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زن ميانس�ال كه درمان دختر س�رطاني اش را 
ش�رط بخش�ش قاتل قرار داده بود، با دريافت 
ديه از متهم در روز تولد او اعالم گذش�ت كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، جلسه رسيدگي به پرونده در 
شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار 
شد. ابتداي جلس��ه نماينده دادس��تان در جايگاه 
قرار گرفت و در ش��رح كيفرخواس��ت گفت: متهم 
20 س��اله  كه ندا نام دارد، دوازدهم آذرماه س��ال 
گذشته به اتهام قتل مردي 42 ساله به نام منصور 
در شرق تهران بازداشت ش��د. او در بازجويي ها به 
جرمش اعتراف كرده و گفته اس��ت: م��ادرم بعد از 
جدايي از پدرم با مردي به نام منصور آشنا شد و با 
او رفت و آمد داشت. من به خاطر اختالف با مادرم، 
آپارتماني اجاره كردم و زندگي جداگانه اي داشتم. 
شب حادثه مادرم همراه منصور به خانه من آمد. بعد 
از پذيرايي از آنها به اتاقم رفتم تا استراحت كنم كه 
ناگهان منصور وارد شد. چون حالت عادي نداشت، 
از او خواس��تم اتاق را ترك كند، اما به طرفم حمله 
كرد. مادرم كه از ماجرا با خبر شده بود، خودش را 
رساند و منصور را بيرون كرد. مادرم همراه منصور 
از اتاق بيرون رفت و در را قفل كرد. منصور اما دست 
بردار نبود و سعي مي كرد از راه بالكن و پنجره وارد 
شود. وقتي وارد ش��د، مجبور ش��دم براي دفاع از 
خودم چاقويي ب��ردارم. او را تهديد كردم كه اگر به 
من نزديك شود، به او ضربه مي زنم. راه فرار نداشتم. 
در اتاق قفل بود. وقتي حمله كرد چاقو را به طرفش 
گرفتم كه نمي دانم چطور به سينه اش برخورد كرد. 
نماينده دادس��تان گفت: مته��م در بازجويي هاي 
بعدي هم به جرمش اعتراف كرده اس��ت و برايش 

درخواست صدور مجازات دارم. 
سپس مادر مقتول به عنوان ولي دم در جايگاه قرار 

گرفت و گفت: من همين يك پسر را داشتم. دختري 
دارم كه با وجود داش��تن فرزند به بيماري سرطان 
مبتال شده اس��ت. وقتي كه برادرش به قتل رسيد 
به علت ناراحتي و اضطراب ش��ديد به اين بيماري 
مبتال شد. من شرط بخشش قاتل را درمان بيماري 
دخترم قرار داده بودم. حاال هم اگر او ديه را پرداخت 
كند تا با آن بتوانم ش��رايط درمان دخترم را فراهم 

كنم، او را خواهم بخشيد. 
بعد از آن، متهم در جايگاه ق��رار گرفت و اتهامش 
را قبول كرد. او گفت م��ن در بازجويي ها حادثه را 
شرح داده ام و اعتراف هاي قبلي ام را قبول دارم. من 
از كودكي سختي زيادي را تحمل كرده ام. پدرم به 
جاي محبت به ما هميش��ه دنبال هوسبازي هاي 
خودش بود ب��ه همين خاطر مادرم از او جدا ش��د. 
آن ش��ب براي دفاع از خودم مجبور شدم دست به 
چاقو ببرم. قصد كشتن او را نداشتم وگرنه با پليس 

و اورژانس تماس نمي گرفتم. 
بعد از آخرين دفاع متهم، مادر مقتول با ش��نيدن 
حرف هاي او از خواس��ته اش منصرف شد و گفت: 
متهم ب��ه خاط��ر دروغگوي��ي و تهمت هايش بايد 
قصاص شود. با درخواست دوباره اولياي دم متهم 
به پاي مادر مقتول افتاد و گفت: من ش��رط شما را 
قبول مي كنم. از خدا مي ترسم و قسم مي خورم فقط 
حقيقت را گفتم. اگر مرا نبخشيد، ناراحت نمي شوم 
ولي از شما مي خواهم مرا حالل كنيد تا امروز كه روز 
تولدم هست فكر كنم دوباره متولد شده ام.  بعد از آن 
وكيل متهم در خصوص پرداخت ديه گفت: نصف 
مبلغ ديه توسط افراد خير جمع آوري شده است و 

در تالش هستيم بقيه آن را نيز آماده كنيم. 
در آخ��ر هيئت قضايي بع��د از آخرين دف��اع وارد 

شور شد. 

