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استقبال از 3 ملوان 
جان باخته سانچي

پيكر س�ه نفر از جان باخت�گان حادثه نفتكش 
ايران�ي صب�ح دي�روز وارد پايتخ�ت ش�د. 
مراسم اس��تقبال از پيكرهاي ميالد آروي، مجيد 
نقيان و محمد كاووس��ي تكاب، صب��ح ديروز در 
فرودگاه امام خميني برگزار شد و آنگونه كه اعالم 
شده قرار است كه پيكرها پس از برگزاري مراسم 

نماز جمعه در تهران تشييع شوند. 
تالش هاي امدادگران براي كشف اجساد 27 ملوان 
ديگر ايراني كه 16 دي ماه در تصادف با كشتي باري 
چيني در آب هاي شرق چين ميان آتش سوختند 
ناكام مانده و پرونده حادثه در دادسراي امور جنايي 

تهران در حال بررسي است. 
سيروس كيان ارثي، مديرعامل شركت ملي نفتكش 
در حاشيه مراسم استقبال از پيكرهاي ملوانان به 
خبرنگاران گف��ت: پيگيري ها و تجس��س ها  برای 
يافتن شهداي باقي مانده از داخل نفتكش در عمق 
11۵ متري در حال انجام است و در صورت پايداري 
ش��رايط آب و هوايي عمليات تجس��س پيگيري 
خواهد ش��د. وي با بيان اينكه شرايط آاليندگي و 
زيست محيطي محل غرق ش��دن سانچي شرايط 
ويژه اي اس��ت و وضعيت آب و هوا به گونه اي است 
كه تجسس را با سختي رو به رو كرده است، گفت: 
غواص ها نيز در اين شرايط به سمت كشتي حركت 
مي كنند و حتي تاكنون توانسته اند بخش هايي از 
مخازن سوخت كشتي را كه نش��ت مي كرد، مهار 
كنند. با اين حال اين عمليات كار زمانبري اس��ت 
و غواص ها با توجه به عمق زياد محل غرق ش��دن 
مدت كوتاه��ي مي توانند زي��ر آب بمانند و پس از 
خارج شدن از آب ۴۸ ساعت در كپسول هاي ويژه اي 
كه ش��رايط فش��ار بدن آنها را به وضعي��ت نرمال 
برمي گرداند، استراحت مي كنند و دوباره پس از آن 

تجسس از سر گرفته مي شود. 
مديرعامل ش��ركت ملي نفتكش اظهار داشت: به 
دليل شدت انفجار شكل ظاهري كشتي تغيير شكل 
يافته كه ورود به آن را سخت كرده است. با اين حال 
گروه غواصي در تالش��ند تا اتاقك ها و كابين هاي 
سانچي را بررسي كنند تا ببينند آيا پيكر خدمه در 

اين اتاقك ها هست يا خير. 
وي درباره وضعيت بررس��ي اطالعات س��انحه نيز 
تصريح كرد: هم ش��ركت هاي بيمه گر دو كش��تي 
ايراني س��انچي و چيني كريستال در حال بررسي 
سانحه هستند و هم چهار كشور ذي نفع اين قضيه 
بر اس��اس تفاهم نامه اي كه امضا كرده اند در حال 

رمزگشايي جعبه سياه هستند. 
كيان ارثي در خصوص تعيين مقصر اين س��انحه 
گفت: در حال حاضر امكان پيش داوري وجود ندارد 
و تا زماني كه اطالعات جعبه سياه رمزگشايي نشود 
نمي توان مقصر را تعيين كرد. مشاوران بين المللي 
نيز در حال بررسي سانحه هستند و به محض اعالم 

نتايج اطالع رساني خواهد شد. 
به گفته كيان ارثي جعبه س��ياه هر دو كش��تي در 
اختي��ار چهار كش��ور ذي نفع اس��ت و از ايران نيز 
سازمان بنادر و دريانوردي اين دو جعبه سياه را در 
اختيار دارد. همچنين با پرسنل كشتي كريستال 
مصاحبه ش��ده كه در نهايت با اطالعات به دست 
آمده از جعبه سياه جمع بندي ش��ده و به صورت 
بسته اطالعاتي مجدداً بررس��ي خواهد شد. زمان 
اعالم نتايج نيز در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي 

