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حوادث26

نجات پسر اعدامي
 پسر جواني كه در رقابت عشقي پسر عمویش را به قتل رسانده بود، با رضایت اولياي دم از قصاص نجات یافت. به گزارش خبرنگار ما، مجتبي

- 21 ساله - متهم است روز 19 آبان 86 در یك درگيري خونين با پسر عموي 23 ساله اش- جليل- او را با چاقو به قتل رسانده است. وي پس 
از دستگيري، انگيزه قتل را ازدواج با دخترعموي 16 ساله اش عنوان كرد و گفت: از آنجا كه جليل- مقتول- از »فاطمه« خواستگاري كرده و  جواب 
مثبت گرفته بود، او را به قتل رساندم. در حالي كه پسر جوان در آستانه اعدام قرار گرفته بود، اولياي دم از قصاص عامل قتل فرزندشان گذشت 

كردند و پرونده بار دیگر به شعبه 71 فرستاده شد.به گزارش خبرنگار ما، صبح دیروز »مجتبي« از زندان به دادگاه كيفري استان تهران منتقل و 
از نظر جنبه عمومي جرم، محاكمه شد. وي با اظهار پشيماني و ندامت گفت: 10 روز قبل از حادثه همراه پسرعمویم براي یافتن كار از شهرستان به 

تهران آمدیم و در ساختماني نيمه كاره مشغول كار شدیم تا این كه شنيدم او قصد ازدواج با دختر عمویم را دارد و به خاطر عالقه اي كه به »فاطمه« 
 داشتم، او را با چاقو زدم.بدین ترتيب قاضي عزیز محمدي و 4 قاضي مستشار- بردبار، واعظي، سري و مرادي- به اتفاق آرا متهم را به تحمل 

10 سال زندان كه 7 سال آن تعليقي است، محكوم كردند.

نصب 500 دوربين در نقاط جرم خيز
رئيس پليس پيشگيری نيروی انتظامی از عملياتی شدن سيستم جامع پليس در سال جاری خبر داد. سردار بهرام نوروزي گفت: با بهره برداری از این سيستم در سراسر 

کشور، کوچک ترین حادثه یا جرمی که در نقاط مختلف کشور به وقوع بپيوندد، در پایگاه مرکزی پليس قابل مشاهده و رسيدگی است.
به گفته وي سال گذشته بيش از 37 ميليون تماس با مرکز 110 نيروی انتظامی از سوی مردم گرفته شده که به 14 ميليون از این تماس ها پاسخ داده و 11 ميليون 

تماس نيز از سوی پليس عملياتی شده است.
 وی با اشاره به عملياتی کردن سيستم جامع پليس در سال جاری گفت: در حال حاضر 90 درصد این سيستم عملياتی شده و در آینده نزدیک نيز با عملياتی شدن 

100 درصدی آن به بهره برداری خواهد رسيد.نوروزی با اعالم این مطلب گفت: تاکنون 500 دوربين در نقاط جرم خيز کشور نصب شده اما هنوز تمامی آنها به بهره برداری 
کامل نرسيده که اميدواریم در سال جاری این امر محقق شود.رئيس پليس پيشگيری نيروی انتظامی گفت:  در حال حاضر در تمام کالنتری های سراسر کشور رؤسای 

کالنتری از طریق نصب دوربين، رفتار مأموران خود را کنترل می کنند اما پليس باید روز به روز ارتقاي کيفی آموزش را متناسب با نيازهای روز مردم  پيگيری کند تا صد درصد 
پاسخگوی نيازهای آنان باشد.

گروه حوادث: 88761620

بازگشت به جاده زندگي از پاي دار

آمار قربانيان يكي از مهيب ترين 
زلزله هاي چندس�ال اخير چين در 
حالي هر لحظه رو به افزايش است 
كه مقامات ستاد بحران اين كشور 
از دولت، مردم و گروه هاي امدادي 

درخواست كمك فوري  كرده اند.
به گزارش خبرگزاري شينهوا، ساعت 
7 و 49 دقيق��ه ديروز ب��ه وقت محلي 
و 23 و 49 دقيق��ه به وق��ت گرينويچ، 
زمي��ن لرزه اي ب��ه قدرت 7/1 ريش��تر 
شهر »يوشو« و چند منطقه روستايي و 
كوهستاني در استان »چينگ هاي« در 

