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گروه ح�وادث: حكم قصاص در مالء 
ع��ام متهم پرون��ده قتل در مي��دان كاج 
س��عادت آباد س��حرگاه ديروز در نزديكي 

محل قتل اجرا شد. 
ب��ه گزارش خبرنگار م��ا، اين حكم كه 
از سوي ش��عبه 71 دادگاه كيفري استان 
تهران صادر شده بود به سرعت در ديوان 
عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت و بامداد 
چهارشنبه پس از گذشت 69 روز از وقوع 
قتل ب��ه اجرا درآم��د. مس��ووالن اجراي 
احكام دادس��راي جنايي ته��ران از پيش 
زميني در حال س��اخت را در بلوار شهيد 
دادم��ان براي اجراي حك��م انتخاب كرده 
بودن��د. اين منطقه كه ب��ا فنس از خيابان 
جدا شده كمي پايين تر از ميدان كاج قرار 
داشت و پارچه نويسي بزرگ روي يك تير 
چراغ برق نصب ش��ده ب��ود تا مراجعان را 
راهنمايي كند: »محل اجراي حكم قصاص 

قاتل ميدان كاج«.
ماموران پليس تقريباً از س��اعت چهار 
صبح محوطه اجراي حكم را تحت كنترل 
خود درآورده بودند و پس از حضور مردم 

در آنجا، محل تجمع ناظران را محصور كردند. در حالي 
كه مردم منتظر بودند خودرو حامل محكوم از راه برسد 
مادر يعقوب جدا از جمعيت در گوشه اي قرآن به دست 
لب��ه جوي آب نشس��ته بود و دع��ا مي كرد. اين زن به 
خبرن��گار ما گفت: »اگر يعقوب در يك رقابت عش��قي 
كشته مي ش��د حتماً به قاتل رضايت مي دادم.« او كه 
به شدت مي گريس��ت، ادامه داد: كيميا چهار سال به 
خانه ما رفت و آمد داشت. او يعقوب را دوست داشت 
و هر بار كه من به پس��رم مي گفتم يا ازدواج كنيد يا 
اي��ن رابطه را پايان دهي��د جواب مي داد من كجا زني 
مث��ل كيميا پيدا مي كنم، او واقعاً كيمياس��ت. يعقوب 
ش��يفته اي��ن زن ش��ده و چش��مانش را روي حقيقت 
بس��ته بود. پس��رم خيلي مهربان بود. او هيچ كس را 
اذيت نمي ك��رد. نمي دانم كيميا با يعقوب چه كرد كه 
او دست به قتل زد. او بارها به خاطر كيميا با ما دعوا 
ك��رد و حتي مي گفت اگر به او اص��رار كنيم كيميا را 

كنار بگذارد از خانه خواهد رفت. 
جمله هاي بريده بري��ده اين زن با ناله هاي دخترش 
گ��ره خورد و اين بار خواهر يعق��وب از برادرش گفت: 
دوس��تان يعقوب وقتي برادرم دفعه اول به زندان رفت 
با من تماس گرفتند و هشدار دادند كيميا آخر يعقوب 
را به كش��تن مي دهد. وقتي يعقوب از زندان آزاد ش��د 
ب��ه او توصيه ك��ردم كيمي��ا را رها كند ام��ا او جواب 
داد كيمي��ا به من وفادار اس��ت. او به من گفته جواني 

مزاحمش مي ش��ود و مي خواهم ج��وان مزاحم را از او 
دور كن��م. من با او خيلي صحب��ت كردم و حتي به او 
تذكر دادم اگر كيميا مي خواست زن زندگي تو باشد تا 
حاال تكليفت را روش��ن مي كرد اما او اين كار را نكرده 

ولي يعقوب به اين حرف ها توجه 
نداش��ت.  خواهر يعقوب در ادامه 
حرف هايش از تالش ناموفق براي 
جلب رضايت اولياي دم گفت: ما 
يك بار براي جلب رضايت رفتيم 
اما خانواده ي��زدان در را به روي 
ما ب��از نكردند. ما ب��ه آنها خرده 
نمي گيريم. جوان شان را از دست 
داده بودند و هنوز داغ ش��ان تازه 
بود. اي كاش دستگاه قضايي براي 
اج��راي حكم عجله نمي كرد و ما 
مي توانس��تيم در فرصتي مناسب 

براي جلب رضايت اقدام كني��م. 
بار ش��امگاه  يعق��وب آخرين 
با خانواده اش مالقات  سه ش��نبه 
ك��رد. خواهر او درباره اين ديدار 