است. 
مديرعامل ش��ركت مل��ي نفتك��ش در خصوص 
رسيدگي به خانواده شهداي سانچي تصريح كرد: 
ش��ركت نفتكش تمام تالش خود را خواهد كرد تا 
خانواده هاي شهدا به حق و حقوق بين المللي خود 
دست يابند همچنين بيمه حوادث اين شهدا هنوز 
به خانواده ها پرداخت نش��ده است و هر گاه مسائل 
بين المللي مش��خص ش��ود وضعيت بيمه آنها نيز 
تعيين خواهد شد. ضمن اينكه در حال حاضر تمام 
هزينه هاي مربوط به انجام آزمايش هاي دي.ان.اي 
و انتقال پيكر اين سه شهيد به كشور توسط شركت 

بيمه گر پرداخت شده است.
 

كشف محموله ترياك ميان بار خيار
فرمان�ده انتظام�ي اس�تان از دس�تگيري دو 
قاچاقچ�ي مواد مخ�در و كش�ف 140 كيلوگرم 
ترياك در پوش�ش كارتن هاي خي�ار خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار عباسعلي محمديان 
گفت: در تحقيقات انجام ش��ده از س��وي مأموران 
پليس مشخص شد فردي قرار است مقاديري مواد 
مخدر را كه از مرزهاي جنوبي وارد كرده در استان 
البرز توزيع كند، شناس��ايي و پيگيري موضوع به 
صورت ويژه در دس��تور كار مأموران مبارزه با مواد 

مخدر استان قرار گرفت. 
وي افزود: بالفاصله دو اكي��پ از مأموران عمليات 
ويژه به محورهاي مواصالتي البرز اعزام ش��دند و 

كاميون مورد نظر را شناسايي و توقيف كردند. 
سردار محمديان بيان داشت: در بازرسي از خودرو 
1۴0 كيلوگرم ترياك در 31 بسته كه در كارتن هاي 

حاوي خيار جاسازي شده بود، كشف شد. 
فرمانده انتظامي اس��تان با اش��اره به دس��تگيري 
دو قاچاقچ��ي در اين مأموريت خاطر نش��ان كرد: 
متهمان به همراه مواد مكش��وفه به مراجع قضايي 

معرفي شدند.

پسر بچه بيمار  لباس پليس به تن كرد

رن�ج  تاالس�مي  بيم�اري  از  ك�ه  9 س�اله  پس�ربچه 
چابه�ار  انتظام�ي  فرمان�ده  ت�اش  ب�ا  مي ب�رد 
لب�اس پلي�س ب�ه ت�ن ك�رد و ب�ه آرزوي�ش رس�يد. 
س��رهنگ حيدرعلي كيخا مقدم، فرمانده انتظامي شهرستان 
چابهار گفت: امير روحي، پس��ربچه 9 س��اله كه از مدتي قبل به 
بيماري تاالسمي مبتال شده، بزرگترين آرزويش پوشيدن لباس 
پليس بود كه به آرزويش رسيد. او صبح ديروز با حضور در پليس 
راهور با پوشيدن لباس راهور از نيروهاي مستقر در ميدان سان 
ديد و سپس با نشستن در ماشين پليس و حضور در جمع كاركنان 
ابراز خوشحالي كرد. در پايان مراسم، لوح هميار پليس و هدايايي 

به وي اهداء شد.
 