شمال غرب چين را به لرزه درآورد.
اين زمين لرزه باعث تخريب 100 درصدي 
راه ها، پل ها، جاده ها و بسياري از خانه ها 
ش��ده و هزاران كشته، مجروح و ناپديد 

برجا گذاشت.
يك مقام س��تاد بحران چين درباره 
زلزله مرگبار به خبرگزاري ها و رسانه ها 
گفت: بامداد چهارشنبه يك زلزله قوي 
به قدرت 7/1 ريشتر همراه چند پس لرزه 
مناطق وسيعي از استان »چينگ هاي« 
را لرزاند، به طوري كه راه هاي ارتباطي 
براي كمك رس��اني به مردم روستاهاي 

زلزله ديده قطع شده است.
ح��ال  در  گف��ت:  ادام��ه  در  وي 
حاض��ر ه��زاران كم��ك رس��ان ب��راي 
خرابه ه��اي  در  زلزله دي��دگان   نج��ات 
»چينگ هاي« تالش مي كنند تا افرادي 
را ك��ه زي��ر آوار مانده اند، زن��ده بيرون 
آورند اما تا كنون 400 نفر كشته، بيش 
از 10 ه��زار نفر مجروح و چند هزار نفر 

هم ناپديد ش��ده اند. بيشتر كشته ها نيز 
دانش آموز بوده اند. 

 به گ��زارش ش��بكه خب��ري فرانس 
24، نيروه��اي ام��دادي امنيت مناطق 
زلزله زده را به عهده گرفته اند. گروه هاي 
امداد و نجات نيز با سگ هاي زنده ياب پس 
از جس��ت وجو در ويرانه ه��اي »چينگ 
ه��اي« چندي��ن زن و م��رد را زنده از 
زي��ر آوارهاي س��اختمان ها و خانه هاي 

مسكوني بيرون آورده اند.
گفتني است، مناطق زلزله زده بيش 
از 80 ه��زار نفر جمعيت دارد كه دولت 

چين طي بيانيه اي از گروه هاي امدادي 
و نجات و گروه هاي پزش��كي خواس��ت 
براي نج��ات و امدادرس��اني به مناطق 

روستايي اعزام شوند.

هزاران كشته 
و ناپديد در زلزله چين

به گزارش خبرنگار جنايي ما، قاسم 
- 40 س��اله - ش��امگاه 22 دي 80 به 
دنبال درگيري ش��ديد با مردي به نام 

حجت - 45 ساله - وي 
را ب��ا ضربه هاي كارد به 
قتل رس��اند و گريخت 
ام��ا يك س��ال بع��د با 
كارآگاهان  رديابي هاي 
اداره دهم پليس آگاهي 
و  شناس��ايي  ته��ران 

دستگير شد.
بازجويي ه��ا  وي در 
به قتل  اعت��راف  ضمن 
گف��ت: آن روز در يك 
بوس��تان ب��ر س��ر مواد 
مخدر ب��ا حجت درگير 
ش��ده و ب��ا كاردي كه 

همراه داش��تم، او را زدم. وقتي با پيكر 
خوني��ن روي زمين افتاد، از ترس فرار 

كردم، چ��ون نمي خواس��تم اين اتفاق 
بيفت��د و اآلن ه��م بش��دت از مرگش 

پشيمانم!
اي��ن وج��ود،  ب��ا 
دو  و  م��ادر  و  پ��در 
در  مقت��ول  دخت��ر 
براي  محاكمه  جلسه 
عام��ل قت��ل قصاص 

خواستند.
قاض��ي  بنابراي��ن 
محكمه نيز قاس��م را 
ب��ه اتهام قت��ل عمد 
 محك��وم ب��ه قصاص 
- اعدام - كرد. پس از 
تأييد حكم صادره در 
شعبه 19 ديوان عالي 
براي  پرونده  كش��ور، 
اجراي حكم به ش��عبه اج��راي احكام 
دادسراي جنايي تهران فرستاده شد. با 