شالق خوردن خبر 
خبر شالق خوردن يك خبرنگار در شهرستان نجف آباد 
همچنان در حال انتشار است. ماجرا  از اين قرار است كه 
اين خبرنگار 2۵ خرداد ماه خبري با مضمون توقيف ۳۵ 
دستگاه موتورسيكلت دانش آموزان يكي از هنرستان هاي 
شهر را در سايت مجازي منتش��ر كرد. واكنش دستگاه 
مربوطه به خبر منتشر شده سبب شد تا خبرنگار جوابيه 
را در پايگاه خبري خود منتشر كند. بر طبق جوابيه تعداد 
وسايل نقليه توقيف شده هشت دستگاه عنوان شده بود. 
درج جوابيه و عذرخواهي خبرنگار بابت منتش��ر كردن 
خبر نادرست، پايان ماجرا نبود و دستگاه مربوطه عليه 
وي اعالم شكايت كرد. قاضي هم بعد از بررسي شكايت، 
خبرنگار را به تحمل ش��الق محكوم كرد. اين خبرنگار 
صبح پانزدهم دي ماه در خانه اش دستگير و حكم شالق 

وي اجرا شد. 
يكي از واكنش هاي رسمي به انتقاد از اجراي اين حكم 
مربوط است به ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف آباد، 
تيران و كرون در مجلس كه آن را در پايگاه اطالع رساني 
خود منتش��ر كرده اس��ت. وي كه س��ابقه قض��اوت و 
دادستاني دارد، گفته اس��ت كه صرف نظر از صالحيت 
دادگاه صادركننده حكم، به نظر مي رسد شاكي پرونده 
مي توانست س��عه صدر بيش��تري از خود نشان دهد يا 
حداقل از مجازات هاي جايگزين استفاده كند. هر چند بر 
طبق قانون، قاضي كامالً مستقل است و حكم را بر اساس 
مستندات پرونده صادر مي كند، ولي با توجه به تجارب 
خود بنده مي ش��د به دليل جوان بودن متهم، نداشتن 
سوءس��ابقه و س��وء نيت، درج به موقع جوابيه شاكي و 
تفاوت نه چندان مهم در خبر منتشر شده و جوابيه صادر 

شده، مجازات هاي ديگري را در نظر گرفت.
 انتظار مي رود دس��تگاه هاي اجراي��ي مختلف تحمل 
بيشتري در برابر انتقادات منطقي و دلسوزانه رسانه ها 
داشته و از چنين برخوردهايي كه زمينه سوء استفاده 
تبليغاتي دشمنان را فراهم مي كند، خودداري كنند.«وي 
اضافه كرد: »اصل كار اين خبرنگار متعهد انجام وظيفه 
خطير اطالع رس��اني اس��ت و بر طبق اصول مندرج در 
حقوق شهروندي، دانس��تن اين گونه از اخبار كه فاقد 
طبقه بن��دي محرمانه هس��تند، حق مردم محس��وب 
مي شود. اينكه يك خبرنگار آمار هشت موتورسيكلت 
توقيفي را ۳۵ دستگاه اعالم كند با توجه به تفاوت فاحش 
بسياري از آمارهاي مطرح در صحنه سياست و مديريت 
كش��ور، چندان مهم به نظر نرس��يده و در نظر گرفتن 
مجازات 40 ضربه شالق به اتهام نشر اكاذيب را در شأن 

نظام جمهوري اسالمي نمي دانم.«
انتشار اين خبر در قياس با پرونده هاي فساد كه مدام در 
حال رونمايي شدن هستند، واكنش هاي بسياري را در 
دفاع از اين خبرنگار با خود به همراه داشته است. موضوع 
بر س��ر دفاع از فردي متخلف نيس��ت، اما آن گونه كه 
نماينده نجف آباد به آن اشاره كرده است، انتظار از وجود 
سعه صدر در قاضي رسيدگي كننده و مديران اين شهر 