صحنه سازي براي فرار از قتل همسر
م�ردي ك�ه در شهرس�تان ل�ردگان ب�ا صحنه س�ازي 
را  پلي�س  فري�ب  قص�د  همس�رش  م�رگ  درب�اره 
داش�ت، بازداش�ت ش�د و ب�ه جرم�ش اعت�راف ك�رد. 
روز گذشته به مأموران پليس لردگان خبر رسيد كه زن جواني به 
علت برق گرفتگي جانش را از دست داده است. با حضور مأموران 
پليس مشخص شد كه زن۴0 ساله در حالي كه سيم برق به بدن 
او وصل ش��ده بود جانش را از دست داده است. ش��وهر او كه در 
محل حاضر و اولين كسي بود كه در اين باره تحقيق شد. او گفت: 
لحظاتي قبل وقتي وارد خانه و متوجه شدم كه همسرم دچار برق 
گرفتگي شده و فوت شده است براي همين به پليس خبر دادم. 
بعد از ثبت حرف هاي شوهر زن فوت ش��ده مأموران پليس در 
تن پيمايي متوجه خراشيدگي و كبودي در گردن زن ۴0 ساله 
شدند و احتمال دادند كه وي در جريان حادثه اي مرموز به كام 
مرگ رفته باشد. براي همين ش��وهر وي را به عنوان مظنون به 
قتل بازداشت كردند. او در بازجويي ها اما اتهام قتل را انكار كرد، 
اما در تحقيقات فني به جرمش اعتراف كرد و گفت: از مدتي قبل 
با همسرم اختالف داشتم و بارها با هم مشاجره كرده بوديم. امروز 
وقتي بچه ها به مدرسه رفتند س��ر همان موضوع با هم مشاجره 
كرديم و من كنترلم را از دست داده و او را با روسري خفه كردم. بعد 
از آن يك سيم برق را به بدن او وصل كردم تا با صحنه سازي حادثه 

را برق گرفتگي جلوه دهم كه گرفتار شدم. 
سرهنگ خسرو نجفي، فرمانده انتظامي لردگان گفت: تحقيقات 

بيشتر از متهم در جريان است. 

زندگي بربادرفته
 به خاطر هيچ

براساس يك پرونده واقعي
خيلي وقت ها يك اش��تباه س��اده منجر به بروز يك فاجعه 
مي شود. يك نفر به قتل مي رسد و فرد ديگر هم به اتهام قتل 
بازداشت و بعد از محاكمه قصاص مي ش��ود و چند خانواده 
در اين بين متالشي مي ش��ود. يكي از مهم ترين داليلي كه 
منجر به بروز اين حوادث مي ش��ود عدم تمكين شهروندان 
از قانون اس��ت. اين دسته از ش��هروندان وقتي در موقعيتي 
خطرناك قرار مي گيرند به جاي اينكه خشم خود را فروبرده 
و از ماجراي پيش آمده چشم پوشي كنند، يا دست به تلفن 
برده و از پليس 110 درخواست كمك كنند، خودشان اقدام 
كرده و سرانجام آن چه كه نبايد پيش آيد اتفاق مي افتد. يكي از 
پرونده هايي كه ششم آبان ماه سال 92 تشكيل شد، وقوع يك 
قتل بر سر دستشويي كردن بود! ماجرا در پارك اقاقياي تهران 
اتفاق افتاد و خيلي زود خبرساز شد. عصر روز حادثه سهراب با 
دوستانش مشغول بازي واليبال در پارك بود. در ميانه بازي او 
براي دستشويي كردن جمع دوستانش را ترك كرد و به طرف 
سرويس بهداش��تي پارك رفت، اما در دستشويي بسته بود. 
سهراب كه احساس كرد نمي تواند خودش را كنترل كند از كنار 
چند نفر كه آن جا بساط كرده بودند گذشت تا وارد خرابه اي در 
كنار پارك شود. يكي از آن چند نفر كه ايمان نام داشت متوجه 
نيت سهراب شد و خودش را به او رساند و در حالي كه چاقويي 
به دست داشت به رفتار او اعتراض كرد و گفت اجازه ندارد در 
حضور آنها دستشويي كند. اعتراض ايمان خشم سهراب را به 
همراه داشت و اين دو نفر مشغول مشاجره با هم شدند. بعد از 
آن دوستان ايمان هم به هواداريش به او ملحق شدند. سهراب 
خواست از دوستانش كه مشغول بازي واليبال بودند درخواست 
كمك كند، اما فاصله آنها زياد بود. او كه كنترل خودش را از 
دست داده بود براي يك لحظه توانست چاقو را از دست ايمان 
خارج كرده و ضربه اي به ايمان بزند و از محل فرار كند. سهراب 
خيلي زود خودش را به خانه شان رساند، وسايلش را جمع كرد 
و براي مدتي در خانه دخترخاله اش پنهان شد. او با دوستانش 
تماس گرفت تا جوياي حال ايمان شود. ترس سهراب زماني 
بيشتر شد كه متوجه ش��د ايمان به علت شدت جراحت در 
بيمارستان فوت شده است. با مرگ ايمان پرونده با موضوع 
قتل عمد تشكيل ش��ده و مأموران پليس به دستور بازپرس 
در جست وجوي سهراب بودند تا اينكه او يك ماه بعد خودش 
را تسليم پليس كرد. سهراب در جريان بازجويي ها به پليس 
و قضات رس��يدگي كننده به پرونده گفت كه انگيزه اي براي 
قتل نداشته است و اگر ايمان مانع او نمي شد اين حادثه هم 
اتفاق نمي افتاد. دفاعيات سهراب اما راه نجاتي براي او نداشت؛ 
چراكه سهراب مرتكب قتل شده بود و بايد تقاص اين اشتباهش 

