي، 
قدكوتاه به دنيا آمده اند. آنها پس 
از 13 س�ال زندگ�ي در كنار هم، 
حال داراي پن�ج فرزند قدكوتاه 
هس�تند كه به »خان�واده هفت 
كوتوله« مشهورند. به تازگي آنها را به يكي از برنامه هاي تلويزيوني با 
عنوان »خانواده هاي موفق، زوج هاي خوشبخت« دعوت كرده بودند. 
آمبر، مادر پنج قدكوتاه اس��ت. او درباره زايمان هايش مي گويد: تمامي 
دكترهايي كه من در هنگام اولين بارداري ام به آنها مراجعه كردم، به من 
قاطعانه هشدار دادند كه بايد بچه را سقط كنم، چراكه معلوم نبود او نيز 
مانند من و همسرم كوتاه قد است يا نه! از طرفي 90 درصد احتمال داشت 
كه هردوي ما سر زايمان از بين برويم. اما خواست خدا چيز ديگري بود و 

من بعد از پسر بزرگم، چهار فرزند ديگر نيز به دنيا آوردم. 
در زمان كودكي پس��رم، مشكالت زيادي وجود داش��ت. او به خاطر قد 
كوتاه و جثه كوچكش نمي توانست در ميان همساالن خود حضور يابد. 
ديگران او را با تعجب نگاه مي كردند و همين سبب ناراحتي من و همسرم 
مي شد. اما به تدريج اين مشكالت عادي تر شد و اكنون كه پسر كوچكمان 

پنج ساله است به راحتي با دوستانش بازي مي كند.
 

 رسوايي اخالقي 
نايب رئيس پارلمان انگليس 

مقام�ات انگليس روز سه ش�نبه 
گفتند يك�ي از معاون�ان رئيس 
پارلمان انگليس به چندين مورد 
تجاوز جنس�ي متهم شده است. 
به گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه، 
دادستان سلطنتي انگليس گفت: 
ش��واهد كافي براي پيگرد نايجل 
ايوان��ز، عض��و ح��زب محافظه كار 
ديويد كامرون نخست وزير انگليس 
موجود اس��ت. وي متهم به هشت 
مورد تجاوز جنسي است. ايوانز- 45ساله اوايل سال جاري ميالدي نيز 
دو بار به اتهامات مش��ابه بازداشت شده بود. حمالت جنسي منتسب به 
وي در خالل سال هاي 2002 تا 2013 رخ داده است و در همگي موارد، 

قربانيان وي مرد بوده اند. 

گوزن خشمگين در مدرسه 
گوزني بعد از وارد ش�دن به مدرس�ه اي در »اس�لو«، پايتخت نروژ 
مقداري از وس�ايل و در شيش�ه اي يك�ي از كالس ها را شكس�ت. 
مسئوالن مدرسه در روز قبل وقتي وارد مدرس��ه »ريسيل« در منطقه 
»وست با«ي  اسلو شدند با ديدن به هم ريختگي داخل مدرسه احتمال 

دادند سارقي به آنجا دستبرد زده باشد. 
آنها بعد از بازرسي مدرس��ه و بعد از اينكه كس��ي را داخل مدرسه پيدا 
نكردند، فيلم مداربس��ته را بازديد كردند و متوجه ش��دند در نبود آنها 
گوزني همراه دو بچه اش وارد مدرسه ش��ده و زماني كه متوجه گرفتار 
شدن خودش شده شروع به تخريب وسايل داخل آنجا كرده و سرانجام 

گريخته است.

13 كشته بر اثر رانش زمين در مكزيك 
وراك�روز  ايال�ت  در  زمي�ن  ران�ش  و  س�يل 
گذاش�ت.  ج�اي  ب�ر  كش�ته   13 ك�م  دس�ت  مكزي�ك، 
به گزارش واحد مركزي خبر، روز سه ش��نبه بارش شديد باران در ايالت 
وراكروز مكزيك منجر به رانش زمين در بخش هايي از اين ايالت ش��د و 
بسياري از خانه هاي مسكوني در منطقه كوهستاني كاسكوماتپك زير 

گل مدفون شدند. 
 بنا بر گزارش رسانه هاي محلي، يك تيم نجات متشكل از سربازان و مردم 
كه به طور شبانه روزي در مناطق سيل زده كار مي كنند، اجساد 13 نفر 

را از زير خانه هاي مدفون شده در گل بيرون كشيدند. 
پنج نفر از قربانيان نيز كودك هس��تند. طبق گزارش ها، نظاميان ارتش 
مكزيك به مناطق سيل زده اعزام ش��ده اند و تالش براي تخليه و انتقال 

صدها نفر از مردم مكزيك به سرپناه ها آغاز شده است. 