بود كه اين انتظار برآورده نشده است. 
همه روزه اخبار بسياري به سايت هاي خبري و رسانه هاي 
مكتوب راه پيدا مي كند، كه در صحت آمار ارائه ش��ده 
آن ترديد وج��ود دارد يا كاًل آن رس��انه اطالع رس��اني 
غيرحرفه اي داشته اس��ت. اما هيچكدام منجر به بروز 
شكايت نمي شود و چنانچه منجر به بروز شكايت شود، 
به چيزي جز صدور رأي ش��الق و اجرا كردن آن منجر 
مي شود. پرونده هاي بسياري در دادگاه رسيدگي به جرائم 
مطبوعاتي تشكيل مي شود كه در جريان روند رسيدگي 
به دليل گذش��ت ش��اكي يا عذرخواهي رسانه، شرايط 
سازش فراهم مي شود. مايه تأس��ف است كه خبرنگار 
مورد نظر هم عذرخواهي و هم جوابيه درخواس��تي را 
منتشر كرده است، با اين حال قاضي براي وي مجازات 
شالق را در نظر گرفته و حكم هم بعد از بازداشت وي اجرا 
شده است. واكنش ها به اين خبر در حالي ادامه دارد كه 
افكار عمومي نيازمند اطالع رساني صحيح هستند كه 
در سكوت دادستان نجف آباد و اين نحوه اطالع رساني 

غيرحرفه اي امكان آن وجود ندارد. 
عدم پاس��خگويي درباره ابهام هاي موجود بيش��تر به 

شالق زدن خبر شباهت دارد تا دفاع از عملكرد.

فرار قاتل پس از كشتار شبانه
هش�ت عضو يك خان�واده در يكي از روس�تاهاي 
شهرس�تان ايرانش�هر در اس�تان سيس�تان و 
بلوچس�تان ب�ا ش�ليك گلوله ب�ه قتل رس�يدند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 12 ظهر روز دوش��نبه 
20 دي ماه بود كه كارمند اداره بهداش��ت وقتي براي 
تزريق واكسن هپاتيت وارد خانه اي در روستاي نصرآباد 
شهرستان ايرانشهر شد با صحنه هولناكي روبه رو شد. 
كارمند اداره بهداش��ت در اين خانه روستايي با هشت 
جسد روبه رو شد كه با ش��ليك گلوله اي به قتل رسيده 
بودند. وي بالفاصله موضوع را ب��ه مأموران پليس خبر 
داد و دقايقي بعد هم تيمي از مأموران پليس شهرستان 
ايرانش��هر در محل حادثه حاضر شدند. مأموران داخل 
اتاق پذيرايي خانه روستايي با جسد خونين دو زن و يك 
مرد جوان و پنج كودك زير هشت سال روبه رو شدند كه 
همگي با ش��ليك چند گلوله به قتل رسيده بودند. زن 
جوان كه كارمند اداره بهداشت بود، گفت: من امروز از 
طرف اداره بهداشت براي اجراي طرح واكسن هپاتيت 

وارد اين روس��تا شدم. پس از واكس��ن زدن تعدادي از 
اهالي روس��تا به در اين خانه رس��يدم. در خانه باز بود، 
اما هر چقدر در زدم، كس��ي جواب نداد. كنجكاو شدم 
و وارد خانه شدم كه با جس��د خونين هشت نفر روبه رو 
شدم. مأموران در بررسي هاي بعدي تعدادي پوكه گلوله 
كشف كردند كه بررسي هاي اوليه نشان مي داد پوكه ها 
مربوط به سالح كالشنيكف اس��ت. همچنين مأموران 
يك اسلحه كلت كمري همراه با تعدادي فشنگ از كيف 
يكي از زنان جوان كه با شليك گلوله به قتل رسيده بود، 

كشف كردند. 
در شاخه ديگري از بررسي ها هويت مقتوالن مشخص 
شد. مرد جوان همراه همسر و دو فرزندش صاحبخانه 
و اهل روس��تاي نصر آب��اد بودند و چه��ار مقتول ديگر 
خواهر و خواهرزاده هاي صاحبخانه بودند كه شب قبل 
از شهرستان ايرانش��هر براي مهماني آمده بودند. يكي 
از همس��ايه ها گفت: خواهر صاحبخانه در شهرس��تان 
ايرانش��هر زندگي مي كرد. او هر ماه چند روزي همراه 

