
نگاهاه با اتفاقهمر
١٣

ماه 
ى 

 د
١٣

٨٦
-


٢٣
جه 

حل
ى ا

 ذ
١٤

٢٨
 ژ٣-

انو

يه 

٢٠
٠٨

مار
-ش

شم
 ش

سال


-

ه 
١٥

٨١



حوادثحوادثحوادثحوادثحوادث
نبه

جش
پن

ζ ζ١٥

م قتل ود كه به جرن و مر ز١١ احكام ادث:ه حوگرو
دند روزم شده بـواد مخدر به اعـدام مـحـكـوقاچاق مـو

ا شد.ان و قم اجرگذشته در تهر
ان تن از اين اعداميان در تهر٨نگار ما، ش خبراربه گز

و سه تن در قم به دار آويخته شدند.
د كه9ساله9يى بـو٣٢د ضا مران عليرلين اعدامى تهـراو
ا بهالشان رده و امونگ خفه كـرمز9را با طناب قـرن رسه ز

د.ده بوقت برسر
ضا با همدستى يك دختر دانشجو به نام اعظـمعلير

نامهد. اين دو از طريق روزا انتخاب مى9كرد رقربانيان خو
دند،ده بوگهى كرش آاى فروا برد را كه خانه خوادى رافر

نجه مى9شدند زدند و هنگامى كه مـتـوشناسايى مى9كـر
د آنجاارى وان مشترد نظر است به عنوتنهايى در خانه مور

ا بهالشـان رنان اموسانـدن زمى9شدند و بعد از به قـتـل ر
دند.قت مى9برسر

دلين قربانى خوحناز او فر٨٤ماه سال  آذر٢٦ضا علير
د اينمان پليس تصور نمى9كـرسانـد. در آن زا به قتل رر

٦قتى ان باشد، اما ونان تهرسر9آغاز قتل9هاى سريالى ز
ا طناب9پيچ شدهه فاطمه ردى9ماه همان سال پليس جناز

ن يكجه شد قاتل ايـن دو زد، متـودر خانه9اش پيدا كـر
ش كشته شده به يـك روًا كه هر دو دقيقانفر است، چر

دند.بو
ن اين دو قتـل ادامـهامـودر حالى9كه تحقـيـقـات پـيـر

ى به نامن ديگرسيد ز دى ماه به پليس خبر ر٢٥داشت، 
سيده است. تحقيقاتنگ به قتل رمز9ره با طناب قرشهر

نانن نيز قربانى قاتل سريالـى زپليس نشان داد كه اين ز
هخانه9دار شده است. در ادامه مشخص شد از يك شمار
نتلفن كه متعلق به يك آتليه عكس اسـت بـه هـر سـه ز

ع قتل تلفن شده است. پليس با حضور درقوپيش از و
ضا و همدستـش ساله9يى به نام عـلـيـر٣٢ان آتليه، جـو

افانى اعترنان تهرد. اين دو به قتل زا دستگير كراعظم ر
دند. پس از محاكمـه،ان كرقت عنوا سرد ره خوو انگيز

ا به سه بار اعدام و اعظمضا رى استان عليردادگاه كيفر
انجام روز گذشتهد و سرم كر سال حبس محكو١٥ا به ر

ضا به دار آويخته شد.علير
بيقعت ىپ رد هك دوب ربكا مان هب ىدرم ىدعب ىمادعا

سيلپ هژيو تايلمع سيئر ،رهشمالسا سيلپ اب زيرگ و

تشاد مان ىمساق دمحم گنهرس هك ار ناتسرهش نيا
كي ناونع هب لتق نيا زا شيپ ربكا .دوب هدناسر لتق هب
زا رارف زا دعب و هدش موكحم مادعا هب گرزب ىچقاچاق
وا .دوب هتفرگ رارق سيلپ بيقعت تحت هاشنامرك نادنز

و دش ـىياسـاـنش رـهشمـالسا رد ىلـزنم رد مـاجناـرس
لزنم رد ىو ىريگتسد ىارب سيلپ نارومام هك ىماگنه
اما ،درك رارف هب مادقا ربكا ،دندش لمع دراو شرهاوخ

اب ديد9ىم هتسب دوخ ىور هب ار اه9هار همه هك ىياجنآ زا
راداو ار سيلپ درك ىعس ـهياسمه رسپ نـتفرگ ناگورگ
اب ـدشن رارف هب قفوم هك ىماگنه ىلو دنك اهر ار وا دنك

سيـلپ هژيو تايـلمع هدنامـرف تمس هب ـهلولگ كـيلش
دوب هدش لمع دراو ناگورگ ىدازآ ىارب هك رهشمالسا

ـرگيد نارـومام ـطسـوت سـپس و ـدناسر ـلتق ـهب ار ىو
.دش ريگتسد

د كه درانى به نام مهدى بـود اعدامى، جومين مرسو
دهن و باجناقش اقدام به قتل كرى بين پدر9زحين ميانجيگر

د. مهدى درسانده بوا به قتل رد رو باجناقش به نام داوو
فت و گفـت:عهـده گـرا برجلسه محـاكـمـه9اش قـتـل ر

نماهرزدند و خوده بوا كرن و باجناقم با هم دعواهر9زخو
اجعهداندن او مرگراى بازد برفته و داوونم ربه خانه پدر9ز

گير شدند و منن و باجناقم با هم درد، اما پدر9زده بوكر
م كه چاقويىا شدم و به ياد ندارد دعوارى واى ميانجيگربر

اقعل ود قبوده باشم. دفاعيات مهدى مـوربه باجناقم ز

ى روز گذشته به دارنشد و پس از صدور حكم اعدام و
آويخته شد.