توضيح داد: »بعد از ظهر بود كه از خانه مان در كرج به 
تهران آمديم، گفتند آخرين ديدار است. رفتيم يعقوب 
را ديديم. رنگش پريده بود اما سعي مي كرد خودش را 
حفظ كند. گفت زياد برايش گريه نكنيم و اجازه ندهيم 

م��ادر زياد بي تابي كند. يعقوب گول خورده بود. او به 
برادرانم س��فارش كرد گول كسي را نخورند و مراقب 
پدر و مادرمان باش��ند. به م��ادرم گفت به خاطر همه 
زحمت هايي كه برايم كشيدي از تو ممنونم و از اينكه 
اشك بر چشمانت جاري مي كنم، 
خجالت زده ام. آنها همديگر را در 
آغوش كشيدند و مادرم از زندان 
ب��ا پاهاي لرزان بيرون رفت. تنها 
كسي كه اشك هاي يعقوب را ديد 
من بودم. او گفت به مادر نگويم 

كه گريه كرده است.«
پس از اذان صبح حدود ساعت 
6:10 بود كه اولياي دم مقتول و 
يعقوب تحت ا لحفظ از زندان اوين 
به محل اجراي حكم منتقل شدند 
و وكالي مته��م كه ب��ا نامه هاي 
اج��راي احكام دادس��راي جنايي 
ته��ران به مح��ل آم��ده بودند با 
نش��ان دادن برگه احضاريه سعي 
كردند وارد محوطه فنس كشيده، 
ش��وند ام��ا ماموران كه تمام محوطه و حتي پش��ت بام 
س��اختمان هاي مش��رف به محوطه را زير نظر و تحت 
كنترل داش��تند از ورود آنها و خبرنگاران و عكاس��ان 

روزنامه ها جلوگيري كردند.

ش��مارش معك��وس آغ��از ش��د. همه 
مقدمات از قبل ت��دارك ديده و جرثقيل 
و طن��اب آبي رنگ مهيا ش��ده بود و حاال 
باي��د متن حك��م قرائت مي ش��د. در اين 
س��وي فنس ه��ا ع��ده اي فري��اد رضايت 
رضايت سر داده بودند و از خانواده يزدان 
مي خواس��تند از خون فرزند خود بگذرد. 
كمي آن  طرف تر نيز چند نفر با در دست 
گرفت��ن عكس هايي از جوان كشته ش��ده 
قصاص متهم را خواس��تار بودند. لحظات 
براي خانواده يعقوب به كندي مي گذشت. 
آنها قرآن به دس��ت از خ��دا طلب كمك 
مي كردن��د. يعق��وب از پات��رول ني��روي 
انتظامي پياده شد. هراس همه وجود اين 
مرد را ف��را گرفته و بدنش به لرزه افتاده 
بود. اين سوي فنس ها فريادها باال گرفته 
بود. گروهي كه خود را به پش��ت فنس ها 
رس��انده بودن��د همچنان فري��اد رضايت 
رضايت سر مي دادند و عده اي ديگر شعار 
مي دادند: »نيروي انتظامي تشكر، تشكر«.
باالخره قاضي اجراي احكام از پش��ت 
بلندگوي��ي مت��ن راي را خواند و س��اعت 
6:14 طن��اب دار به گردن يعقوب حلقه زده ش��د اما 
يعقوب س��عي در مقاومت داش��ت و فرياد مي زد. در 
نهاي��ت طناب ب��ه گردن او افتاد و پ��س از آن متهم 
فرياد زد خدايا خودم را به تو س��پردم. س��پس اهرم 
جرثقيل زوزه كشيد. يك دقيقه زمان الزم بود تا مرگ 
يعقوب تاييد شود. پس از آن بخشي از جمعيت كه از 
بخشوده شدن اين محكوم نااميد شده بودند، سكوت 
كردند اما عده اي ديگر كه عكس يزدان را در دس��ت 
داش��تند ش��روع به كف زدن كردند. اي��ن بار صداي 
ش��يون خانواده يعقوب فضا را پر كرد و برادر يعقوب 
در حالي كه مي گريس��ت و به صورت خود مي كوبيد، 
گف��ت: كجايي كيمي��ا؟ كجايي كه ببين��ي با برادرم 
چ��ه كردي؟ كجاي��ي كه ببيني مادرم را س��ياه پوش 
كردي؟ آن س��وتر مادر يعقوب ب��ود كه فرياد مي زد: 
جوان ها عاقبت دل بس��تن به دختري را كه پس��ر را 
براي وقت گذراني مي خواهد، ببينيد. چش��م هايتان را 
ب��از كنيد.  پدر ي��زدان مقتول بعد از اجراي حكم نيز 
فقط يك جمله گفت: اين است سزاي كسي كه جواني 

را در مقابل چشمان ديگران مي كشد. 
پس از اجراي حكم مردم به تدريج متفرق ش��دند 
اما جنازه تا حدود س��اعت هفت ميان زمين و آسمان 
معلق ماند و س��رانجام و در كاور سرمه اي رنگ پزشكي 
قانون��ي قرار گرفت و طناب آب��ي دار از جرثقيل باز و 
پرونده حادثه س��عادت آباد در مورد يعقوب بسته شد.