اين حال مسئوالن واحد صلح و سازش 
دادس��را با تش��كيل جلس��ات مختلف 
تالش براي جلب رضايت اولياي دم را 
آغاز كردند. بدين ترتيب با گذشت چند 
ماه، سرانجام پدر و مادر مقتول رضايت 
خ��ود را اعالم كردن��د، ام��ا دو دختر 
قرباني همچنان خواستار قصاص عامل 
قتل پدرش��ان بودند. سرانجام سحرگاه 
28 مرداد 88 قاس��م در محوطه زندان 
اوين پاي چوبه دار رفت، اما با دريافت 
مهلت از اولي��اي دم بار ديگر به زندان 

بازگشت.
بنابراي��ن مس��ئوالن واح��د صل��ح 
و س��ازش دادس��را بار ديگ��ر تالش را 
ب��راي جل��ب رضايت دو دخت��ر جوان 
مقتول آغاز كردند، اما فرزندان مقتول 
همچنان خواستار اجراي حكم قصاص 

بودند.
سحرگاه ديروز قاسم براي دومين بار 

پاي چوبه دار رفت و در حالي كه طناب 
دار بر گردنش گره خورده بود، بار ديگر 
قاض��ي اجراي احكام براي آخرين بار از 
دختران مقتول تقاضاي عفو و بخشش 
كرد، سرانجام پس از ساعتي گفت و گو 
با دختران جوان مقتول، آنها در مقابل 
چش��مان بهت زده حاض��ران، به خاطر 
رضايت خ��دا و ش��ادي و آرامش روح 

پدرشان قاسم را بخشيدند.

گروه حوادث   زنداني محكوم به مرگ كه براي دومين بار پاي چوبه دار رفته بود، در آخرين 
لحظات اجراي حكم، با رضايت دختران مقتول به زندگي بازگشت.

گ��روه ح��وادث   س�ه پس�ر 
ش�يطان صفت كه ب�ه اتهام رب�ودن و 
تج�اوز ب�ه 13 دخت�ر و زن محكوم به 
اعدام شده بودند، س�حرگاه ديروز در 
ميدان اصلي شهرستان بابلسر به دار 

مكافات آويخته شدند.
رئي��س  قاس��مي  رمض��ان  س��رهنگ 
اطالع رس��اني پليس مازندران در تش��ريح 
جزئيات اين پرونده به خبرنگار اعزامي ما گفت: 
تحقيق و رديابي براي شناسايي و دستگيري 
متهم��ان از تابس��تان س��ال 86 همزمان با 
مراجع��ه و ش��كايت يك زن ب��اردار به اداره 
پليس بابلسر آغاز شد. او با چهره اي وحشتزده 
به مأم��وران گفت: چند روز قبل براي انجام 
كاري به بازار رفته بودم كه هنگام بازگش��ت 
به خانه ناگهان متوجه شدم پسر پرايدسواري 
در تعقيبم اس��ت. از آنجا كه ترسيده بودم، 
قدم هاي��م را تندتر كردم تا اينكه به در خانه 
رس��يدم، اما همان موقع پسر ناشناس پياده 
شد و سعي كرد خود را به من برساند، اما با 
عجله وارد حياط شده و در را محكم بستم. 
اين در حالي بود كه پس��ر ناشناس از باالي 
در تك��ه كاغذي به داخل حياط انداخت كه 
ش��ماره اي روي آن نوشته شده بود. ساعاتي 
بعد با همان ش��ماره تماس گرفتم و از مرد 
ناشناس خواستم مزاحمم نشود، اما با تهديد 
از من خواس��ت به حرف هايش گوش دهم 
وگرنه موضوع را با شوهرم در ميان مي گذارد. 
با شنيدن اين حرف ها بشدت آشفته شده و 
سعي كردم خودم را از مخمصه نجات دهم، 
اما ديروز به تصور اينكه او از مزاحمت هايش 
دست كشيده، براي انجام كاري از خانه خارج 
شدم، اما ناگهان پسر ناشناس مرا به زور سوار 
خودرو كرد و يك حوله آبي هم روي س��رم 
انداخت، بعد هم مرا به محل نامعلومي كشاند 
و بدون توجه ب��ه التماس هايم مرا مورد آزار 
و اذي��ت قرار داد و بعد هم در خيابان رهايم 