د كهاحلـه بـو9ساله9يى به نـام ر٢٧ن اعدامى بـعـدى ز
 به قتل٨٤دين ماه سال  فرور٢٦ا روز ش محمد رهرشو

د دو هفته پيش از اين اعـدامار بون قرد. اين زسانده بور
اى حكم اعدامان اجـرد، اما به دستور دادستان تهـرشو

انست در ايـنن نتوقi شد و پس از آنكـه ايـن زى متوو
د به دار آويختـهضايت بگيرش رهراده شـومدت از خانو

ن9سالگى بدو١٧د در احله در دفاعياتش گفته بوشد. ر
آمـدم وم محـمـد درهـراضى باشم بـه عـقـد شـواينـكـه ر

جهند شدم، اما چند ماه قبل از حادثه متوصاحب دو فرز
قتىد. روز حادثه وابطه دارنان ديگر رم با زهرشدم كه شو

م در قبالهرل ما است و شونى در منزفتم ديدم زبه خانه ر
ا ديدقتى مرده. محمد وا به خانه آورمان او رار تو هز١٠

گشتم و محمدل بازد. همان شب به منزنم كراز خانه بيرو
دده9يى و ديگر بـه درند به دنيا آوربه من گفت تو دو فـرز

اد شدم، او رد بى9خوى. يك لحظه از خومن نمى9خور
دم.ا مثله كربا ميله آهنى كشتم و جسدش ر

ا ببينـدندانش رانست فـرزاحله كه تا لحظه آخر نـتـور
صبح ديروز اعدام شد.

ا درش رادرد كه بردى به نام حميد بواعدامى بعدى مر
لياى9دم جمشيدساند. هر چند همه اواع به قتل ريك نز

 ساله١٨دند، اما دختر ضايت داده بوى ربه جز دختر و

لياى9دمد ديه ساير اوثيه خوجمشيد حاضر شد از سهم ار
د. قاتل بعدىا قصاص كرانجام عمويش را بدهد و سرر

د كه با همدستى يكىالدين بود افغان به نام صدريك مر
ا بهدى به نام محمـد راع مرامش در جريان يك نـزاز اقو
ساند. دو اعدامى ديگر صبح ديروز سعيد و هادىقتل ر

ا از پاىد راع9هاى جداگانه9يى دو مـرنام داشتند كه در نز
اى اين احكام سه قاچاقـچـىمان با اجردند. همـزآوردر
دم در قم بـه داراد مخدر نيز در مقـابـل چـشـمـان مـرمو

٣٦آويخته شدند. اين سـه قـاچـاقـچـى كـه «ص ن.» 
 «.iساله نام٣٩ ساله و «ص م.» ٤٦ساله، «ح. ال 

ىداشتند با حكم دادگاه انقالب قم در ميدان شهيد مطهر
استان قم اعدام شدند.

سه نجات�يافته
ارد كه قـران سه مردر ميان اعداميان صبح ديروز تهر

الن بهلياى9دم مقتـوضايت اوند با رد به دار آويخته شوبو
ندگى پيدا كنند.اى زه برصتى دوبارگشتند تا فرندان برز

ند، باان كه حسن، ميالد و محمد نام دارد جواين سه مر
قت از اعداملياى9دم به طور مـوداخت ديه بـه اوط پرشر

دور شدند.
اعدام در همدان

دكدى كه يك كوش صبح امروز نيز مراراين گزبنابر
د در همدان اعدامار داده بوار و اذيت قرد آزها مورا بارر

د.مى9شو
ىشى دادگستـرن آموزقاضى مهدى 9الماسـى مـعـاو

 ساله در١٢دكى اد» كوه گفت: «بهـزهمدان در اين بار
اتده شد و به كرسط دو نفر ربوبهمن9ماه سال گذشته تو

حشيانه9يـى ازفت و شكنجه9هـاى وار گرد تجاوز قـرمور
ى با آتش سيگار و گذاشتن سيخاندن بدن وجمله سوز

د.ا تحمل كرو ميله داغ بر بدن نحيفش ر
جب نقص عضوها موارد: ا9ين آزالماسى اضافه كـر

 ساله و٢٣دى ار اصلى كـه مـردك9آزاد» شده و كو«بهـز
هاى حاشيه9يى همدان است، امروز بااهل يكى از شهر

ان عالىى استان همدان و تاييـد ديـوحكم دادگاه كيفـر
د.ات آويخته مى9شوكشور، به دار مجاز

م نيز حكم اعدام صادراى متهم دود: برى اضافه كرو
ى وًشده اما به علت به قطعيت در9نيامدن حكم، فعـال

اهد ماند.ندان خودر ز

ان و قمصبح ديروز در تهر

د به دار آويخته شدند زن و مر١١

احله، دو اعدامى صبح ديروزضا و رعلير
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گاهى پايـتـخـتگاهان پلـيـس آآ كارادث:ه حـوگرو
شى مختلـi ازسسات آموزى مـواه9اندازا كه با ردى رمر

دند.د، دستگير كرى مى9كردارطلبان كنكور كالهبرداو
د كنكوردوطلبان مرستادن نامه9هايى، داود با فراين مر

م جديد دانشگاه طعمـه نـقـشـهش در ترعده پـذيـرا با ور
د.د مى9كرانه خوفريبكار

نگار ما از دو هفـتـه قـبـل اطـالعـاتش خبـراربه گـز
ه با جعـل وه مبـارزگاهـان ادارآاكنده9يى به دسـت كـارپر