لبخند 3 بيمار به زندگي 
اهداي اعضاي جوان دارابي به سه بيمار نيازمند زندگي دوباره بخشيد. 
مدير انجم��ن خيريه حماي��ت از بيماران كليوي ف��ارس گفت: اعضاي 
زنده ياد مقداد قمري پور - 19 س��اله كه به علت خونريزي مغزي دچار 
مرگ مغزي شده بود به دو بيمار كليوي 51 ساله ساكن دهدشت و 45 
ساله ساكن گچس��اران اهدا ش��د. معيني افزود: كبد اين مرحوم هم به 
جوان 24 ساله اي اهدا شد. عمل هاي پيوند در بيمارستان نمازي شيراز 

با موفقيت انجام شد.

رونمايي از خالكوبي اوباش شهر

با كمك يك دختر بسيجي روي داد

 نجات خانواده يك زنداني
 از پرتگاه تباهي

زن جوان وقتي متوجه ش�د ش�وهرش ب�ه اتهام خري�د و فروش 
مواد مخدر بازداشت ش�ده اس�ت براي تأمين مخارج زندگي اش 
اقدام ب�ه خريد و ف�روش م�واد كرد اما ي�ك بس�يجي زندگي او 
را از تباه�ي نج�ات داد و ش�غل آبرومن�دي ب�راي او پي�دا كرد. 
دو سال قبل مأموران پليس گرگان در جريان فعاليت يك قاچاقچي مواد 
مخدر در يكي از روستاها قرار گرفتند و متهم را بازداشت كردند. بعد از 
انجام تحقيقات، پرونده براي رسيدگي به دادگاه انقالب استان فرستاده 
شد و متهم بعد از محاكمه، به اعدام محكوم شد اما متهم به رأي دادگاه 
اعتراض كرد و قضات پرونده بعد از رسيدگي دوباره، متهم را مستحق 

تخفيف دانستند و او را به حبس ابد محكوم كردند. 
در حالي كه مرد جوان زندگي تازه خود را پش��ت ميله هاي زندان آغاز 
كرده بود، همس��ر او براي تأمين مخارج زندگي خود و دو فرزندش با 
مشكالت زيادي مواجه شد. از يك سو محكوميت شوهرش باعث از بين 
رفتن پايگاه اجتماعي اين زن در روس��تا شده و از سوي ديگر به خاطر 

نداشتن شغلي آبرومند شروع به خريد و فروش مواد مخدر كرده بود. 
دختر بسيجي وقتي به مس��جد روس��تا رفت و متوجه شد سرنوشت 
همسر و فرزندان مرد زنداني در آستانه تباهي قرار دارد به سراغ بزرگان 
و معتمدان روستا رفت و براي نجات زندگي زن جوان از آنها درخواست 

كمك كرد. 
يك هفته بعد از تالش هاي دختر بسيجي، اهالي روستا كمك هاي مالي 

زيادي جمع آوري كردند و به خانه زن جوان فرستادند. 
زن جوان كه حاال شغلي آبرومند در روستا براي خودش پيدا كرده است، 
در توضيح ماجرا به خبرنگار ما گفت: وقتي هداياي مردم را ديدم، ابتدا 
تعجب كردم اما بعد بررس��ي كردم و متوجه شدم يك دختر بسيجي 
براي نجات زندگي ما تالش مي كند. او با كمك اهالي ش��غلي آبرومند 
برايم پيدا كرد و من هم از خريد و فروش مواد دست برداشتم و اكنون 

زندگي آبرومندي دارم. 