حكم قصاص يعقوب بامداد ديروز در نزديكي محل جنايت اجرا شد

پايان پرونده جنايت در ميدان كاج

مازيار خسروي: پيش از سپيده باران زده بود. نه 
آنقدر كه عطش زمين را فرو بنش��اند. تنها قطره هايي 
اندك به آن اندازه كه پلك هاي زمين خيس ش��ود در 
س��وگ محمدرضا و يعقوب. از ي��ك چهار راه مانده به 
مح��ل اعدام، خيابان را بس��ته اند و به خودروها اجازه 
عبور نمي دهند. سربااليي باران زده را در گرگ و ميش 
صب��ح تند تند ط��ي مي كنم. از دور س��ياهي جمعيت 
پيداست و جا به جا پليس و مردم سواره و پياده همه 
جا را زير نظر دارند. در ضلع جنوب ش��رقي چهار راه، 
پشت فنس هاي فلزي جايي كه تا ساعتي ديگر دوباره 
مي��دان ميوه و تره بار خواهد ش��د جرثقيلي نارنجي با 
طنابي آويخته بر انتهايش قوز كرده اس��ت.  آدم ها از 
سر و كول هم باال مي روند تا جايي براي »بهتر ديدن« 

دست و پا كنند.
 مي خواه��م وارد محوط��ه اج��راي حك��م ش��وم. 
نمي گذارند. مي گويند كارت خبرنگاري كافي نيس��ت 
و باي��د مج��وز ويژه داش��ته باش��ي. با پ��رس و جو از 
بقيه خبرنگاران دس��تگيرم مي ش��ود كه تنها به چند 
خبرگ��زاري خ��اص مجوز وي��ژه داده ان��د. بين مردم 
مي گردم. از چهره ها تنها بهت و ش��گفتي پيداست. دو 
پيرمرد روي بلوك س��يماني وسط خيابان ايستاده اند. 
يكي ش��ان با قطره اش��كي بر گوشه چش��م مي گويد: 
»خري��ت ك��رد.« ديگري با لحني كه ان��گار خطاب به 
خ��ودش حرف مي زند، مي گوي��د: »آره، خريت كرد.« 

بعضي ه��ا در فرصت باقيمانده ت��ا نمايش اصلي دارند 
ماج��را را با همديگر مرور مي كنند: »خودم فيلمش را 
ديدم. مقتول نيم س��اعت تم��ام ضجه مي زد و التماس 
مي ك��رد.« گروهي از جمعيت كه چس��بيده به فنس 
ايس��تاده اند، دم مي گيرن��د ك��ه »كيميا اع��دام بايد 
گ��ردد«. جم��ع ديگري صلوات مي فرس��تند و ناگهان 
ي��ك آمبوالن��س در حالي ك��ه دو خ��ودرو بنز پليس 
آن را اس��كورت مي كند سر مي رس��د و بي توقف وارد 

محوطه اعدام مي ش��ود. بلند گو از جايي كه عكاس��ان 
و فيلمب��رداران صدا و س��يما و خبرگزاري هاي دولتي 
ايس��تاده اند به صدا درمي آيد و حكم خوانده مي شود.  
زل زده ام ب��ه صورتك هاي جمعيت. دلم مي خواهد از 
روزنه چشم هايش��ان به درون آنها نفوذ كنم و بدانم به 
چ��ه فكر مي كنند. آنها كه به فنس چس��بيده اند حاال 

دم گرفته اند كه »رضايت، رضايت«. 
صدايش��ان اما بي رمق اس��ت و پژواك��ي در ميان 

جمعيت پيدا نمي كند. حواس��م پرت تماش��اي مردم 
اس��ت كه هو و س��وت جمعيت بلند مي شود. يعقوب 
را آورده ان��د. پيراهن��ي به رنگ نارنج��ي بر تن دارد؛ 
هم رن��گ جرثقيل اعدام. آن ب��اال. جايي فراتر از نگاه 
بي رنگ ما، شايد روح محمد رضا ايستاده باشد خيره بر 
زمين بي آزرم. به زمان ما زنده ها زياد طول نمي كشد. 
براي يعقوب كه ميان آس��مان و زمين تاب مي خورد 
اما چقدر طول كش��يد؟ مي گويند آدم در لحظه مرگ 
تمام زندگي اش را مثل فيلمي كه از جلوي چش��مش 