سيد كه از فعالـيـتان رگاهى تـهـرى پليـس آداركالهبـر
سسه9يى به نام «ف» حكايت داشت. به اينك مومشكو

گـاهـى پلـيـس آ١٣ه گـاهـان ادارآتيب تـيـمـى از كـارتـر
صد در خـصـوسـى9هـاى خـومـامـوريـت يـافـتـنـد بــرر

ا آغاز كنند.شى رسسه آموزفعاليت9هاى اين مو
اجعه بـهدر بدو تحقيقات تعدادى از كسانى كه با مر

ددند مـوركت خـبـر داده بـوپليس از فـعـالـيـت ايـن شـر

فتند و يكى از آنها بـه نـام مـحـمـد بـهار گرجويـى قـرباز
سسه بهان گفت: چند روز پيش نامه9يى از اين مومامور

د اينكهجود با وشته شده بوخانه ما آمد كه در آن نامه نـو
سسـهل نشده9ام اما از طريـق ايـن مـومن در كنكور قـبـو

سسه «ف» درم. مود دانشگاه شوارم وم دوانم از ترمى9تو
ش عالـىاكز آمـوزابسته به يكـى از مـرا ود راين نامه خـو

كع مشكوضـود، اما من كه به موده بوفى كـرلتى معردو
ا به پليس اطالع دادم.ع رضودم موشده بو

اد، عمليات تحقيقاتىات اين افرى اظهاربا جمع9آور
ادىايش تعداد افرى از افزگيـراى جلوگاهان برآه كارويژ

ش يافتده9اند، گسترا خورسسه رعده اين موكه فريب و
ابقسى سوان با بـررش9ها مامـورحله از كاوو در اين مـر

سسهى سال قبل نيز موسسه دريافتند كه وعامل مومدير
ده كه با شكايت دانشگاه پيام نـورا تاسيس كرمشابهى ر
سسه با اين دانـشـگـاه وتبـاط مـوص ادعاى اردر خصـو

نى فعـالـيـت آناجع قانـوع از طريـق مـرضوى مـوپيگـيـر
عامل آن درنده اتهامى مـديـرسسه تعليق شـده و پـرومو

سى است.دست برر
سسه «ف» فقطدر ادامه تحقيقات مشخص شد كه مو

د وشـى دارى كـالس9هـاى كـمـك9آمـوزارگـزمـجـوز بـر
سسه مذكـور هـيـچبر9خالف ادعاهاى تبلـيـغـاتـى، مـو

د و اين ادعالتى نـدارش دواكز عالى آمـوزتباطى با مـرار
اى جذب عالقه9مندان به تحصيـل در دانـشـگـاهتنها بـر

د.ح مى9شومطر
انجام با تكميل تحقيقات مقدماتى و با اخذ دستورسر

سسه، ضـمـناجعه به دفـتـر مـوان با مـرقضايـى مـامـور
ناشن هك دندروآ تسد هب ار ىدانسا نآ لماعريدم ىريگتسد
نابلطواد زا رفن ٣٠٠ زا شيب نونكات شيپ هام هس زا داد9ىم
د فريبنا هدركن بسك ار هاگشناد رد ىلوبق هبتر هك روكنك
ده و مبالغى بين يك تا دوا خورد شياد رعده9هاى اين مرو

سسـهلى در دانشگاه بـه ايـن مـواى قبـون ريال بـرميلـيـو
ده9اند.داخت كرپر

٣٥د ى اين مردر حالى كه بالفاصله پس از دستگيـر
ى نيـزنده حساب بانكـى وس پـروساله با دستور بـازپـر

اىى نـيـز بـرن ود و زمـنـد مـرد شد، چـهـار كـارمـسـدو
گاهى انتقال يافتند و دفترجويى به پليس آتحقيقات و باز

سسه تعطيل شد.مو
ى مدعـىد پس از دستگيرمتهم اصلى به نام محـمـو

اىا بـرى نداشته و اين مبـالـغ ردارشد كه قصد كـالهـبـر
طلبان دريافتشى به داوستادن بسته9هاى كمك9آمـوزفر

اىنده در دادسـرده است9. در حال حاضـر ايـن پـروكـر
ان در جريان است. در هـمـيـن حـال روز تهـر٦ناحيـه 

گاهىئيس پليس آهنگ عباسعلى محمديان رگذشته سر
اى تكميـلاست برسسه خـوپايتخت از شاكيان ايـن مـو

اجعه كنند.ان مرگاهى تهر پليس آ١٣ه نده به ادارپرو

شى از داوطلبان كنكوركالهبردارى يك موسسه آموز

ζζ

 سال پيش به اتهام قتل٨دى كه از  مرادث:ه حوگرو
ار داشت هنگام تعويض پـالكتحت تعقيب پليـس قـر

دنگار ما، اين مرش خبراربه گزدرويش دستگير شد.خو
اىد صبح روز سه9شنبـه بـر ساله كه محـمـد نـام دار٣٠

كز تعـويـض پـالكد به مـرايد خـوى پردروتعويـض خـو
جه شـدنـدان متود و در آنجا مـامـوراجعه كـران مـرخاور

داشت مالك آن صـادرمبيل و بازقيi اين اتـودستور تو
ا به پليسشده است، به همين خاطر بالفاصله محمد ر

دند.ان منتقل كرگاهى تهرآ
قوع قتلو

ستاىاعى در رو در جريان نز٧٨ماه سال  آذر٣٠روز 
ان به نام حسيـندى جوديكى نيشابـور مـراب در نزشور