فرزندانش براي مهماني به روستا مي آيد و بعد از چند 
روز دوباره به شهرستان بازمي گردد. وي در ادامه گفت: 
ما اصالً صداي هيچ تيراندازي نشنيديم و االن كه متوجه 

قتل اين هشت نفر شديم همه شوكه شده ايم. 
در حالي كه نخستين معاينات پزش��كي قانوني نشان 
مي داد حدود 12 ساعت از مرگ هشت مقتول گذشته 
است، بررسي ها حكايت از آن داش��ت، اعضاي اين دو 
خان��واده لحظه حادثه داخ��ل اتاق پذيراي��ي غافلگير 
شده اند و قاتل يا قاتالن در يك لحظه همگي را به رگبار 
بسته اند به طوري كه هر يك از آنها با يك يا چند گلوله 

به قتل رسيده اند. 
سردار حس��ين رحيمي، رئيس پليس استان سيستان 
و بلوچس��تان گفت: پس از اعالم اي��ن حادثه تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي شهرستان ايرانشهر تحقيقات 
درباره اين حادثه را آغاز كردند و خوش��بختانه به س��ر 
نخ هاي��ي از عام��الن اين حادثه رس��يدند ك��ه پس از 
دس��تگيري عامل يا عامالن قتل اطالع رساني خواهد 

شد. 
 دس�تگيري يكي از عام�الن قتل پدر و پس�ر 

ايرانشهري 
اين پدر و پسر پنجم دي ماه امس��ال در خيابان كارگر 
شهرس��تان ايرانش��هر هدف گلوله افراد ناشناسي قرار 
گرفتند و به قتل رسيدند. مأموران وقتي در محل حادثه 
حاضر ش��دند، دريافتند لحظاتي قبل مرد 4۵ ساله اي 
همراه پس��ر 2۳ س��اله اش با خودروي پرايدش��ان در 
خيابان كارگر در حال رانندگي بودند كه ناگهان از سوي 
سرنشينان يك دستگاه خودروي پژو 40۵ هدف گلوله 
قرار مي گيرند و به قتل مي رسند. در حالي كه هيچ يك 
از ش��اهدان عامالن قتل را شناس��ايي نك��رده بودند، 
كارآگاهان تحقيقات تخصصي خود را براي شناس��ايي 
عامالن قتل پدر و پس��ر آغاز كردند و خيلي زود به رد 
پاي مرد 42 ساله س��ابقه داري در اين حادثه رسيدند. 
تحقيقات نشان داد، مظنون به قتل از سال قبل به خاطر 
قتل يكي از بستگان نزديكش از مقتول و پسرش كينه 

به دل داشته است، به طوري كه مظنون مدعي بوده مرد 
4۵ ساله در قتل يكي از بستگانش دخالت داشته است. 
سرهنگ دوستعلي جليليان، فرمانده انتظامي ايرانشهر 
درباره اين حادثه گفت: كارآگاهان در نهايت پس از چند 
روز كار اطالعاتي شامگاه دوشنبه مظنون به قتل را در 
مخفيگاهش شناسايي و بازداشت كردند.  مأموران در 
بازرسي از منزل وي خودروي پژوي 40۵ را كه عامالن 
قتل روز حادثه س��وار بر آن بوده و اق��دام به تيراندازي 
به خودرو مقتول كرده بودند، كش��ف كردند.  متهم در 
بازجويي به قتل پدر و پس��ر با همدس��تي دو نفر ديگر 
اعتراف كرد. متهم درباره انگيزه اش گفت: بهار سال قبل 
يكي از بستگانم به قتل رسيده است. به گفته بستگانم 
مقتول در اين قتل دخالت داش��ت، اما در دادگاه تبرئه 
شد به همين دليل من نقشه قتل او و پسرش را طراحي 

و همراه دو نفر ديگر اجرا كردم.  
مأموران پليس در تالشند تا همدستان قاتل را دستگير 

كنند. 