عبور مي كند مي بيند. 
همه اين 32 سال، اين عشق بدفرجام... ضجه چند 
زن از ميان جمعيت به آس��مان بلند مي شود و هوا را 
زخم مي زند. خانواده يعقوب اند. يكي از زن ها قرآني را 
به س��وي آسمان بلند كرده و در ميان گريه مي گويد: 
»خ��ودت دادي، خودت هم گرفتي...« دختري جوان 
غش مي كند و او را س��ر دست مي برند. يعقوب ميان 
آس��مان و عمود بر زمين ايس��تاده است. گردنش به 
س��مت چپ خم ش��ده. چند نف��ري دم مي گيرند كه 
»نيروي انتظامي تش��كر تش��كر« و بعد شعار را عوض 
مي كنند كه »رئيس دس��تگاه قضا تشكر تشكر«، آخر 
س��ر هم: »دادستان تشكر تش��كر«. يعقوب همچنان 
بي حركت اس��ت. حاال پشتش به همه ما زنده هاست. 
انگار پش��ت كرده به دني��ا و اهلش... حاال وقت رفتن 

است. هم براي ما هم براي يعقوب.

گزارش يك اعدام
پس از باران

گروه حوادث: جوان��ي كه به اتهام قتل خواهرش 
بازداش��ت ش��ده، مدعي است دس��تور خواهركشي را 

مادرش صادر كرده است. 
به گزارش خبرنگار ما، روز 10 ارديبهشت ماموران 
پليس شهرستان از وقوع جنايتي خونين در شهرستان 
خشت مطلع ش��دند و براي بررسي اين ماجرا خود را 
ب��ه آنجا رس��اندند. زماني كه افس��ران پليس به محل 
حادثه رسيدند جواني را ديدند كه مشغول دفن شيئي 
مش��كوك بود. وقتي ماموران جلو رفتند، مشخص شد 
اين جوان به نام فرهاد تالش مي كند جسد زني جوان 
را در باغچه خانه مدفون كند. بررسي جنازه نشان داد 
متوف��ي خواهر فرهاد اس��ت و بر اث��ر اصابت گلوله به 
سرش جان باخته است. به اين ترتيب فرهاد بازداشت 

و به پليس آگاهي منتقل شد. 
ش��واهد از وقوع جنايتي خانوادگي حكايت داشت 
و نش��ان مي داد فرهاد خواهرش س��ارا را كشته است 
ام��ا با اين حال متهم حاضر ب��ه  پذيرش اتهامش نبود 
و خواهر كش��ي را ان��كار مي كرد. در چنين ش��رايطي 

بازجويي هاي فني از فرهاد ادامه يافت تا اينكه سرانجام 
چن��د روز بع��د وي لب ب��ه اعتراف گش��ود و به قتل 
خواهرش اعتراف كرد. او گفت بنا به خواس��ته مادرش 
نقش��ه قتل س��ارا را طراحي و اجرا كرده است. فرهاد 
گفت: خواهرم س��ال گذش��ته با جواني به نام ش��هياد 
ازدواج ك��رد اما زندگي مش��ترك آنه��ا دوام چنداني 
نداش��ت و مدتي قبل از يكديگر جدا شدند. بعد از آن 
س��ارا رفت و آمدهاي مشكوكي داشت و باعث نگراني 
من و مادرم ش��ده بود. چند مرتبه مادرم در اين باره 
با او صحبت كرد تا ش��ايد رفت��ار او را اصالح كند اما 
فايده اي نداش��ت. چند روز پيش از وقوع حادثه مادرم 
من را صدا كرد و گفت مي خواهد درباره موضوع مهمي 
ب��ا من صحبت كند. او گفت س��ارا ب��ا رفتارش آبروي 
خانوادگي م��ان را به خطر انداخته و لكه ننگ خانواده 
اس��ت و باي��د هرچه زودتر از بين ب��رود. مادرم از من 
خواس��ت سارا را بكشم. من هم يك كلت كمري تهيه 