دمان تحقيقات خوان انتظامى در آن زكشته شد و مامور
نـيسح ردپدند.ى آغاز كرارى قاتل فـراى دستگيـرا برر
ار شـدنزرف ـلتاق ـىتامـدقم تـاقـيقـحت نايـرج رد
مهس ٨ قيمع هاچ كي زا نم :ـتفگ و درك ىفرعم

ـهك ـدـمحم مـان ـهب ىدـرم و مراد
و ـىـسيـوناعد شا9ـىـلصا لـغش
ـكي هاچ نيا زا ـزين تسا ـىلامر

تدم ـنيا مـاـمت رد .دراد مـهس
ميتشادن رگيدكي اب ىلكشم چيه
بارخ هاچ ـپمپ روتوم هـكنيا ات

عـوضـوم ـهب نآ رـيـمـعت هـنيـزه و
ليدبت دمحم و نم نايم فالتخا

مهس دوـبن رضاح درم ـنيا و دش
اب اه9تدم ام .دزادرپب ار شدوخ

لاـدج و ـشـكـمــشك ـرـگيـدـكي
ـهثدـاح زور ــهـكـنيا ـات ـمـيـتشاد
و تفرگ الاب دمحم و نم ىاوعد
هكنيا ات دمآ نيمز رس نم ىراداوه هب زين نيسح مرسپ
هب ىي9هبرض وقاچ اب عازن نايـرج رد دمحم هرخالاب
اند مامورات اين مرپس از اظهار.دش ىرارف و دز مرسپ

 سال هنگام تعويض پالك دستگير شد٨ارى پس از قاتل فر
جه شدندفتند اما متوبه خانه محمد ر

دهك كــرا تــرلــش رد مـنــزايــن مــر
نخى ازدر حالى9كه هيچ سـراست.

اند نداشت مامـورجوى وارقاتل فـر
ايدى پردروى يك خوجه شدند ومتو
ه پالك ود، به همين دليل شماردار

مبيل محمد به دستورمشخصات اتو
اننده در اختيـار مـامـورقاضـى پـرو
فت وار گراسر كشور قرانتظامى سر

ظi شدند به محض رويتآنان مو
انشين9اش رقi و سـرا متوايد آن رپر

حلـه ازاين مـرنيز دستگـيـر كـنـنـد.
تحقيقات نيز بى9حاصل ماند تا اينكه

 يك سال بـعـد ازً - دقيقـا٧٩ آذر ماه سـال ٣٠در روز 
مت غيابى در شعبـه چـهـارع قتل- محمـد بـه صـورقوو

ممى نيشابور محاكمه و به قصاص مـحـكـودادگاه عمو

دى از محمد بـه دسـتپس از صدور حكم نـيـز رشد.
كز تعويضانجام روز سه9شنبه در مرى سرنيامد تا اينكه و

نداشت شد. اين متهم كه اكنـوان بازان تهرپالك خاور
شنس محمد روى بازپرد روز گذشته از سو سال دار٣٠
ان - تحتاى امور جنايى تهرم دادسرئيس شعبه  سو- ر
اف به قتل حسين گفت: بافت و با اعترار گرجويى قرباز

گـزلى هرى من كشته شـد واينكه حسين با ضربه چـاقـو
ا نداشتم و در تمام اين سال9ها نـيـز درقصد كشتـن او ر

اغى سرن هيچ9گاه ماموردم اما چوندگى مى9كرنيشابور ز
لياى دم حسين از شكايـت9شـاندم اومن نيامد فكـر كـر

ان نقلگى به تهرد: من به تازى افزووده9اند.ف9نظر كرصر
شما بفروايدم راستم پرده9ام و از آنجا كه مى9خومكان كر

دم هنوز همفتم اما فكر نمى9كـركز تعويض پالك ربه مر
دى بهش متهم به زواربنابر اين گزتحت تعقيب باشـم.

ىد و از آنجا كه حكم قصاص ونيشابور منتقل مى9شـو
ى كند.اى حكم روز9شماراى اجرصادر شده بايد بر

اى جنايىمتهم به قتل در دادسر

قافتا كي ىپ رد هك ىنز :ىرفعج دمحم ،ثداوح هورگ
هاگداد رد روضح ـاب تسا ميـقع شرهوش دوب هدش ـهجوتم

،ام راگنربخ شرازگ هب.دش ىو زا ىيادج ناهاوخ هداوناخ
هدنورپ ـليكشت ـرطاخ هب هك اضر مـان هب ىدرم شـيپ ىدنچ
هدش هدناوخاـرف هداوناخ هاگداد هب شرـسمه ىوس زا قالط
نم :تفگ شرسمه قالط تساوخرد تلع حيضوت رد دوب
هب اه9نابايخ زا ـىكي رد شيپ ىدنچ .متسه ـىسكات هدننار
ىسكات نز نيا .دش ما9ىسكات راوس ىنز هك مدوب رفاسم لابند
ناوـنع هب ار ىصخشم ـريسم و درك هيارك ـتسبرد روط هب ار
ندز هسرپ تعاس نيدـنچ زا سپ.دركن مالعا نم هب دصقم
ار نز ىيـاهن دصقم و مدش ـهتسخ ،اه9ناباـيخ رد فده9ىب

همادا اضر.مهدب همادا مهار هب هك تفگ وا اما مدش ايوج
نز و مدش هتـسخ اه9نابايخ رد ندز هسرپ زا هك ىتقو :داد
ىو زا دـركن مالعا ـنم هب ار ىرـيسم ناـنچمه ـزين رفـاسم

