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حسین فصیحی

زنگ خطر حوادث خونين خانوادگي
در چند روز گذش��ته چند حادثه خونين خانوادگ��ي در نقاط مختلف 
كش��ور اتفاق افتاد كه در جريان آن عضوي از خانواده، اعضاي ديگر را 
به قتل رسانده است كه خبرهاي آن به رسانه ها راه پيدا كرد. البته اين 
امكان وجود دارد كه حوادث بيشتري با همين موضوع اتفاق افتاده باشد 
كه به هر حال چرايي وقوع آن بايد به صورت تحليلي بررسي شود تا از 
وقوع حوادث مشابه پيشگيري شود. اولين حادثه،  سوم آبان ماه در شهر 
جالق سراوان در استان سيستان و بلوچستان اتفاق افتاد. در جريان اين 
حادثه پسر خانواده سه خواهر، نامادري و فردي كه به عنوان مهمان در 
خانه حضور داشت را با شليك گلوله به قتل رساند. پليس مثل هميشه 
درباره چرايي وقوع اين حادثه اطالع رساني نكرد و به گفتن جمله كلي 
اختالف خانوادگي بسنده كرد. متهم پرونده آنگونه كه در شبكه هاي 
اجتماعي عكس و فيلم هايي از وي منتش��ر شده از افراد مسلح منطقه 
بوده است كه براي جلب توجه عالقه زيادي به تيراندازي داشته و همواره 

عالقه مندي خود را هم بروز داده است. 
دومين حادثه خونين، شامگاه ششم آبان يعني سه روز پس از وقوع اولين 
حادثه و اين بار در روستاي گورابسر شهرستان كوچاصفهان رشت اتفاق 
افتاد. در جريان اين حادثه هم پسر22 ساله خانواده كه محمد نام داشت 
با همدستي يكي از دوستانش پنج نفر از اعضاي خانواده اش را به قتل 
رساند. قربانيان حادثه هم پدر50 ساله، مادر50 ساله، پدربزرگ80 ساله، 
خواهر20 ساله و دوس��ت خواهر20 س��اله متهم كه هر دو دانشجوي 
پزش��كي شهرس��تان خلخال بودند با ضربات چاقو به قتل رس��يدند. 
دوست خواهر متهم، اهل شهرستان اردبيل بود كه براي تفريح قدم به 
اين قتلگاه گذاشته بود. پليس انگيزه متهم را اختالف خانوادگي اعالم 
كرد اما در جريان تحقيقات ميداني اعالم شد كه حادثه با انگيزه ناموسي 

رقم خورده است. 
دوازدهم آبان ماه اما خبر وقوع س��ومين حادثه خونين منتش��ر ش��د. 
حادثه اين بار در شاهد شهر شهريار در استان تهران اتفاق افتاد. عامل 
حادثه اين بار هم پس��ر خانواده بود كه پدر45 س��اله، مادر 44 ساله و 
برادر 12س��اله اش را با ضربات چاقو به قتل رس��اند. اميرعلي 18 ساله 
دانش آموز سال آخر دبيرستان درباره انگيزه اش گفت كه تبعيضي كه 
خانواده اش بين او و برادرش قائل مي شدند، سبب شد تا دست به اين 
جنايت بزند. او پس او وقوع حادثه از قتل مادر و برادرش اظهار ندامت 

كرد، اما گفت كه از قتل پدرش پشيمان نيست. 
دو روز پس از وقوع اين حادثه خونين خبر رس��يد كه يكي از پزشكان در 
شهرستان گنبد همسر و خواهرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده و سپس 
با خوردن قرص برنج به زندگي خودش پايان داده است. عامل حادثه كه 
از پزشكان عمومي بود، ابتدا همسرش كه متخصص اطفال بود را با ضربه 
چاقو به كام مرگ كشاند و سپس دس��ت به ارتكاب قتل خواهرش كه از 
كارمندان اداره برق شهر بود، زد و سرانجام به زندگي خودش پايان داد. در 
توضيح بيشتر حادثه عنوان شده است كه پزشك و همسرش از مدت ها 
قبل دچار طالق عاطفي بودند. هر چند پليس به طرح اختالف خانوادگي 
براي بروز اين عمل مجرمانه اكتفا كرده اما گفته شده كه بدگماني از بروز 