را مي پرداخت.
 او با رأي قضات دادگاه به مرگ محكوم شد و پرونده او بعد از 
تأييد در ديوان عالي كشور براي اجرا به شعبه اجراي احكام 
دادسراي امور جنايي فرستاده شد. سهراب در حالي كه در يك 
قدمي مرگ قرار داشت با پرداخت ديه ۵00 ميليون توماني 
موفق شد كه از مجازات قصاص فاصله گرفته و با احتساب ايام 
بازداشت از زندان آزاد شود. سهراب به دليل اينكه مهارت الزم 
براي مديريت ماجرا را نداش��ت، موفق به كنترل خشم خود 
نشد و چند سال از بهترين دوران زندگي اش را در بدترين و 

سخت ترين شرايط در زندان سپري كرد. 

7 محكوم به قصاص از چوبه دار فاصله  گرفتند 
هفت م�ردي ك�ه در جري�ان حادثه ه�اي جداگان�ه 
مرتكب قتل ش�ده بودن�د باتاش هاي تي�م صلح و 
س�ازش دادس�راي امور جنايي ته�ران از اولياي دم 
مهل�ت گرفتن�د و ب�ه سلول هايش�ان بازگش�تند. 
به گزارش خبرنگار ما، بامداد چهارش��نبه 2۵ بهمن ماه 
هفت متهم به قتل كه در حادثه هاي جداگانه مرتكب قتل 
شده بودند در زندان رجايي شهر كرج  پاي چوبه دار رفتند. 
در حالي كه طناب دار به گردن محكومان افتاده بود قاضي 
محمد شهرياري، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران 
همراه تيم صلح و س��ازش دادس��راي جنايي تالش هاي 
خود را براي جلب رضايت از اولياي دم ها آغاز كردند. در 
نهايت تالش هاي تيم صلح و سازش نتيجه داد و اولياي دم 
مقتوالن به هفت متهم كه قرار بود تا لحظاتي با اجرا شدن 
حكم قصاص شان پرونده شان براي هميشه بسته شود با 
گذاشتن شرايطي مهلت دادند. بدين ترتيب محكومان 
به قصاص از طناب دار فاصله گرفتند و به سلول هايشان 

بازگشتند. 
    قاتل پسر باجناق مهلت 3 ماهه گرفت 

نخس��تين متهمي كه موفق به گرفتن مهلت س��ه  ماهه 
از اولياي دم شد مرد ۵0 س��اله  اي به نام صفدر است كه 
هشت س��ال قبل در درگيري پس��ر باجناقش را به قتل 

رساند. 
روز 26 مهرماه سال 13۸۸ بود كه مأموران پليس بخش 
بهارستان در شهرستان شهريار از درگيري خونيني با خبر 

و راهي محل شدند. 
بررس��ي ها نش��ان داد مرد ۴2 س��اله اي به نام صفدر در 
درگيري با چاقو به سوي با جناق و پسر 19 ساله او حمله 
كرده و پس از به قتل رساندن پسر جوان و زخمي كردن 

باجناقش از محل گريخته است. 
پدر مقتول به مأموران گفت: مدتي قبل باجناقم همسرش 
را طالق داد. روز حادثه پسرم همراه خاله و مادرش براي 
بردن اثاثيه خال��ه اش راهي خانه باجناقم ش��دند. وقتي 