ره .دـركن ىهجـوت وا اما ،دوش هداـيپ نيشام زا ـمتساوخ
زا هك تفگ وا و دوب هدياف9ىب مدرك رارصا ىو هب هك ردقچ
تمس هب متفرگ مـيمصت هرخالاب .دوش9ىمن هدـايپ ىسكات

رگا متفگ رفاسم هب مديسر ملزنم لباقم ىتقو .مورب ما9هناخ

تبقاع .مور9ىم ملزنم هب و منك9ىم اهر ار نيشام دوشن هدايپ
هدننار ـنيا.دش هدايپ نـيشام زا نز و زاسراك مديـدهت نيا
دوب هتشذگ عوضـوم نيا زا زور دنچ :درك هفـاضا ىسكات
ما9هناخ هب ىماظتنا ىورين رومام دنچ هارمه هب رفاسم نز هك
زا و مـتسه وا رهوش ـنم درك اعدا نز نآ و دندرك ـهعجارم
مدوب هدش ـهكوش هلاسم ـنيا زا هك نم .دراد هـچب كي نم
هب نارـومام هاـرمه هب رـاچان ـهب اما ،مدـرك در ار نز ىاعدا

ماجنا ىارب هاگداد مكح ـاب زور نآ ىادرف و متفر ىرتنالك
دـنچ تشذگ اب .مدش ىفرـعم ىنوناق ىكشـزپ هب شيامزآ

ــشيــامزآ ـهــجـيــتن زور
ميقع نم هك درك صخشم
نز نآ ىــاعدا و ـمــتـسه
ـاب.تسا ساسا9ىبً ـالماك
ـهـجـيتن نـدش ـصـخـشم
زا مـرسمه راب ـنيا شيامزآ
ـهب و هدـرك ـتيــاـكش ـنم

راتساوخ ندوب ميقع رطاخ
.تسا هدش نم زا ىيادج

گاه خانواده كشاندا به داداننده تاكسى راحم، رمسافر مز
ζζ

بكترم شرداـرب زا ىراداوه هب هك ىدرم :ثداوح هورگ
ىرفيك هاگداد رد همكاـحم زا سپ هتشذگ زور دوب هدش لتق
شرازگ هب .دـرك تفـايرد ار دوخ گـرم مكح ناـرهت نـاتسا

زور دراد مان سابع هك هلاس ٢٥ گرم هب موكحم ام راگنربخ
هب دوخ رتكچوك ردارب زا ىراداوه هب هتشذگ لاس هامرهم ٣٠

عازن نيا نايرج رد و دش ريگرد لوـتقم هداوناخ اب ىدهم مان
زور .دروآرد ىـاپ زا ار اضرـدمـحم مـان هب ـهلاس ٢٥ ناـوج
هبعش سيئر - ىي9هرمك9هوك مالسالا9تجح هكنآ زا سپ هتشذگ

مالعا ار هاگداد ندوب ىمسر - نارهت ناتسا ىرفيك هاگداد ٧٤
لتق نيا حيرشت هب ناتسداد هدنيامن ناونع هب ىفيس شرآ درك
ـتسا هداد خر نـيمارو نـاتسـرهش ـهـپت9لگ ىـاتسور رد ـهك
ردارب و سابع ىارب ىنوناق مكح رودص راتساوخ و تخادرپ

هاـگياج رد سابع همادا رد.دش ىدهم مـان هب شا9هلاس ٢٦
لـوتقم ردپ :تـفگ لتق ماهتا ـنتفريذپ نمض و ـتفرگ رارق

هثداح زور .دوب هدز كتك ار وا و هدش ريگرد ىدهم اب راب دنچ
،تسا هدز ار ىو درم نيا هرابود تفگ و دمآ نم هناخ هب مردارب
لاسنايم درم ـهناخ هب عوضوم تلع هب ندرب ـىپ ىارب زين نم
لوغشم مثيم مان هب شناـرسپ زا ىكي و ىو اب اجنآ رد و متفر

ميدرك9ىم ىگدنز لحم كي رد ىگمه نوچ و مدش تبحص
بوچ اب مثيم ناـهگان اما ،دريگب الاب ىريگرد ـمتساوخ9ىمن

ـرب راـوس مردارب مـاـگـنه نـيـمه رد .دز مـرس ـهب ىي9ـهبـرض
فـرط هب مدـوب ىنـاـبصع ـهك نم و ـديسر هار زا شا9وردـوخ
ـهب هظحل نآ رد اما مراد9ـرب بوچ ات مديود ىـدهم ىوردوخ

ىاـرب ار نآ هك ىماـگنه و مـتشادرب وقـاچ هضـبق كي هاـبتشا
اضردمحم وا ردارب هب ناهگان متفرگ شفرط هب مثيم ندناسرت
دصق هجو چيه هب نم اما ،دش توف ناوج نيا و درك تباصا
هدنورپ لوا iيدر مهتم تاراهظا زا سپ .متشادن لتق باكترا
لتق رد تنوـاعم ماهتا در نمض و داتـسيا هاگياج رد ىو ردارب

رب راب نيدنچ و ميدوب شكرفاسم اضردمحم ردپ و نم :تفگ
ارم درم نآ و ميدوب هدش ريگرد رگيدكي اب رفاسم ندرك راوس رس
هب نم و دش راركت مه زاب قافتا نيا هثداح زور .دوب هدز كتك

هناخ هب مه اب و متفگ سابع هب ار عوضوم و متفر مردارب هناخ
چيه ـلتق رد نم ىلو داد خر هثداح نيا هك ميـتفر لوتقم ردپ
همكاحم هسلج ناياپ زا سپ شرازگ نيا ربانب .متشادن ىشقن