عملي غيراخالقي در ارتكاب حادثه نقش داشته است. 
شمار قربانيان اين چهار حادثه خونين 16 نفر است، يعني حدود سه برابر 
قربانيان زلزله 5/9 ريشتري كه شامگاه جمعه شمال غرب كشور را لرزاند 
و شش نفر را به كام مرگ كشاند. در حوزه برخورد با عامالن اين دسته 
از حوادث تجربه نشان داده اس��ت كه پليس به سرعت مرتكبان آن را 
بازداشت و دس��تگاه قضايي هم آنها را مجازات كرده است، اما مجازات 
مرتكبان هرگز پاياني براي قطع بروز اعمال مجرمانه نبوده است. نقطه 
مشترك حوادث مورد اشاره، خانوادگي بودن آن است كه انگيزه هايي 
كه باعث بروز آن شده قادر خواهد  بود در خانواده هاي ديگري هم تكرار 
ش��ود. هر چند اين پرونده هاي خونين هر كدام با استناد به محتويات 
آن بايد در جاي خود مورد بحث قرار گيرن��د، اما زنگ خطر بحران در 
كانون هاي خانواده مدت هاس��ت كه به صدا درآمده است. استناد اين 
سخن به خبرهاي باالرفتن آمار طالق و ارتكاب قتل يا خشونت از سوي 
عضوي از خانواده اس��ت كه مدام در صفحه حوادث منتش��ر مي شود. 
بي توجهي ساختارهاي قانوني كش��ور به معضالت موجود سبب شده 
است تا بسياري از افراد به جاي رجوع به قانون براي حل كردن معضل 
ايجاد ش��ده در مقام مجري قانون ظاهر ش��وند كه عمل مجرمانه آنها 
البته از سوي گروه هايي هم حمايت مي ش��ود. عدم رجوع اين دسته 
از مرتكبان به جرائم به قانون هم مستنداتي مثل افتادن در داالن هاي 
هزار توي قانوني دارد كه همواره از سوي بدنه اجتماعي جامعه مطرح 
شده اما دس��تگاه قضايي به آن وقعي نگذاشته است. تأكيد آموزه هاي 
ديني همواره بر تكريم و تحكيم بنيان خانواده بوده است، اما با حاكميت 
سبك هاي زندگي تازه در فضاي اجتماعي و فاصله گرفتن افراد خانواده 
به داليلي مثل عضوي��ت تازه به دوران رس��يده  اي مثل ش��بكه هاي 
اجتماعي در كانون هاي خانواده ضرورت دارد تا در شيوه آموزش براي 

تحكيم بنيان هاي خانواده بازنگري صورت گيرد. 

كالهبرداري با وعده بازي 
در تيم هاي اروپايي

مرد فريب�كار كه ب�ا وعده ب�ازي در تيم ه�اي فوتب�ال معتبر 
اروپاي�ي نوجوان�ان و جوان�ان عالقه من�د را فري�ب داده 
اس�ت و از خانواده آنها كالهبرداري مي كرد، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ صادق قره باقري، رئيس پايگاه هشتم پليس 
امنيت عمومي تهران بزرگ گفت: چندي قبل والدين پسر نوجواني 
وارد پليس امنيت شده و به مأموران خبر دادند كه مردي با وعده بازي 
پسر نوجوان شان در يكي از تيم هاي معتبر فوتبال اروپا آنها را فريب 

داده و پول هنگفتي از آنها كالهبرداري كرده است. 
در حالي كه بررسي ها در جريان بود شكايت هاي مشابهي به پايگاه 
هشتم پليس امنيت تهران گزارش شد. يكي از شاكيان گفت: متهم 
با وعده بازي پس��رم در ليگ يك كش��ور 50 ميلي��ون تومان از من 
كالهبرداري كرده اس��ت. مأموران پليس بعد از بررسي شكايت ها 
متوجه شدند كه همه كالهبرداري ها از س��وي يك نفر رقم خورده 
اس��ت، بنابراين متهم را تحت تعقيب قرار داده و پس از شناس��ايي 
مخفيگاهش در محله سعادت آباد اواخر هفته گذشته او را بازداشت 
كردند.  سرهنگ صادق قره باقري گفت: متهم به دستور قاضي با قرار 

وثيقه راهي زندان شد. 