كرد و گريخت.
مأموران پليس آگاهي بالفاصله با دريافت 

اين شكايت و به دستور دادستان شهرستان، 
تحقيقات ويژه براي دستگيري شيطان صفت 
فراري را آغاز كردند تا اينكه چند روز بعد دو 
دختر دانشجوي غير بومي با مراجعه به اداره 
آگاهي شكايت هاي مشابهي مطرح كردند. 
يكي از آنها به افس��ر پرونده گفت: چند ماه 
قبل به ساري رفته بوديم كه هنگام بازگشت 
به خوابگاهمان در بابلس��ر، س��وار خودروي 
پرايدي ش��ديم كه دو سرنشين داشت. ابتدا 
فكر كرديم راننده مسافربر است اما در بين راه 
او و دوستش خود را دانشجو معرفي كرده و با 
ما طرح دوستي ريختند. بعد از طي مسافتي 
نيز ما را به نوشيدن قهوه دعوت كردند. بين 
راه در حال نوش��يدن قهوه بوديم كه پس��ر 
جوان ديگري كه از دوستان سرنشينان پرايد 
بود به جمع ما پيوست. پس از خوردن قهوه 
سوار ماشين شديم اما دقايقي بعد از هوش 
رفتيم. وقتي هم چش��م باز كرديم خودمان 
را در بيمارستان ديديم. پس از بررسي هاي 
الزم از دوستانمان شنيديم كه 3 پسر جوان 
پس از اجراي نقشه سياه جنايتكارانه و آزار 
و اذي��ت  ما را در حوال��ي خوابگاه رها كرده 
و ناپديد شده اند.دو قرباني جنايت شيطاني 
عل��ت تأخير چند ماهه در شكايت ش��ان را 
نيز تهديد ه��اي دائمي تبهكاران اعالم كرده 

و گفتند س��رانجام پ��س از چند ماه زندگي 
بحراني و زجرآور تصميم به شكايت گرفتند. 
به دنبال اين ش��كايت 3 دختر دانش��جوي 
غيربومي ديگر نيز از شيطان صفتان به دادسرا 
اداره آگاهي ش��كايت بردند. آنها نيز گفتند: 
يك روز هنگام قدم زدن كنار ساحل با 3 پسر 
ناشناس آشنا شده و طرح دوستي ريختند. 
همان موقع نيز يكي از آنها همه را به نوشيدن 
قهوه دعوت كرد اما بعد از خوردن نوشيدني 
مسموم بالفاصله بي حال شده و در يك ويال 
مورد تجاوز قرار گرفتيم. سپس نيمه جان در 
خيابان رها ش��ده و با كمك مردم خود را به 

بيمارستان رسانديم.
همزمان ب��ا افزايش ش��كايت ها به 13 
فقره مأموران ك��ه احتمال مي دادند با يك 
باند آدم ربايي و تجاوز روبه رو هستند دامنه 
تحقيقات را افزاي��ش دادند. با چهره نگاري 
رايانه اي يكي از متهمان را شناس��ايي و 15 
م��رداد س��ال 86 او را در عملياتي ضربتي 
شناس��ايي و دس��تگير كردن��د. ب��ه دنبال 
اعتراف هاي »علي« و دو همدست ديگرش 
به نام هاي ياشار و اميرحسين نيز دستگير 
ش��دند. اما متهمان در تمام مراحل تحقيق 
منك��ر هر جرمي ش��ده و اع��الم كردند با 
ش��اكي ها دوست بوده و آنها با ميل خود به 

خلوتگاه شيطاني قدم گذاشته بودند. 
با اين وجود و براساس اظهارات شاكي ها 
پزش��كان بيمارس��تان ها و س��اير شواهد و 
مدارك، س��رانجام ارديبهش��ت س��ال 88 
متهمان در دادگاه كيفري استان مازندران 
محاكمه و به اتهام آدم ربايي هر يك به 15 
س��ال زندان و به خاطر تج��اوز به عنف به 

اعدام و شالق محكوم شدند.
ب��ه دنبال اعتراض متهم��ان، پرونده در 
شعبه 27 ديوان عالي كشور تحت رسيدگي 