ـهب ار ساـبع و دنـتخادرپ رـوش هب ٧٤ ـهبعش تـاضق تـايه
.دندرك موكحم سبح هب ار ىدهم و صاصق

ادره هوادارى از برقتل به انگيز

خروج هواپيماى مسافربرى
آبادگاه مهر از باند فرود

رد زوريد حبص ـركوف ىربرفاسم ىامـيپاوه دنورف كي
ـسك9چيه ـهب اما دش جراخ ـدناب زا نارـهت دابآرهم هـاگدورف
هراب9نيا رد ىروشك ىياميپاوه نامزاس سيئر.ديسرن ىبيسآ

ريا9ناريا ١٠٠ ركوف ىاميپاوه حـبص هحناس تلع :تفگ
قيقد روط هب ـات تسا ىسررب لاح رد دابآـرهم هاگدورف رد
.تسا هدش جراخ دناب زا اميپاوه نيا تلع هچ هب دوش صخشم

اميپاوه ندروخ رس تلع هب هحناس نيا :دوزفا ىرلناخ نيسح
تلع ىسررب لاح رد ناساـنشراك و تسا هداد خر دناب زا
زاورپ نارفاسم تيعضو هرابرد ىو .دنتسه هثداح نيا زورب
هب هثداح نيا رد :تفگ ريا9ناريا زوريد حبص زاريشـ  نارهت

.ديسرن ىبيسآ سك چيه

گ چهار معلم در پى تصادفمر
هنگيانمينىAبوس حامل فر

ناتسا نايگنهرف لماح سوب9ىنيم هاگتسد كي دروخرب
و ملعم ٤ توف هب رجنم سوبوتا كي اب ىبرغ ناجيابرذآ

،ـدساروپ ـدـيشـمج .ـدش ـرگيد ـنت ١٣ نـدش ىـمخز
شروـرپ و شزـومآ نامزـاس ىمـوـمع طباور سـانشرـاك
دودح :تفگ 9سرـاف اب وگو9تـفگ رد ىبرغ ناـجيابرذآ

زا رـفن ١٧ ـلماح سـوب9ـىنـيم زوريد ـحـبص ٨ تعـاس
لحم مزاع هك ىبرغ ناجيابرذآ ناتسا درم و نز نايگنهرف
:دوـزفا ىو .درك فدـاصت ،دـوب ناـملـعم نيا ـسيردت
دوب هدرك فداـصت نايـگنهرف سـوب9ىنيم ـاب هك ىسـوبوتا

زا فارحنا ـليلد هب هك دـوب هيروس ـىنامرك نارئاز ـلماح
ـنيا لـيلد :دوزفا ىو.درك درـوخرب سـوب9ىـنيم ـاب هداج
هدننار زا هك ـتسا هدش ناونع و تسين صـخشم هثداح

ـنيا لـيلد ات دش ـدهاوخ ـهتفرگ دـايتعا ـتست ،سـوبوتا
.دوش صخشم ىراگنا9لهس

حكم سه متهم به قتل تاييد شد
هتشذگ زور روشك ىلاع9ناويد تاضق :ثداوح هورگ

هب.دندرك دييات ار لتق هب مهتم هس هرابرد هدش رداص ماكحا
هلاس ٢٠ ىناوج ناـمهتم نيا زا ىكي ام راگنربخ شرازگ
نز ٨٤ لـاس هامـدنفسا ٢٧ زور ـهك تسا نـاياش مـان هب

زا سپ مـهتم .دناسر لتق هب ار همتاخ مـان هب دوخ ىومع
ـهب اما دوب دنم9هقـالع شيومع رـتخد هب تفگ ىرـيگتسد

بكتـرم جاودزا نيا اب شيومع هداوناخ تـفلاخم رطاخ
ناتسا ىرفيك هاگداد ٧١ هبعش تـاضق.تسا هدش لتق
موكحم صاصق هب ار وا ناوج نيا همكاحم زا سپ نارهت
ىلاع ناويد ١١ هبعش تاضق ىوس زا مكح نيا هك دندرك
مان هب ىي9هلاس ٢١ رسپ صاصق مـكح.دش دييات روشك
نارهت ناتسا ىرفيك هاگداد ٧١ هبعش ىوس زا هك زين دمحم

ـىلاع9ناويد ٣٣ ـهبـعش تاضق ـدييات ـهب دوب هـدش رداص
نيح هتشذگ لاس هامدادرم ٢٢ زور دمحم.ديسر روشك
ماجنارس و دش ريگرد ناسحا مان هب ىناوج اب ىراوسروتوم
ىي9هدنورپ رد.دناسر لتق هب وقاچ اب ار ىو عازن نايرج رد
لاس ١٠ مكح روشك ىلاع9ناويد لوا هبعش تاضق رگيد

شردپ رونايس ندناروخ اب تسا مهتم هك ار ىرتخد سبح
مان ـهب هلاس ٢٢ رتخد نيا .دندرك دييـات هدناسر لتق هب ار

و هجنكش تحت شردپ ىوس زا اهراب هكنآ زا سپ اريمس
نتخير اب و هدرك ىحارط ار ىو لتق هشقن تفرگ رارق رازآ

.دز مقر ار وا گرم درم نيا ىنديشون رد رونايس

مجروح كردن دوست به خاطر حسادت
تداسح دوخ تسود ىراك تفرشيپ هب تبسن هك ىدرف

لبق ىـدنچ.درك حورجم ار ىو ـوقاچ تابرض ـاب درك9ىم
ـىسيلپ ىاه9ـتيروف زكرم مـالعا ىپ رد ىماظـتنا نارومام