پسري كه مرد شروري را به قتل رساند، آزاد مي شود

شرمسار خانواده ام هستم
پس�ر جوان�ي ك�ه مته�م 
است چهار س�ال قبل مرد 
شروري را در جنوب تهران 
به قتل رس�انده بود،  ديروز 
از جنبه عموم�ي جرم پاي 
مي�ز محاكمه حاضر ش�د. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار ما، 
نماينده دادستان تهران روز 
گذشته مقابل هيئت قضات 
ش��عبه 74 دادگاه كيف��ري 
استان تهران ايستاد و گفت: 
پسر جواني كه همراه مأموران 

بدرقه از زندان به دادگاه منتقل شده است، كمال – 24 ساله نام دارد. 
وي متهم اس��ت چهار س��ال قبل در يك دعواي ش��بانه مردي به نام 
شاهين را به قتل رسانده اس��ت. او در جريان تحقيقات موفق به جلب 
رضايت از اولياي دم شده و درخواست مي كنم تا از جنبه عمومي جرم 

مجازات شود. 
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و در حالي كه گريه امانش را بريده 
بود، گفت: هر ش��ب در زندان گريه مي كنم. در اين سال ها موفق شدم 
چند جز قرآن را در زندان حفظ كنم. پدرم تنها سرمايه اش را كه خانه اي 
بوده فروخته تا رضايت خانواده مقتول را جلب كند و حاال در سن پيري 
خانه به دوش شده است. من شرم دارم به روي خانواده ام نگاه كنم اما 
مقتول از كودكي مرا آزار مي داد. 14 س��اله ب��ودم كه مزاحمت هايش 
شروع شد. من در عالم كودكي چيزي نمي دانستم. او از من بزرگ تر بود 
و مدام مزاحمت ايجاد مي كرد. تهديد مي كرد كه به خانواده ام آسيب 
مي زند و از ترس تسليم مي شدم. هميش��ه در عذاب بودم. خانواده ام 
متوجه تغيير رفتارم شده بودند اما از بازگوكردن دردي كه داشتم رنج 
مي بردم. كسي را نداشتم تا با او حرف بزنم تا اينكه به سربازي رفتم. بعد 
از خدمت دوباره به سراغم آمد و مزاحمت هايش شروع شد اما مقابلش 
ايستادم و با او برخورد كردم. شب حادثه داشتم با ماشين از خيابان عبور 
مي كردم كه راهم را بست. من موفق شدم از دست او فرار كنم. داشتم 
رانندگي مي كردم كه تماس گرفت و گفت به خانواده ام آسيب مي زند. 
گوش��ي را قطع كردم تا اينكه پدرم تماس گرفت و گفت مقتول به در 
خانه مان رفته و ايجاد مزاحمت كرده اس��ت. خودم را به خانه رساندم. 
جلوي در خانه مان شلوغ بود. او پدرم را با چاقو زخمي كرده بود. 15 نفر 
از دوس��تانش همراهش بودند. با چاقو به من حمله كرد و چند ضربه 
به س��رم زدم. براي يك لحظه چاقويش به دستم افتاد. آن را برداشتم. 
خواست دوباره به من حمله كند كه به او ضربه اي زدم كه فوت شد. بعد 

از آن براي درمان زخم هايم به بيمارستان رفتم كه بازداشت شدم. 
بعد از آن وكيل متهم در جايگاه قرار گرف��ت و گفت: مقتول از اوباش 
سابقه دار بوده و سوابق او هم در پليس آگاهي موجود است. بررسي هاي 
پليس هم نش��ان داده كه او براي اف��راد زيادي ايج��اد مزاحمت و نام 
قربانيان خودش را هم روي بدنش خالكوبي كرده بود. گزارش پزشكي 
قانوني و پليس هم اين موض��وع را تأييد كرده اند. گزارش ها همچنين 
نشان داده كه ش��ب حادثه مقتول همراه 15 نفر از دوستانش به خانه 
موكل من حمله و پدر او را هم با ضربات چاقو زخمي كرده اند. هرچند 
تالش كرديم ديوان عالي كشور دفاع متهم را مشروع تشخيص دهد اما 
نتيجه اي حاصل نشد. سرانجام خانواده متهم همه سرمايه زندگي شان 
را فروخته و در اختيار خانواده مقتول قرار داده اند تا رضايت آنها را جلب 
كنند و حاال برايش درخواست گذشت دارم. هيئت قضات بعد از شنيدن 

آخرين دفاع متهم وارد شور شدند و رأي به آزادي او دادند. 