قرار گرفت كه حكم صادره تأييد شد. 
اعدام متجاوزان به عنف

همزمان با تأييد حكم عامالن جنايت هاي 
س��ياه، وكيل مدافع آنها با ارس��ال نامه اي 
به كميس��يون عفو قوه قضائيه، خواس��تار 

بخشش مجازات اعدام محكومان شد. 
اما پس از رد اين درخواس��ت، دس��تور 
اجراي قطعي حكم از سوي مقامات قضايي 

صادر شد. 
س��ه  دي��روز  س��حرگاه  بدين ترتي��ب 
شيطان صفت براي اجراي حكم، به ميدان 
اصلي بابلس��ر منتقل شده و پيش از طلوع 
آفتاب همزمان با تش��ريفات قبل از اعدام، 
در مقابل چشمان صدها تن از مردم به دار 

مجازات آويخته شدند.

گزارش و عكس هاي اختصاصي خبر نگاران اعزامي » ايران« به بابلسر 

3 شيطان صفت اعدام شدند

نگران خانواده ام 
 علي معروف به اميرعلي متولد س��ال 1362، اهل و ساكن 
بابلسر، مجرد و فرزند سوم يك خانواده شش نفري بود. او درباره 
وضعيت زندگي اش گفت: پدر و مادرم باس��واد هس��تند. پدرم 
نيز در كار خريد و فروش ملك اس��ت. بعد از گرفتن ديپلم در 
مغازه پدرم مش��غول به كار شدم تا اين كه يك بار براي 17 روز 
به خاطر يك چك س��رقتي بازداشت شدم اما سرانجام با اثبات 
بي گناهي ام، آزاد شدم. يك بار ديگر هم، به خاطر شركت در نزاع 

درگير شده و بالفاصله پس از بازداشت آزاد شدم.
از مجازاتي كه برايت در نظر گرفته شده خبر داري؟

بله، اما مرتكب هيچ خالفي نشده ام! چراكه شاكي ها با ميل 
خودش��ان به خانه مي آمدند اما به دليل اين ك��ه پولدار بودم و 
برايشان خوب خرج مي كردم، دوست داشتند با آنها ازدواج كنم 

اما وقتي به خواسته شان نرسيدند برايم پاپوش درست كردند.
چرا به اين خط كشيده شدي؟

به خاطر چشم و هم چشمي  با دوستانم و تفكرات غلط.
آيا از اين كه اينجا هستي پشيماني؟

بله، از اين ك��ه به نصيحت هاي والدينم گوش نداده و زودتر 
ازدواج نكردم پش��يمانم و افسوس مي خورم، چراكه من در يك 
خانواده بسيار خونگرم و بامحبت بزرگ شدم و از بچگي عاشق 

پدر و مادرم بودم.
بهترين دوران زندگي ات؟

بهترين دوران و شيرين ترين تجربيات زندگي ام، باور كنيد 
دوران س��ه س��اله زندان. من در اين مدت ش��ايد به اندازه سه 
هزار س��ال فكر كردم و از اين ك��ه راه بهتري براي ادامه زندگي 

مناسب انتخاب نكرده و به نصيحت هاي والدينم بي توجه بودم 
و پشيمانم.

از اعدام نمي ترسي؟
چرا اما بيش��تر نگران خانواده ام هس��تم چون مي دانم كه با 
اجراي حكمم آنها سرافكنده تر مي شوند. فكر اين كه آنها چگونه 
باي��د اين همه عذاب و س��ختي را تحمل كنند ديوانه ام كرده و 

نمي دانم چه كنم!
اي كاش از خانواده دور نبودم

نام: رحمت اهلل
سن: 27 سال

متهم كه س��اكن بابلسر اس��ت درباره زندگي اش مي گويد: 
»پدرم مغازه دار اس��ت و من نيز فرزند دوم يك خانواده ش��ش 
 نفري هس��تم. وي با اش��اره به دوران نوجواني اش گفت: وقتي 
17 س��اله بودم با آن كه در خانه به من محبت بس��يار مي شد، 
از اين ك��ه از پدرم پول توجيبي بگيرم بس��يار بيزار بودم و زجر 
مي كشيدم به همين خاطر براي به دست آوردن استقالل مالي 
از روس��تا به بابلسر آمدم و در يك نمايشگاه خودرو كاري براي 