ىارب مالسا نايئادف نابايخ رد ىريگرد عوقو رب ىنبم ١١٠
درم هـدهاـشم اب و ـدندش ماـزعا لـحم هب عـوضوم ـىسررب
راچد وـلهپ ـهيحان زا تـدش هب هك ـىلع مـان هب ىلـاسنـايم

ـهب ار ـاهنآ ـرگيد حوـرـجم ناوج ود و دـوب هدش ىـزيرنـوخ
دزن ىلع رسمه هثداح نيا زا سپ.دندرك لقتنم ناتسراميب
ىرـيگرد زا سپ مـرسمه :ـتفگ و دـرك هـعجارم نارـومام
و ـتفرگ سامت نم اب ـديشك9ىم درد تدش هب ـهك ىلاحرد
و هعجارم ىو هزاغم هب  ـشناتسود زا ىكي هك سابع تفگ
شيوـلهپ هب وقـاچ و همق هبـرض نيدنچ ندـرك دراو زا سپ
و متفر مرهوش هزاغم هب ـهلصافالب نم .تسا هدش ىراوتم
حورجم تدش هب هك شرگراك ود و مرسمه هدهاشم زا سپ

تاراهظا نيا تبث زا سپ.متفرگ سامت سيلپ اب دندوب هدش
ىارب نارومام تاقيقحت تثعب ىارسداد سرپزاب روتسد اب
ريگتسد دابآرقاب رد ار مهتم نانآ و دش زاغآ سابع ىريگتسد
دوخ مرج هب فارتعا اب سابع .دندرك لـقتنم ىرتنالك هب و
مدوب ىلع ىراك ىاه9تفـرشيپ دهاش هك دوب ىتدم :تفگ
دنك كيرش شياهراك رد ارم متساوخ ىو زا رطاخ نيمه هب
هب همق و وقاچ اب ىريگ9ماقتنا ىارب مه نم و تفريذپن وا اما
وقاچ اب دوب تحارتسا لوغشم هك ىماگنه و متفر شا9هزاغم
ود ندرك حورجم زا سپ و مدرك دراو شيولهپ هب هبرض جنپ
ـلـيـمكت زا ـسپ ـمهـتم هـدنورپ.مـدش ىراـوـتم شرگرـاك
هب ساـبع و لاسرا هاگداد ـهب ىار رودص ىارب تـاقيـقحت
سبح لاس9كي تازاجم هب ىدمع حرج و برض داريا ماهتا

.دش موكحم ىكاش هب هيد تخادرپ و

اخاذى با وعده اخذ وام بانكى
زا ،نايضاقتم ىارب ىـكناب ماو هيهت هدعو اب هك ىدرف

ريگتسد غالبجواس سيلپ شالت اب ،درك9ىم ىذاخا اهنآ
اب ىدرف ـهكنيا رب ىـنبم ىي9هدنورپ ـليكشت لاـبند هب.دش
ماو هيهت هناهب هب دوخ ماوقا زا ىكي بيرف و دامتعا بلج

ىذاخا ىو زا لاير نويلـيم ٣٠ غلبم ىلاير نويليم ١٥٠
غالـبجواس ـسيـلپ نارـومام ،دـوب هدش ىراـوتم و هدـرك
و دنداد راـرق دوخ راك روـتسد رد ار عوضوم هب ـىگديسر

رد مهتم.دندرك ريگتسد و ىياسانش ار مهتم درف ماجنارس
بلج زا سپ :تفگ دوخ مـرج هب فارتعا اب اه9ىيوجزاب
مناـوت9ىم ىنوناق قيـرط زا هكنيا ىاعدا اب و داـرفا دامتعا
ىغلـابم ىـاه9همـعط زا مريـگب ىكنـاب ىاه9ماو اـهنآ ىارب
شرازگ ـنيا رباـنب.مدش9ىم ىراـوتم سـپس و متفـرگ9ىم
.دراد همادا هدنورپ نيا هب ىگديسر نونكا9مه

وعدهAهاى فريبنده
به داوطلبان كنكور

سسـاتالن مـوهاى متعدد مـسـوود هشـدارجـوبا و
كت9هانى شرقانوص فعاليت غيرش عالى در خصوآموز
لى درى مساله قبوسساتى كه با دست گذاشتن روو مو

دانشگاه از عالقه9مندان به تحـصـيـالت دانـشـگـاهـى
ى مى9كنند، متاسفانه همچنان شاهديـم كـهداركالهبر
ااكـز راد فريب تبليغـات كـذب  ايـن مـرى از افـربسيـار

عـده9هـا ون تحـقـيـقـات بـه تـمـام وند و بـدومـى9خـور
هاى آنها اعتماد مى9كنند.شعار

ه شاهديم اين است كه خـيـل عـظـيـمآنچـه امـروز
متقاضيان تحصيالت عالى كه تالش مى9كنند با حضور

تقـاا ارد رندگى خودر مقاطع باالتر تحصيلى سـطـح ز
ديكد نزا به مقصواه9هايى كه آنها راى يافتن ربخشند بر
مينه فعاليت مى9كنند، پناهسساتى كه در اين زكند به مو

دجو در قالب فعاليت9هاىاد سوخى از افرند و برمى9بر
ىداراد كالهبرچ از اين افرعده9هاى پوشى با وكمك9آموز
مى9كنند.