كردم و روز حادثه منتظر برگشتن سارا به خانه شدم. 
وقت��ي او آم��د به جز من و م��ادرم هيچ كس در خانه 
نبود. در حالي كه س��ارا از همه چيز بي خبر بود بدون 
مقدم��ه كلت��م را به طرف او نش��انه گرفتم و گلوله اي 
به س��رش ش��ليك كردم. همين كار كافي بود تا سارا 
خيل��ي زود جان بدهد. بعد از آن جس��د را در حياط 
خانه غسل دادم و گودالي در باغچه حفر كردم تا جنازه 
را دفن كنم اما ماموران س��ر رسيدند و دستگير شدم.  
در پ��ي اعترافات هولناك جوان س��نگدل مادرش نيز 
بازداشت شد و در ادامه پرونده با صدور قرار مجرميت و 
كيفرخواست به دادگاه كيفري استان فارس ارسال شد.  
در جلسه محاكمه كه به رياست قاضي رضاييان برگزار 
ش��د در ابتدا نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست 
پرداخ��ت و گفت: مقتول در جريان جنايتي خانوادگي 
توس��ط برادرش با اصابت گلوله به قتل رسيده است و 
ش��واهد نشان مي دهد مادر وي نيز نقش معاونت را بر 

عهده دارد. بنا بر اين خواستار مجازات متهمان هستم. 
از آنج��ا كه مادر س��ارا تنها ول��ي دم او و از طرفي 
اتهام معاونت متوجه وي بود  اعالم كرد از خونخواهي 
دخترش گذش��ته است. او آمريت در قتل دخترش را 
رد كرد و گفت با وجود آنكه دخترش باعث آبروريزي 
شده اما وي به مرگ او راضي نبوده است. اين زن در 
اين باره گفت: بعد از جدايي سارا از شوهرش روزهاي 
س��خت زندگي من هم شروع ش��د. او رفتار مشكوكي 
داشت و شب ها دير به خانه برمي گشت. در اين ميان از 
چند نفر از همسايه ها حرف هايي درباره دخترم شنيدم 
كه باورش برايم سخت بود. از طرفي سارا به حرف ها و 
نصيحت هاي��م توجهي نمي كرد و همين موضوع باعث 
آزارم ب��ود. اما با اين وجود راض��ي به مرگش نبودم و 
فرهاد خودش به تنهايي نقشه قتل خواهرش را طراحي 
و اجرا كرده اس��ت.  در چنين ش��رايطي دو متهم به 
لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه ش��دند و قرار است 
هيات قضات به زودي نظر نهايي خود را راجع به اين 

جنايت خانوادگي اعالم كنند.

متهم يك جنايت خانوادگي اعتراف كرد 

خواهرم را به دستور مادرم كشتم

در اين سوي فنس ها عده اي فرياد 
رضايت رضايت سر داده بودند و از 
خانواده يزدان مي خواستند از خون 
فرزند خود بگذرد. كمي آن  طرف تر 

نيز چند نفر با در دست گرفتن 
عكس هايي از جوان كشته شده 
قصاص متهم را خواستار بودند.

اعدام يك قاچاقچي در اسفراين 
گروه حوادث: دادستان عمومي و انقالب اسفراين 
از اع��دام يك قاچاقچي س��ابقه دار م��واد مخدر در اين 
شهرستان خبر داد. احمد عرفانيان گفت اين فرد به نام 
»ع.ا.« داراي س��وابق متعدد حمل و توزيع مواد مخدر 
بود و در پرونده اي ديگر نيز به حبس ابد محكوم ش��ده 
بود كه با اعدام وي تمام پرونده هاي مرتبط مختومه شد. 
وي افزود: حكم اعدام اين قاچاقچي پس از تاييد، صبح 
ديروز در زندان شيروان با رعايت موازين قانوني اجرا شد.

 
 قتل يك زن به خاطر مقاومت 
در برقراري رابطه نامشروع 

گروه حوادث: مقاومت زني در برابر خواس��ته هاي 
نامش��روع يك مرد، قتل او را رق��م زد. ماموران پليس 
شهرس��تان اس��كو در پي دريافت خبري مبني بر قتل 
يك زن 32 س��اله به تحقي��ق در اين رابطه پرداختند و 
موفق ش��دند مظنون اصلي به نام »رسول« را دستگير 
كنن��د. متهم در بازجويي ها ضمن قبول اتهام قتل اقرار 
كرد: »پس از آش��نايي با مقتول در يك فرصت مناسب 
از وي درخواس��ت برقراري رابطه نامش��روع كردم اما با 
مقاومت شديد وي روبه رو شدم و در حالي كه كنترلي 
بر رفتارم نداشتم او را به قتل رساندم. بنا بر اين گزارش 
متهم اكنون در بازداش��ت به سر مي برد و تحقيقات از 

او ادامه دارد.
 