رئي�س پلي�س ته�ران روز گذش�ته در حاش�يه اج�راي 
چهارمي�ن مرحل�ه طرح مب�ارزه با اخاللگ�ران نظ�م و امنيت 
ك�ه ب�ا دس�تگيري 57 نف�ر از اوب�اش اج�را ش�د، از ادام�ه 
فعالي�ت گش�ت هاي عف�اف و حج�اب در پايتخت خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين ساجدي نيا در جمع خبرنگاران 
گفت: مأموران پليس پايتخت 57 نفر از اراذل و اوباشي را كه پرونده 
آنها در پليس تش��كيل و برايش��ان حكم قضايي صادره ش��ده بود، 
شناسايي و دستگير كردند. وي ادامه داد: در جريان اين دستگيري ها 
بين نيروهاي پليس و اراذل و اوباش درگيري مس��لحانه رخ داد كه 

تعدادي از آنها مجروح و به بيمارستان منتقل شدند. 
رئيس پلي��س تهران با بيان اينك��ه تا زماني كه هنجارش��كنان در 
پايتخت حضور داشته باشند طرح هاي پليس هم ادامه دارد، تأكيد 
كرد: مردم از م��ا توقع دارند بر اس��اس قولي كه به آنه��ا داده ايم با 
هنجارشكنان و مزاحمان نواميس برخورد كنيم كه ما هم درصدد 

برآورده كردن خواسته هاي آنها هستيم. 
وي با اشاره به اينكه ش��رارت در سطح پايتخت كاهش يافته است، 
افزود: در گذشته در هر طرح بيش از 150 نفر دستگير مي شدند اما 
امروز اين آمار به 50 نفر كاهش يافته است. بيشتر اين اراذل و اوباش 
در مركز و شمال پايتخت دست به اقدامات مجرمانه مي زدند و حتي 
تعدادي از آنها كه در خارج از پايتخت زندگي مي كردند، وارد تهران 

مي شدند و دست به شرارت و ناامني مي زدند. 

 حدود 100 درصد دستگيرشدگان سابقه دارند
سردار س��اجدي نيا با اعالم اينكه برخي از اين افراد اظهار پشيماني 
كرده اند و ديگر دست به شرارت نمي زنند، اعالم كرد: بيش از 97 درصد 
دستگيرشدگان طرح هاي پليس سابقه دار هستند. اين افراد در پليس 
شناسنامه دارند و پليس نظارت كافي روي اراذل دستگير شده پس 
از آزادي دارد اما اميدواريم مجموعه هاي مددكاري نيز به كمك اين 

افراد بيايند تا اراذلي كه توبه كرده اند به جامعه بازگردند. 
 ادامه فعاليت گشت هاي عفاف و حجاب در پايتخت

  سردار ساجدي نيا در مورد گشت هاي ارشاد نيز گفت: دستگيري در 
اين مورد نداريم و هدف مان تذكر اس��ت. شما اس��م اين طرح را ارشاد 
گذاشتيد، اما ما مي گوييم طرح عفاف و حجاب كه قباًل نيز وجود داشت 

و در حال حاضر نيز ادامه دارد. 
  حادثه اتوبوسراني تهران، گروگانگيري بود

رئيس پليس پايتخت در رابطه با حادثه شركت واحد اتوبوسراني هم 
گفت: هيچ تناقض گويي در اين حادثه وجود نداشت و از نظر پليس اين 
موضوع گروگانگيري بود كه در رسانه ملي هم مطرح كرديم اما اگر در 
زمان گروگانگيري اطالع رساني نشد، دليل اين بود كه ما حين عمليات 
بوديم و قصد داشتيم پس از به نتيجه رساندن موضوع آن را اعالم كنيم. 
در مورد اظهارات آقاي سنندجي نيز بهتر است از خود ايشان سؤال شود.  
رئيس پليس پايتخت با تأكيد ب��ر ادامه طرح هاي امنيت اجتماعي در 
سطح شهر اظهار اميدواري كرد: دستگاه قضايي نيز احكام بازدارنده اي 

را براي اراذل و اوباش و مخالن نظم و امنيت صادر كند.
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