خودم دست و پا كردم. 
در همان زمان هم درس مي خواندم. طي سه سال تقريبًا به 
استقالل مالي موردنظرم رسيدم و براي خود يك خودرو زانتيا 
خري��دم و بدون اطالع خانواده ام نيز خانه اي اجاره كردم. با اين 
حال به دليل آن كه از مادرم بسيار حساب مي بردم همه چيز را 

مخفي كرده بودم. 
فكر مي كني چرا اين گونه گرفتار شدي؟

من نتوانستم خودم را با فرهنگ شهرنشيني تطبيق بدهم 

چراكه عقده هاي زيادي در وج��ودم بود. براي آن كه از ديگران 
كم نياورم س��عي مي كردم مثل بقي��ه رفتار كنم. ضمن اين كه 
فك��ر مي كنم اگر اينقدر از خان��واده ام دور نبودم و زودتر ازدواج 

مي كردم چنين سرنوشتي نداشتم.
مي خواستم از ديگران عقب نمانم

نام: اميرحسين
سن: 33 سال.

او كه مجرد، اهل فريدونكنار و ساكن بابلسر است فرزند آخر 
يك خانواده هش��ت نفري است. خودش مي گويد: »پدرم تاجر 
بود و من هم پس از ديپلم در مغازه پدرم كار مي كردم تا اين كه 

بطور اتفاقي با اميرعلي آشنا شدم.«
علت دوستي ات با دختران و ارتباط با آنها چه بود؟

عوامل محيطي و اجتماعي، چون زماني كه مي ديدم پسران 
همسن و سالم در شهرك هاي وياليي اطراف شهر با دختران به 
راحتي ارتباط دارند، مي خواستم از آنها عقب نمانم. به هر صورت 
م��ن دختران را مقصر اصلي اين ماجرا مي دانم چراكه ما چهره 
خوبي داشتيم و خوب هم برايشان پول خرج مي كرديم. آنها هم 
فريب ظاهر ما را مي خوردند و به راحتي با ما دوست مي شدند.

از بدترين دوران زندگي ات بگو.
بدترين زمان زندگي ام، سه سال زندان و دوري از خانواده و 
دوستانم است چون من بسيار نازپرورده خانواده بخصوص پدرم 
بودم و از نظر مالي هيچ كم و كس��ري نداشتم. حاال هم نگرانم 
ك��ه بعد از اعدامم چه بر س��ر خانواده ام مي آي��د و از اين كه به 
نصيحت هاي پدرم گوش ندادم بسيار پشيمانم! اما افسوس كه 

پشيماني سودي ندارد. 

گفت وگو با 3 اعدامي

ف�رود اضط�راري و معجزه آس�اي ي�ك فرون�د 
هواپيماي ايرباس 330 با 309 سرنشين در فرودگاه 

هنگ كنگ همه را شگفت زده كرد.
به گزارش شبكه خبري فرانس 24، مقامات دپارتمان 
هوانوردي اين كشور اعالم كردند: هواپيماي ايرباس 330 
متعل��ق به خطوط هوايي اين كش��وربا 309 سرنش��ين و 

خدمه از »س��ورابايا« در اندونزي ب��ه هنگ كنگ در حال 
پ��رواز بود كه ناگهان به دليل نامعلومي هر دو موتورش از 
كار افت��اد، اما خلبان با مه��ارت خاصي آن را بر روي باند 
فرودگاه هنگ كنگ بر زمين نش��اند.گفتني اس��ت هنگام 
ف��رود اضطراري اين هواپيما چهار چ��رخ آن نيز به دليل 
ش��دت برخورد با باندآس��يب ديد.در اين حادثه 8 نفر از 

سرنش��ينان هواپيما مجروح ش��دند كه ب��راي درمان به 
بيمارستاني در نزديكي فرودگاه منتقل شدند.كارشناسان 
دپارتمان هوانوردي اين كش��ور علت فرود اضطراري اين 
هواپيم��ا را از كار افتادن موتورها و نقص فني و فرس��وده 
بودن آنها اعالم كرده اند.رسانه هاي »چين« فرود اضطراري 

و نجات مسافران اين هواپيما را يك معجزه ناميدند.

فرود معجزه آساي هواپيماي مسافربري 

دنیای حادثه

مقتول