فهميدم من هم همراه آنها شدم. 
ما در حال انتقال اثاثيه به داخل خودرو بوديم كه باجناقم 
همراه برادرش از راه رس��يدند. صفدر با ديدن ما چاقوي 
بزرگي برداش��ت و به طرف ما حمله كرد. او پس��رم را به 
قتل رساند و مرا به شدت زخمي كرد و بعد با برادرش از 

محل گريختند. 
مأموران چند روز پس از حادثه متهم را دستگير كردند. 
قاتل در بازجويي ها با اظهار پشيماني به قتل اعتراف كرد. 
اولياي دم در جلسه دادگاه براي متهم درخواست قصاص 
دادند و هيئت قضايي هم قاتل را به قصاص محكوم كرد. 

پس از تأييد حكم قصاص متهم در شعبه 1۵ ديوان عالي 
كش��ور پرونده وي براي اجراي حكم به دادس��راي امور 
جنايي فرستاده شد. سحرگاه ديروز متهم پاي چوبه دار 
حاضر ش��د، اما با تالش هيئت صلح و سازش دادسراي 
امور جنايي ته��ران موفق به گرفتن مهلت س��ه ماهه از 

اولياي دم شد. 
    قتل به خاطر رابطه عاشقانه 

دومين متهمي كه پاي چوبه دار از اولياي دم مهلت گرفت 
مردي است كه 10 سال قبل پسر مورد عالقه خواهرش را 
به خاطر رابطه عاشقانه با خواهرش به قتل رسانده بود.  

هفدهم فروردين سال 13۸6 خانواده اي به مأموران پليس 
تهران اعالم كردند پسر 20 ساله شان به نام حميد به طور 

ناگهاني ناپديد شده است. 
پس از طرح اين شكايت مأموران تحقيقات گسترده اي را 
براي پيدا كردن پسر گم شده آغاز كردند، اما هيچ ردي از 
وي نيافتند. بررسي ها تخصصي مأموران نشان داد حميد 
مدتي اس��ت با دختر جواني به نام ش��هال رابطه عاشقانه 
دارد. بدين ترتيب مأموران تحقيق��ات خود را از خانواده 

شهال آغاز كردند. 
شهال در بازجويي ها گفت قرار بوده با حميد ازدواج كند 
و او را دوست داش��ته و االن هم از سرنوش��ت او بي خبر 
اس��ت. مأموران در تحقيقات بعدي فهميدند كه حميد 
روز حادثه با برادر شهال به نام ارسالن قرار مالقات داشته 

است. بنابراين ارسالن به عنوان مظنون حادثه بازداشت 
شد.  متهم ابتدا از سرنوشت حميد اظهار بي اطالعي كرد، 
اما در بازجويي های فني به قت��ل وي اعتراف كرد. متهم 
گفت: وقتي فهميدم حميد با خواهرم رابطه عاشقانه دارد 
تصميم گرفتم او را تنبيه كنم اما در درگيري كه داشتيم 
او به قتل رسيد و االن هم پشيمان هستم.  متهم پس از 
تكميل تحقيقات در دادگاه كيفري محاكمه و به قصاص 

محكوم شد. 
سحرگاه چهارشنبه متهم در زندان رجايي شهر پاي چوبه 
دار حاضر شد اما با تالش هيئت صلح و سازش دادسراي 

جنايي از اولياي دم مهلت گرفت. 
    قتل بدون انگيزه 

سومين محكوم به قصاص كه از اوليای دم مهلت گرفت 
پسر 23 س��اله اي به نام كاميار اس��ت كه پنج سال قبل 
در نزاع دس��ته جمعي ب��دون هيچ گونه انگيزه اي پس��ر 

21 ساله اي به نام بهرام را به قتل رساند. 
روز 22 تيرماه سال 91 مأموران پليس صالح آباد تهران از 

نزاع خونيني با خبر و راهي محل شدند. 
بررسي ها نش��ان داد در اين درگيري دسته جمعي پسر 
1۸ ساله اي به نام كاميار با پرتاب چاقو پسر 21 ساله اي به 