زلزله ممسني سه روستا را تخريب كرد
گروه حوادث: زلزله 5/3 ريشتري كه صبح ديروز 
در روس��تاي ممس��ني به وقوع پيوست سه روستا را تا 
80 درصد تخريب و بيش از 20 نفر را زخمي كرد. اين 
زمين لرزه ساعت 9:25:46 صبح ديروز در استان فارس 
به وقوع پيوس��ت و بيش از 16 روستا را لرزاند. در اين 
بين سه روستاي مالحاجي، زرد نرگ و جويجان بيش 
از 80 درصد تخريب ش��دند. حميد تقي زاده مدير كل 
مديريت بحران استان فارس خاطرنشان كرد اين حادثه 
كش��ته اي در پي نداشت. محمود مظفر رئيس سازمان 
امداد و نجات جمعيت هالل احمر نيز گفت: »امدادگران، 
تيم ارزياب و جمعيت هالل احمر اس��تان فارس پس از 
اط��الع از وقوع زلزله در منطقه ممس��ني بالفاصله به 
منطقه اعزام ش��دند و چادر، پتو، وس��ايل گرمايشي و 
ديگر اقالم زيس��تي، غذايي و ام��دادي مورد نياز را به 
منطقه رس��اندند. همچنين دكت��ر غالمرضا معصومي 
رئيس اورژانس كش��ور با اعالم اينكه زلزله ديروز بيش 
از 28 مجروح بر جاي گذاش��ت، گفت: 15 مجروح به 
صورت س��رپايي درمان شدند و 13 تن از آنان نيز در 

بيمارستان تحت مداوا قرار گرفتند. 
 

زنان مسافر در دام مردان متجاوز
گروه حوادث: سارقان مسافربر كه اقدام به سرقت 
و آزار و اذيت زنان مي كردند توس��ط كارآگاهان پليس 
آگاهي قزوين  شناسايي و دستگير شدند. چند روز قبل 
زن��ي به پليس آگاهي قزوين مراجعه كرد و توضيح داد 
توس��ط راننده يك خودرو مس��افربر ربوده شده و مورد 
آزار و اذيت قرار گرفته است. اين زن در راه برگشت به 
منزلش بود كه خودرويي به عنوان مسافربر جلوي وي 
توقف كرد و راننده بعد از طي مس��افتي به بهانه بنزين 
زدن به حاشيه شهر رفت و با تهديد چاقو و ضرب و جرح 
زن جوان دست و پايش را بست و او را در صندوق عقب 
ماش��ين انداخت و پس از مدتي در يك منطقه بياباني 
ب��ه همراه دو نفر ديگ��ر او را مورد آزار و اذيت قرار داد. 
كارآگاهان پس از شنيدن اظهارات شاكي با چهره نگاري 
متهمان و استفاده از منابع اطالعاتي صاحب خودرو به 
نام سعيد را  شناسايي و وي را دستگير كردند. متهم در 
بازجويي ها ابتدا منكر هرگونه رابطه اي با شاكي شد اما 
س��رانجام ضمن اعتراف به جرمش دو همدست خود را 
معرفي كرد كه آنها نيز دستگير شدند و اعتراف كردند 
پس از س��وار كردن مسافران اموال آنها را مي ربودند و 

در مواردي اقدام به آزار و اذيت مي كردند.
 

تنبيه دانش آموز، انگيزه قتل مدير مدرسه 
علت قتل مدير مدرس��ه در شيروان كه شنبه هفته 
جاري توسط خانواده يك دانش آموز به قتل رسيده بود، 
فاش شد. سرهنگ يوسفخاني فرمانده انتظامي شهرستان 
ش��يروان در اين باره به ايسنا گفت: در بررسي ماموران 
مشخص ش��د مدير مدرس��ه دانش آموز 12 ساله اي را 
به علت بي انضباطي با گذاش��تن خودكار الي انگش��ت 
دست چپ تنبيه كرده بود كه برادر اين دانش آموز براي 
انتقام گيري به مدرسه مراجعه كرد و با ضربات چاقو مدير 
را از پاي در آورد. وي ادامه داد: برادر دانش آموز پس از 
مضروب كردن مدير مدرسه از محل متواري شد اما پس 
از انجام تحقيقات مقدماتي جوان موتور سواري كه همراه 
ضارب به مدرسه رفته بود، توسط پليس دستگير شد و 
سپس بستگان متهم اصلي او را به پليس معرفي كردند. 
يوسفخاني افزود: متهم دستگير شده به قتل مدير مدرسه 
اعتراف كرده است. بنا بر اين گزارش مقتول كه »روشن 
كاظميان« نام داشت مدير آموزشگاه »شهيد چمران« 
واقع در شهرك امام رضا)ع( بخش »سرحد« شيروان بود.