شىاى استفاده از امكانات كمك9آموزادى كه بربه افر
د از عقـدصيه مى9شوسسات اقدام مى9كنند، تـواين مو

سسـاتل به حساب اين مـونه پـوگواريز هـرداد و وارقر
هاىص مجوزقبل از انجام تحقيقات كامل در خصـو

سساتى و پيش از ثبت9نام در اين موددارنى آنها خوقانو
عده9هاى آنها استعالمص واجع ذى9ربط در خصواز مر

كت9هاخى شرص ادعاى بركنند. ضمن اينكه در خصو
ادد در كنكور بايد متذكر شد كه اين افرلى فره قبودر9بار

سمى منتشرسانه9هاى رى كه از طريق ربايد تنها به اخبار
د اعتماد كنند.مى9شو

انگاهى تهرئيس پليس آ ر*

*هنگ عباسعلى محمديانسر

ادثكوتاه از حو
قتىمسافرAكشى با خودروى سر

قتىى سردروقى كه در هنگام مسافر9كشى با خوسار
انمى تهرى قاضى دادگاه عمود از سودستگير شده بو
دى به نام مجيد بام شد.چندى قبل مربه حبس محكو

ح شكايتـى گـفـت:اى بعثت بـا طـراجعه بـه دادسـرمر
انساجعه به آژدى به نام شاهين م. با مرچندى پيش مر

ستانم يك ماشين دربستى به مقـصـد شـهـرمحل كـار
د: پس از پيشنهاد صاحـبى افزود.وايه كـرشت كرر

٢٣د ساعت شت شدم. حدواهى رانس با شاهين رآژ
ف شـام مـقـابـلاى صـراسـت بـرى از مـن خـوشـب و

ك دردن جاى پارقi كنم كه به دليل نبـوانى تـوستورر
شن گذاشتم وا رودرويم راهى خوان بين رستورمقابل ر

دماز ماشين پياده شدم كه چند ثانيه بعد مـشـاهـده كـر
ى شد.پس از ثبت اين شـكـايـتاردرو متوى با خـوو

قى ساراى شناسايى و دستگـيـران برتحقيقات مامـور
ىدروفق شدنـد خـوان موآغاز شد و در نهايت مـامـور

ا دستگـيـرق را شناسايى و مسافـر سـارقه رايد مسـروپر
ى گفت: به دليـلكنند.متهم پس از انتقال به كالنـتـر

ىدروقت خـومشكالت مالى قصد داشتم پـس از سـر
دن باشاكى با آن مسافر9كشى كنم كه در هنگام كار كـر

نده متهـم پـس از صـدوردرو دستگيـر شـدم.پـروخـو
ىسال و واى به دادگاه اراى صدور راست بركيفر9خـو

داختات شش ماه حبس و پره به مجازاى صادربنا بر ر
ماى نقدى بدل از شالق مـحـكـون ريال جزسه ميلـيـو

شد.

سارق مامورAنما به دام افتاد
قراس هژيو مادقا كي رد ناردنزام ىهاگآ سيلپ نارومام

هدرك تقرس هرقف دـنچ هب مادقا نارهت رد هك ار ىيـامنرومام
زا ـىشرازگ بسك ىپ رد.دندـرك ريگتسد و ىيـاسانش دوب
مان هب امنرومام قراس روضح ـرب ىنبم نارهت ىهاگآ سيلپ

دراو ىهاگآ سيلپ نارومام ناردنزام ناتسا رد .iلا ىلع
و ىياسانش ىارب ار ىسيلپ هدرتسگ تامادقا و دندش لمع
زور دنچ زا سپ نارـومام.دندرك زـاغآ درف نيا ىرـيگتسد
هب اب ،ىسيلپ صاخ ىاهدرگش زا هدافتسا و ىتاعالطا راك
درف نيا ماجنارس ـىلع ىوردوخ تاصخشم ندروآ تسد
تاقيقحت رد درف نيا.دندرك ريگتسد و ىياسانش ىراس رد ار
فارتعا شناتسود زا ىكي ىراكمه اب تقرس هرقف هس هب هيلوا

هدز9ىم ىدزد هب تسد سيلپ رومام ناونع تحت تفگ و درك
.دراد همادا هطبار نيا رد تاقيقحت.تسا

اهمحكوميت دزد گوشىAهاى تلفن همر
شى تلفنقت هفت گـو ساله9يى كه به سر٢٢ق سار

م شد.د به حبس و شالق محكوده بواف كراه اعترهمر
نى دران انتظامى هنگام گشـت9زچندى قبل مامـور
د، مشاهـدهاسان بوا كه هـرانى رخيابان طالقـانـى جـو

اهش درشى تلفن هـمـرقت گـود از سردند و اين مـركر
جو دران پس از جست9وخيابان حافظ خبر داد.مامور

فق به شناسايىاهنمايى شاكى مواف با رخيابان9هاى اطر
 ساله9يى به نام پـرويـز چ. شـدنـد و پـس از٢٢ق سار

قت هفتاف به سرى با اعترى وانتقال متهم به كالنتـر
ا كه با تلفـنادى راه گفت: افـرشى تلفن همـره گوفقـر

دند، شناسـايـى و پـس ازد صحبت مـى9كـراه خوهمـر
دم وقت مى9كرا سراهشان ردن به آنها تلفن همرضربه ز

ىى پاساژ عالء9الـديـن بـا قـيـمـت پـايـيـن9تـردر جـلـو
ى و صدورافات ونده متهم پس از اعترختم.پرومى9فرو

سال و پرويزاى به دادگاه اراى صدور راست بركيفر9خو
م شد. ضربه شالق محكو٤٠به شش ماه حبس و 
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