بخشش قاتل در روز تولدش

حسين فصيحي

صداي گريه دخترك 6 ساله خبر از قتل مادرش مي داد 
سه مرد افغان به اتهام قتل زن جوان و سرقت طالهاي 
وي در منطقه كن تهران تحت تعقيب پليس قرار گرفتند. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 12 ظهر روز يك شنبه 19 
دي ماه امس��ال بود كه زني با اداره پلي��س تماس گرفت 
و گفت همسايه ش��ان ك��ه زن جواني به نام ثريا اس��ت به 
طرز مرموزي در خانه اش به قتل رس��يده است. لحظاتي 
بعد تيمي از مأموران كالنت��ري 142 كن در محل حادثه 
كه خانه اي قديمي در كوچه عل��ي اكبري حوالي خيابان 
روس��تايي در منطقه كن بود، حاضر ش��دند. مأموران در 
محل حادثه با جسد زني ۳۵ ساله روبه رور شدند كه دست و 
پايش با طناب بسته شده و روسري رنگي هم به دور گردن 
و دهانش پيچانده ش��ده بود. پس از اعالم اين خبر، قاضي 
مدير روستا، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
همراه كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل حادثه 

به تحقيق پرداختند. 

زن همس��ايه كه مأموران پلي��س را از ماجرا ب��ا خبر كرده 
بود، گفت: ثريا مدتي اس��ت همراه دختر شش ساله اش در 
همسايگي ما زندگي مي كنند. ساعتي قبل صداي گريه دختر 
شش ساله ثريا به گوشم رسيد. ابتدا فكر كردم مادرش او را 
تنبيه كرده است، اما وقتي صداي گريه او قطع نشد، كنجكاو 
شدم و به در خانه شان رفتم. در خانه آنها باز بود و من هم وارد 
شدم كه ديدم دختر شش ساله باالي سر جسد مادرش در 
حال گريه كردن است.  نخس��تين بررسي ها نشان داد، زن 
جوان بر اثر فش��ار بر عناصر حياتي گردن به قتل رس��يده 
است. همچنين مشخص ش��د مقتول افغاني و مدتي است 
شوهرش براي انجام كاري به افغانستان رفته و مقتول همراه 
دختر ش��ش س��اله اش در اين خانه زندگي مي كرده است. 
بخش ديگري از تحقيقات ميداني نشان داد مقتول مقدار 
زيادي طال داشته اس��ت كه به هم ريختگي اسباب و اثاثيه 
خانه حكايت از آن داشت قاتل يا قاتالن پس از قتل پول ها و 

طالهاي مقتول را سرقت كرده اند.  دختر مقتول گفت: مدتي 
است مردي به نام بشير به خانه ما رفت و آمد مي كند. او امروز 
همراه دو مرد ديگر به خانه ما آمدند. بشير مرا از خانه بيرون 
كرد و گفت داخل حياط بازي كن��م. در حال بازي بودم كه 
بشير و دو مرد ديگر از خانه رفتند. سپس به داخل خانه مان 
رفتم و مادرم را صدا زدم، اما او جواب مرا نداد. وقتي وارد اتاق 
ش��دم، ديدم مادرم دست و پايش بسته اس��ت و جواب مرا 
نمي دهد. من باالي سر مادرم گريه مي كردم كه همسايه به 

داخل خانه ما آمد و به مأموران پليس خبر داد. 
همزم��ان با ادام��ه تحقيقات جس��د مقتول ب��راي انجام 
آزمايش هاي الزم به پزش��كي قانوني فرستاده شد. دختر 
شش س��اله را به دليل اينكه سرپرستي نداشت به دستور 
قاضي مدير روستا در اختيار مددجويان سازمان بهزيستي 
قرار گرفت. مأموران پليس در تالش��ند تا بشير و دو مرد 

ناشناس را شناسايي و دستگير كنند. 

مرد جوان وقتي متوجه شد كه نمي تواند 
پ�ول خ�ودروي خس�ارت ديده اش 
را از دوس�تش بگي�رد، دس�ت ب�ه 
اس�لحه ب�رد و او را ب�ه قت�ل رس�اند. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 12:۳0 روز 
دوشنبه، 1۳ دي ماه مأموران كالنتري 128 
تهران نو به قاضي ايلخاني بازپرس ويژه قتل 
خبر دادند، مرد جواني كه با گلوله مجروح 
شده بود، بعد از انتقال به بيمارستان امام 
حسين جان خود را از دس��ت داده است. 
لحظاتي بعد بازپرس به همراه كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاه��ي تهران خود را به 
محل رساند. بررس��ي هاي اوليه نشان داد 
كه جسد متعلق به مرد ۳۵ ساله اي به نام 
جمشيد است كه با اصابت گلوله به سرش 
كشته شده است. محل حادثه هم خانه اي 
مجردي در خيابان اش��راق حوالي خيابان 
دماوند بود. تحقيق��ات ميداني در اين باره 
نشان داد كه اين خانه را مردي به نام علي 
اجاره كرده اس��ت و افراد خالفكار به آنجا 