نام بهرام را به قتل رسانده است. 
متهم پس از دستگيري با اظهار پشيماني به قتل اعتراف 
كرد و گفت كه براي قتل هيچ انگيزه اي نداشته و به صورت 

اتفاقي اين حادثه رخ داده است. 
متهم كه با درخواس��ت اولياي دم از سوي هيئت قضايي 
به قصاص محكوم شده بود سحرگاه روز چهارشنبه براي 
اجراي حكم پاي چوبه دار حاضر شد. در حالي كه طناب 
دار به گردن وي آويخته ش��ده بود اولياي دم با گذاشتن 

شرايطي به قاتل مهلت دادند. 
چهارمي��ن قاتل هم حس��ام ن��ام دارد. مته��م در تاريخ 
13 آبان ماه ۸7 هنگام سرقت در شهرستان شهريار مردي 
به نام ايوب را به قتل رساند و از محل گريخت. وي پس از 
دستگيري به قتل اعتراف كرد. متهم سحرگاه چهارشنبه 
پاي چوبه دار حاضر ش��د، اما با تالش تيم صلح و سازش 

موفق به گرفتن مهلت از اولياي دم شد. 
قاتل ديگري كه سحرگاه چهارشنبه از اولياي دم مهلت 
گرفت ستار نام دارد. وي در بيست و پنجم دي  سال 1391 

در درگيري مردي را به قتل رساند. 
شش��مين قاتل هم مردي به ن��ام فريبرز اس��ت كه در 
هفتم آبان  سال 92 همسرش را در شهرستان شهريار به 
قتل رساند. متهم پس از دستگيري به قتل اعتراف كرد 
و مدعي شد به خاطر اختالف خانوادگي همسرش را به 

قتل رسانده است. 
آخرين محكوم به قصاص هم پيمان نام دارد. اين متهم 
هفتم بهمن  س��ال 92 در درگيري مرتكب قتل مردي به 

نام سعيد شد. 

پسر نوجوان به پرداخت ديه و مجازات حبس محكوم شد
پس�ر 15 س�اله ك�ه در جري�ان دع�وا بر س�ر 
دوس�تي ب�ا ي�ك دخت�ر مرتك�ب قتل ش�ده 
ب�ود ب�ه حب�س و پرداخت دي�ه محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سوم آبان ماه سال 9۵، مأموران 
پليس ورامين از قتل پسر نوجواني در جريان درگيري 
با دوستش باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق 
به فرامرز17 ساله  بود كه بر اثر ضربه چاقو به گردنش 
كشته ش��ده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، 
مأموران در تحقيقات دريافتند عامل قتل پس��ري 
1۵ ساله به نام ساسان است كه بعد از ارتكاب جرم 
از محل گريخته است.  به اين ترتيب ساسان چند 
روز بعد از حادثه شناس��ايي و دستگير ش��د. او در 
بازجويي ها با اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: 
»مدتي قبل از حادثه ب��ا دختري در فضاي مجازي 
آشنا شده بودم و به همين دليل چند بار براي او پيام 
فرستادم. اين موضوع باعث ناراحتي فرامرز شده بود. 
مدتي گذشت و فكر مي كردم فرامرز اين موضوع را 
فراموش كرده تا اينكه بار ديگر پي��ام انتقادي او را 
ديدم به همين خاطر با هم قرار گذاشتيم تا در اين 

مورد صحبت كنيم. « 
متهم در خصوص قتل گفت: »روز ق��رار از يكي از 
دوستانم به نام فرزين خواستم براي رفتن سر قرار 
همراهم باش��د. او قبول كرد و مرا با موتور به محل 
رساند. وقتي از موتور پياده شدم فرامرز وقتي مرا ديد 