 
پسر 10 ساله مادرش را به ضرب گلوله كشت 

گ�روه حوادث: يك پس��ر بچه 10 س��اله در كانادا 
م��ادرش را ب��ه ضرب گلول��ه از پ��ا در آورد. به گزارش 
فاكس نيوز اين پسر بچه پس از اقدام به كشتن مادرش 
قصد داشت منزل مسكوني خودشان را نيز به آتش بكشد 
كه در نهايت توس��ط پليس دستگير شد. همچنين در 
گزارش پزش��كي قانوني »ونكوور« كانادا هم آمده است 
مادر اين پس��ر بچه 10 ساله از ناحيه سينه، سر و دست 
م��ورد اصابت گلول��ه قرار گرفته و ب��ه دليل خونريزي 
شديد جان خود را از دست داده است. عالوه بر اين، در 
گزارش هاي اوليه روانپزشكان پليس فدرال كانادا هم به 
اين موضوع اش��اره شده است كه اين پسر بچه 10 ساله 
به نوعي بيماري رواني مبتالست، اما اثبات اين ادعا به 
زم��ان نياز دارد. با اين حال، اين كودك همچنان تحت 

نظر روانپزشكان قرار دارد.

سرقت از صندوق امانات با حفر تونل
گروه حوادث: سارقان در آرژانتين محتويات صندوق 
امانت مردم را به سرقت بردند. به گزارش »هرالدتريبون« 
س��ارقان با حفر تونل در زير يك چه��ارم منطقه تجاري 
در بوئن��وس آيرس موفق ش��دند  محتوي��ات تعدادي از 
صندوق هاي حاوي طال و جواهرات مردم را كه در بانك به 
امانت گذاشته شده بود، به سرقت ببرند. ارزش اموال مسروقه 
بالغ بر ش��ش ميليون و 500 هزار دالر اس��ت. در پي اين 
سرقت كه در ايام تعطيالت سال نو ميالدي صورت گرفت، 
اف��رادي كه اموال قيمتي آنها در صندوق هاي امانت بانك 
سرقت شده با خشم جلوي بانك مورد نظر تجمع كردند و 
خواستار توضيح مقامات بانك در اين مورد شدند. مشتريان 
مقامات بانك را مسوول اموال به سرقت رفته خود مي دانند. 
مقامات بانك مي گويند س��ارقان توانس��ته اند محتويات 
دست كم 140 صندوق را به سرقت ببرند. تحقيقات اوليه 
حكايت از آن دارد كه سارقان كه سه نفر بودند از ماه ژوئيه 
با معرفي خود به عنوان تجار يك مغازه را در منطقه اجاره و 
از همان زمان عمليات خود را براي كندن تونل براي دستبرد 
زدن به بانك آغاز كردند. آنها در اين مدت يك تونل به عمق 
پنج متر و به طول 25 متر براي رسيدن به بانك حفر كردند. 
پليس آرژانتين معتقد است سارقان به موقعيت بانك و محل 
نگهداري 1408 صندوق ارزشمند مردم آگاهي داشته اند. 
سارقان برنامه سرقت را طوري طراحي كرده بودند كه در 
مدت سه روز تعطيلي بانك به مناسبت سال نو وارد بانك 
ش��وند. هنوز معلوم نيست سارقان چگونه توانستند زنگ 
هش��دار بانك را از كار بيندازند. سرقت از اين بانك زماني 
فاش شد كه كارمندان بانك روز بعد از تعطيالت كار خود 

را در بانك آغاز كردند. 
 

انهدام باند هفت نفري سرقت موتورسيكلت 
گ�روه حوادث: اعضاي يك باند هفت نفري س��رقت 
موتورسيكلت توسط ماموران پليس ورامين دستگير شدند. 
»سرهنگ ميري« فرمانده انتظامي شهرستان ورامين در 
اين باره گفت: در پي اعالم اخباري مبني بر فروش اقالم 
اوراق ش��ده موتور به قيمت ارزان در س��طح شهرس��تان 
ورامين، ماموران با جم��ع آوري اطالعاتي در اين زمينه، 
موفق شدند منزلي را كه به مكان اوراق موتور سيكلت هاي 
سرقتي تبديل شده بود،  شناسايي كنند. ميري تصريح كرد: 
ماموران پس از اطمينان از وجود اقالم سرقتي در منزل 
 شناس��ايي ش��ده، محل را تحت كنترل نامحسوس قرار 
دادند و با هماهنگي مقام قضايي در يك فرصت مناسب 
وارد منزل ش��دند و با دستگيري هفت نفر از اعضاي اين 
باند، از مخفيگاه آنها صدها قلم لوازم اوراق ش��ده و شش 
دستگاه كامل موتور سيكلت كشف كردند. وي گفت: در 
تحقيقات صورت گرفته از متهمان مشخص شد اعضاي باند 
پس از س��رقت موتور سيكلت ها آنها را در آن محل اوراق 
و سپس با يافتن مشتري آنها را توزيع مي كردند. فرمانده 
انتظامي ورامين در پايان از ش��هروندان خواست هرگونه 
موارد مشكوك در رابطه با حمل، نگهداري و فروش اقالم 
با قيمت غير متع��ارف را به پليس 110 اطالع دهند و با 
همكاري كردن با ماموران نيروي انتظامي در افزايش امنيت 