رفت و آمد مي كردند. 
علي وقتي در اين باره تحقيق ش��د، گفت: 
عامل حادثه مردي ۳۵ س��اله به نام هادي 
اس��ت. او توضيح داد: هادي و جمشيد هر 
دو به مصرف شيشه اعتياد داشتند و براي 
مصرف به خانه م��ن مي آمدند. روز حادثه 
آنها به خاطر اختالفي كه از قبل داش��تند 
با هم درگير ش��دند. وقتي مش��اجره آنها 
باال گرفت، هادي اس��لحه كمري كش��يد 
و گلوله اي به س��ر هادي ش��ليك و بعد به 

سرعت از محل فرار كرد. 
تحقيقات پلي��س در اين باره نش��ان داد 
كه هادي و جمش��يد از مجرمان سابقه دار 
بودند كه بارها به اتهام سرقت و مواد مخدر 

بازداشت شده و به زندان افتاده بودند. 
بررس��ي س��وابق هادي. ن حكايت از اين 
داش��ت كه او قباًل 11 بار ب��ه اتهام جرائم 
مختلف بازداشت شده بود. او آخرين بار يك 
سال قبل راهي زندان شده بود، اما مهرماه 
امسال با سپردن وثيقه از زندان مرخصي 

گرفته بود. كارآگاهان در تحقيقات بعدي 
موفق شدند خانه اش را در افسريه شناسايي 
كنند، اما وقتي براي بازداش��ت وي راهي 
محل ش��دند، متوجه ش��دند ك��ه از آنجا 
فراري شده است. مأموران پليس سرانجام 
ساعت 12 روز يك شنبه 19 دي ماه او را در 
مخفيگاهش در فشافويه بازداشت كردند. 

متهم در اولين بازجويي ها به قتل اعتراف 
كرد و گفت كه اس��لحه را در خانه يكي از 
دوستانش در ش��هر جديد پرديس پنهان 

كرده است كه اسلحه هم كشف شد. 
هادي در ش��رح ماجرا گف��ت: مدتي قبل 
براي مصرف شيشه به خانه علي رفتم. بعد 
از مصرف مواد خوابيدم. وقتي بيدار شدم 
متوجه شدم كه جمشيد بدون اجازه سوئيچ 
وانت پيكان من را برداشته و با خودروي من 
به دنبال كارش رفته است. ساعتي بعد بود 
كه جمشيد خبر داد تصادف شديدي كرده 
است. وقتي خودم را به محل رساندم، ديدم 
كه خودرو آنقدر خس��ارت ديده كه ديگر 

امكان استفاده از آن وجود ندارد. 
جمش��يد گفت كه همه خس��ارت من را 
مي دهد. او يك و نيم ميليون تومان به من 

پرداخت كرد. مدتي بعد ك��ه بقيه پول را 
خواستم گفت كه ديگر پولي نمي دهد. اين 
موضوع سبب اختالف ما شد. وقتي متوجه 
شدم كه حاضر به پرداخت خسارت نيست، 
تصميم گرفتم كه به زور پولم را از او بگيرم. 
براي اين كار به اسلحه نياز داشتم. وقتي كه 
در حبس بودم، هم س��لولي ام به من گفته 
بود كه اسلحه اي دارد كه آن را نزد يكي از 
دوستانش امانت گذاشته است. من آدرس 
دوستش را پيدا كردم و به سراغش رفتم و 

اسلحه را از او گرفتم. 
روز حادثه براي مصرف مواد به خانه علي 
رفته بودم كه جمش��يد هم از راه رس��يد. 
بعد از مصرف شيشه از او خواستم تا پولم 
را بدهد. او ب��ا حال��ت طلبكارانه گفت كه 
حاضر نيست پولي به من بدهد و نمي توانم 
هيچ كاري بكنم. من هم اسلحه كشيدم و 
گلوله اي به سرش شليك كردم كه كشته 

شد. 
س��رهنگ كارآگاه حميد مك��رم، معاون 
مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: تحقيقات بيش��تر از متهم در 

اداره دهم پليس آگاهي در جريان است. 