با يكي از دوستانش كه تا به حال او را نديده بودم به 
من حمله كرد. ترسيدم و براي دفاع از خودم چاقويي 
كه همراه داش��تم را بيرون آوردم كه ناخواسته به 
گردن مقتول خورد. وقتي فرام��رز را خونين روي 
زمين ديدم از ترس سوار موتور فرزين شدم و همراه 
او از آنجا گريختيم. « با اين توضيحات فرزين 2۵ ساله 
بازداشت شد و بعد از بازجويي از او، ساسان به اتهام 
قتل عمد و ش��ركت در نزاع دسته جمعي به خاطر 
آنكه زير 1۸ سال داشت روانه كانون شد و فرزين نيز 
به اتهام شركت در نزاع دسته جمعي روانه زندان شد.  
پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه چهارم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در 
اولين جلس��ه محاكمه به رياست قاضي عبداللهي 
پدر مقتول كه به اتهام خريد و فروش مواد مخدر در 
زندان بود به دادگاه اعزام شد و براي متهم درخواست 
قصاص كرد.  سپس ساسان در جايگاه ايستاد و بعد از 
شرح ماجرا در آخرين دفاعش گفت: »همه اختالف 
من و مقتول به خاطر پيام در فضاي مجازي بود. روز 
حادثه هم قرار گذاشته بوديم تا با هم صحبت كنيم، 
اما مقتول و دوستش وقتي مرا ديدند به من حمله 
كردند به همين دليل چاره اي جزء دفاع نداشتم. باور 
كنيد اصاًل قصد درگيري و قتل نداشتم حاال هم از 

اولياي دم و هيئت قضايي تقاضاي بخشش دارم. «
در ادامه رياس��ت دادگاه از فرزين ك��ه با قرار وثيقه 

آزاد بود خواس��ت در جايگاه حاضر شود. او كه پنج 
فقره سابقه در پرونده اش داشت، گفت: »ساسان از 
بچه هاي محل بود. او قبل از حادثه با من تماس گرفت 
و ماجرا را تعريف كرد. ساس��ان خواست همراهش 
باش��م اما قبول نكردم. او دوباره تماس گرفت و به 
خاطر اصرارهايش قرار شد آن روز همراهش بروم. « 
متهم در ادامه گف��ت: »آن روز وقتي ساس��ان را با 
موتور به محل قرار رساندم او از موتور پياده شد و من 
منتظرش ايستادم. از دور ديدم مقتول و دوستش 
به ساسان حمله كردند و ساس��ان هم براي دفاع از 
خودش چاقويي كه همراه داشت را به سمت مقتول 
پرتاب كرد و چاقو به گردن او خورد. همان لحظه يك 
خودروي پليس در حال عبور بود كه بالفاصله ساسان 
را سوار كردم و فرار كرديم. باور كنيد من در درگيري 

آنها نقشي نداشتم. «
در پايان هيئت قضايي ساس��ان را با توجه به اعالم 
گزارش پزشكي قانوني كه اعالم كرده بود او هنگام 
ارتكاب ج��رم ماهيت آن را درك نمي كرده اس��ت 
را طبق ماده 91 قانون مجازات اس��المي از قصاص 
معاف و ب��ه پرداخت ديه و پنج س��ال نگهداري در 
كانون محكوم كرد. همچنين فرزين نيز به چهار سال 

حبس محكوم شد. 
اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي 

قضات شعبه 19 ديوان تأييد شد. 

بازداشت سارق مسلح در ايرانشهر
فرمانده انتظامي شهرستان ايرانشهر از دستگيري سارق مسلح خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمود سعادتي گفت: در پي چندين فقره سرقت 
مسلحانه در شهرستان ايرانشهر بررس��ي موضوع به صورت ويژه در دستور كار 

كارآگاهان پليس آگاهي اين فرماندهي قرار گرفت. 
وي افزود: كارآگاهان در جريان تحقيقات خود يك سارق مسلح را شناسايي و 
او را در مخفيگاهش دستگير كردند. متهم در تحقيقات اوليه پليسي به پنج فقره 

سرقت مسلحانه گوشي موبايل و مغازه اعتراف كرد. 
 

واژگوني اتوبوس مسافربري
 اين بار با 3 كشته

واژگوني اتوبوس مس�افربري در محور ياس�وج به اصفهان س�ه كشته و 
13 زخمي برجاي گذاشت. 