عمومي جامعه سهيم شوند.

كار گذاشتن دوربين عكاسي در سر 
گروه حوادث: يك اس��تاد دانش��گاه با كار گذاشتن 
يك دوربين پش��ت س��رش قص��د دارد تصاوي��ر زيبا و 
اعجاب برانگيز از محيط اطرافش بگيرد. »وفع بالل« كه 
در دانشگاه »تيسچ« ايالت »نيويورك« امريكا در رشته 
عكاس��ي تدريس مي كند، اهل نجف عراق اس��ت. او در 
سال 1991 ميالدي كشورش را ترك كرد و در تمام اين 
مدت به فكر راهي تازه براي عكاس��ي بود. او درباره اين 
تصميمش گفت: »در حمله نيروهاي امريكايي به كشورم، 
اكثر خانواده  خود را از دست دادم. واقعاً مايل بودم تمام 
لحظات و پديده هاي خش��ونت بار حضور امريكايي ها در 
عراق را به تصوير بكشم. به همين دليل تصميم گرفتم 
با به كار گذاش��تن يك دوربين پشت سرم اين وقايع را 
ثبت كنم. او خاطرنشان كرد: اين دوربين روي پايه هايي 
از جنس تيتانيوم كه در جمجمه وي كار گذاشته شده، 
نصب ش��ده است. البته درد و سوزش اين پايه ها را بايد 
تحم��ل كنم. هر روز با حول��ه اي گرم و آب نمك آنها را 

شست وشو مي دهم تا عفونت نكنند.«
 

 شايعه ازدواج پنجم
 براي مردي پاكستاني گران تمام شد

ي��ك مرد چهار زنه كه گفته مي ش��د قصد دارد براي 
پنجمين مرتبه ازدواج كند، توسط همسرانش مورد ضرب 
و شتم قرار گرفت. به گزارش ايسنا، »ميان اسحاق« كه 
اهل روستايي در پاكستان است، روز سه شنبه در حالي 
كه از عروسي يكي از دوستانش باز مي گشت، مورد هجوم 
چهار زن عصباني خود قرار گرفت و به شدت مجروح شد. 
اين مرد در گفت وگويي توضيح داد: من مطمئنم كه كسي 
برايم شايعه سازي كرده است. من از عهده چهار زن فعلي ام 
برنمي آي��م. قصد هم ندارم بار ديگر زن بگيرم. دو نفر از 
زنان��م با نام هاي »مهوش« و »عظما« پس از كتك  زدن 
من با كفش هايشان درخواست طالق داده  و دو نفر ديگر 
هم قه��ر كرده اند. در حالي كه من اصاًل تصميمي براي 

ازدواج پنجم ندارم. 
 

نجات گوزن از ميان يخ ها 
گروه حوادث: ماموران امداد و نجات لهستان موفق 
شدند يك گوزن را كه در ميان يخ هاي درياي »بالتيك« 
گرفتار شده بود، نجات دهند. به گزارش آسوشيتدپرس، 
»جرسي كوالكوفسكي« كه يكي از ماموران امداد و نجات 
دپارتمان آتش نشاني لهستان است در اين باره گفت: روز 
سه شنبه ماموران اين گوزن را در حالي كه روي يخ هاي 
شناور درياي »بالتيك« سرگردان بود، نجات دادند. اين 
مقام مسوول در ادامه خاطرنشان كرد: وضعيت نامساعد 
جوي و يخبندان شديد باعث شده است اكثر حيوانات به 
شدت دچار مشكل شوند، به طوري كه اوايل هفته جاري 
نيز يك گوزن ديگر در پي گير افتادن روي يك قطعه يخ 

شناور در درياي »بالتيك« غرق شد. 
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