تسويه حساب خونين در خانه شيشه اي

آوار بي مسئوليتي 
مديران شهري ورامين

 بر سر مادر و 2 كودك بي گناهش
گودب�رداري غيراصول�ي در يك�ي از خيابان ه�اي 
ورامي�ن باع�ث تخريب يك س�اختمان مس�كوني 
و م�رگ س�ه عض�و خان�واده زي�ر آوار ش�د. 

اين حادثه ساعت 2۳:۳0 ش��امگاه يك شنبه در خيابان 
شهيد باهنر اين شهر اتفاق افتاد و ساختمان چهار طبقه 
مسكوني كه در همس��ايگي محل گودبرداري شده قرار 
داشت، روي سر ساكنان آن آوار ش��د. در جريان حادثه 
مادر خانواده، به همراه دختر 12 ساله اش ريحانه و پسر 
شش ساله اش عليرضا جان باختند. لحظاتي بعد از حادثه 
آتش نشانان از ايستگاه مركزي كه در همسايگي محل قرار 
داشت، در محل حاضر شدند و بعد از چند ساعت تالش 
با كمك سگ هاي زنده ياب اجساد را خارج كردند. از آنجا 
كه احتمال مي رفت ساختمان هاي همسايه دچار حادثه 

شوند، ساكنان دو ساختمان از محل تخليه شدند. 

 دادس��تان ورامين در حال��ي خبر از پيگي��ري حادثه و 
برخورد با عوامل آن را داده است كه براساس گزارش ها، 
ساختمان در مجاورت سازمان آتش نشاني اين شهر قرار 
داشته و حادثه زير چش��م امدادگران رقم خورده است. 
مشخص نيست كه س��ازمان هاي نظارتي شهرداري كه 
براي هر تخلفي مدعي هش��دار به متخلفان هس��تند، 
متوجه گودبرداري غيراصولي نشده اند يا چشم خود را به 

روي تخلف صورت گرفته بسته اند؟
ابوالقاسم مرادطلب، دادستان ورامين به »تسنيم« گفته 
است، گودبرداري مجاور اين ساختمان به طور غيرقانوني 
انجام شده بود و با توجه به اينكه اين ساختمان در خيابان 
اصلي ورامين واقع شده است، اين احتمال كه اين مسئله 
دور از نظر مسئوالن ذيربط شهرداري باشد، قطعاً بعيد 
و غيرمحتمل اس��ت. وي گفت: به نظر مي رسد مالك با 
ارتباطي كه در شهرداري ورامين داش��ته، بدون مجوز 
اقدام به گودبرداري كرده اس��ت و مسئوالن مربوطه نيز 
از اين مسئله چشم پوش��ي كرده اند. دادستان ورامين با 
بيان اينكه به عنوان مدعي العموم از مقصران اين حادثه 
شكايت ش��ده خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر دستور 
بازداشت مالك زمين گودبرداري شده، شهردار منطقه 
و مسئول پليس ساختماني داده ش��ده است و بازپرس 
پرونده نيز با جديت روي پرونده كار مي كند تا قضيه به 
سرانجام برسد و ضمن احقاق حقوق آسيب ديدگان اين 

حادثه بتوان از وقايع بعدي پيشگيري كرد. 

بي احتياطي راننده كاميون
 رهگذر را به داخل چاه فرستاد 

رانن�ده كامي�ون هن�گام حرك�ت ب�ا دن�ده 
عق�ب فك�ر نمي ك�رد ب�ا م�رد جوان�ي برخورد 
كن�د و او را ب�ه قع�ر چ�اه 10 مت�ري بين�دازد. 
اين حادثه ساعت 7 و ۳4 دقيقه صبح روز دوشنبه 20 
دي ماه، در خيابان دهخ��دا حوالي خيابان دولت آباد 
اتفاق افتاد.  آتش نشانان بعد از حضور در محل مرد ۳2 
ساله را كه از ناحيه دست و پا دچار آسيب ديد گي شده 

بود، از چاه خارج و راهي بيمارستان كردند.