اين حادثه ساعت 6:2۵ روز گذشته اتفاق افتاد و اتوبوس مسافربري كه با 1۵مسافر 
در محور ياسوج به اصفهان در حال حركت بود حوالي روستاي باگ واژگون شد. 
وقتي امدادگران و مأموران پليس در محل حاضر شدند معلوم شد كه سه نفر از 
سرنشينان به علت شدت جراحت جان خود را از دست داده اند. جالل پوران فرد، 
رئيس مركز فوريت هاي پزشكي كهگيلويه و بويراحمد گفت: 13 مسافر ديگر كه 
دچار جراحت شده بودند به بيمارستان منتقل شدند. سرهنگ نادر رحماني، 
رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك راهور ناجا علت حادثه را سرقت غير مجاز 
اعالم كرد. در جريان دو حادثه جداگانه كه روز دوشنبه براي دو اتوبوس مسافربري 

در محورهاي طبس و تربت حيدريه اتفاق افتاد 11 نفر كشته شدند. 

پسر ناخلف به مرگ محكوم شد
پسر ناخلف كه با همدستي نامادري اش، 
پدرش را به قتل رسانده بود، براي دومين 
بار محاكم�ه و به قص�اص محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، پنجم مردادماه سال 92  
بود كه مأموران پليس پايتخت با كشف جسد 
مرد ميانسالي در صندوق عقب خودرويي در 
يكي از نمايندگي هاي مجاز، پس��ر مقتول كه 
سامان نام داشت را به عنوان مظنون بازداشت 
كردند. او در بازجويي ها ب��ا اقرار به قتل گفت: 
»پدرم بعد از فوت مادرم با زن��ي به نام پروين 
ازدواج كرد. پدرم در حالي كه از پروين صاحب 
دو فرزند شده بود فهميد كه پروين اعتياد دارد. 
اين بهانه اي براي اختالف آنها شد تا اينكه پروين 
براي انتقام از پدرم مرا وسوسه كرد و نقشه قتل او 
را كشيد. او مي گفت با قتل پدرم با گرفتن ارثيه 
زندگي خوبي خواهيم داش��ت و اگر بازداشت 
ش��وم رضايت اولياي دم را هم جلب مي كند.  «  
متهم در خصوص قتل گفت: »پروين س��ه بار 
چند بسته قرص خريد و من آنها را در آبميوه 
ريختم و به پدرم خوران��دم، اما اتفاقي نيفتاد. 
براي بار چهارم چند بسته از آن قرص ها را در 
خورشت قيمه اي كه درست كرده بودم، ريختم 

و پدرم و بچه ها آن را خوردند. نيمه هاي شب با 
گاز اشك آور به صورت پدرم زدم و او مي خواست 
حمله كند، اما نتوانست. آنجا بود كه با ميله آهني 
چند ضربه زدم و با طناب او را خفه كردم. سپس 
جسدش را داخل صندوق عقب خودروي پدرم 
گذاشتم و در خيابان مي چرخيدم كه يكباره 
ماشين خراب شد. به همين دليل به تعميرگاه 
رفته بودم كه كارگران با ديدن قطره هاي خون 
با پليس تماس گرفتند.  « بعد از اقرارهاي متهم 
پروين 37 ساله نيز بازداشت شد، اما جرمش را 
انكار كرد.  متهمان روانه زندان شدند و در اولين 
جلس��ه رس��يدگي به پرونده در شعبه چهارم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران س��امان به 
قصاص و پروي��ن به اتهام معاون��ت در قتل به 
1۵ سال حبس محكوم و هر دو متهم به اتهام 
رابطه نامشروع به 99 ضربه شالق نيز محكوم 
شدند. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده 
شد، اما از سوي قضات شعبه 37 ديوان نقض و به 

شعبه همعرض فرستاده شد. 
بنابراين پرونده بار ديگر در شعبه پنجم دادگاه 
كيفري يك استان تهران به رياست قاضي بابايي 
روي ميز هيئت قضايي قرار گرفت. در آن جلسه 

سامان بعد از ش��رح ماجرا از خودش دفاع كرد. 
سپس پروين بار ديگر جرمش را انكار كرد و گفت 
حرف هاي سامان دروغ و س��اختگي است. در 
پايان هيئت قضايي پسر نوجوان را براي دومين 
بار به قصاص محكوم كرد و زن جوان از معاونت 

در قتل تبرئه شد.   