مج�رم س�ابقه دار ك�ه مته�م اس�ت در بزم�ي ش�بانه م�رگ 
هن�گام  اس�ت،  مدع�ي  زده  رق�م  را  نوج�وان  پس�ري 
گرفت�ن عك�س س�لفي حادث�ه مرگب�ار رق�م خ�ورده اس�ت. 
به گزارش جوان، تابستان س��ال 9۷، مأموران پليس از مرگ مشكوك 
پسر نوجواني در ساختماني مسكوني در غرب تهران باخبر و راهي محل 
شدند. شواهد نشان مي داد اميد 15 س��اله بر اثر سقوط از تراس طبقه 

چهارم ساختمان مسكوني فوت كرده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، كامران 33 س��اله، پيمان 25 ساله و 
مهرداد 14 ساله كه از دوستان اميد بودند، مورد تحقيق قرار گرفتند و 
ادعا كردند اميد بعد از خوردن مش��روب به تراس رفته و به خاطر عدم 

تعادل به پايين سقوط كرده است. 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا اينكه ادعاهاي مهرداد تحقيقات 
را وارد مرحله تازه اي كرد. او در توضيح به مأموران گفت: »شب حادثه 
به خانه كامران رفته بوديم. او در خانه مشروب سرو كرده بود و به همه ما 
تعارف كرد. اميد اعتقادات مذهبي داشت به همين دليل مشروب نخورد 
اما كامران به زور به آن مش��روب خوراند و بعد قصد آزار او را داشت به 
همين خاطر اميد را به تراس برد اما بعد از آن متوجه نشديم چه اتفاقي 
افتاد.« با ثبت اين اظهارات و نظريه پزشكي قانوني كه سقوط پسر جوان 
را عمدي اعالم كرده بود، كامران با 15 فقره سابقه كيفري بازداشت شد و 
تحت بازجويي قرار گرفت، اما جرمش را انكار كرد. با انكارهاي متهم اما 
بنا به شواهد موجود، وي به اتهام قتل عمد و دوستانش، پيمان و مهرداد 

نيز به اتهام معاونت در قتل روانه زندان شدند. 
پرونده بعد از صدور كيفرخواس��ت به ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرس��تاده ش��د و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي به 
رياست قاضي قربان زاده قرارگرفت.  ابتداي جلسه اولياي دم درخواست 

قصاص كردند. 
سپس كامران در جايگاه ايستاد و با انكار جرمش گفت: »آن شب اميد 
به ميل خودش مشروب خورد اما حالش بد شد به همين دليل به تراس 
رفت. من هم به تراس رفتم و بعد از اينكه حالش بهتر شد از او خواستم 
با هم عكس سلفي بگيريم، اما اميد تعادلش را از دست داد و به پايين 
پرتاب ش��د. « او در خصوص آزار مقتول نيز گفت: »من قصد آزار او را 

نداشتم و براي گرفتن سلفي به او نزديك شدم.«
در ادامه مهرداد نيز گفت: »من نديدم در تراس چه اتفاقي افتاد و چرا 
مقتول به پايين س��قوط كرد اما گمان مي كنم كام��ران قصد آزار او را 

داشت.«
در آخر ديگر متهم نيز گفت: »من مشروب خورده بودم و در حال خودم 
نبودم به همين دليل متوجه نشدم چرا مقتول به پايين سقوط كرد و در 

جريان رابطه كامران با مقتول نبودم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

 سارق وينچستري 
از خودروي سرقتي پياده شد

سارق سابقه دار كه سوار بر خودروي سرقتي در حال گشت زني 
بود بازداش�ت و يك اسلحه وينچس�تر هم از وي كشف شد. 
به گزارش جوان، سرهنگ مجتبي سهرابي، رئيس كالنتري 101 
تجريش گفت: شامگاه جمعه 1۷ آبان ماه مأموران كالنتري هنگام 
گش��ت زني حوالي ميدان تجريش به يك خودروي هيوندا كه در 
حاشيه ميدان توقف كرده بود، مظنون شده و پالك آن را بررسي 
كردند. وقتي مشخص شد كه اين خودرو مدتي قبل اعالم سرقت 
شده اس��ت، مأموران راننده را بازداش��ت و در بازرسي از صندوق 
عقب آن هم يك قبضه اسلحه وينچستر كشف كردند. راننده اما 
گفت كه از سرقتي بودن خودرو خبر نداشته است. او توضيح داد: 
اين خودرو متعلق به دوستم اس��ت و تا جايي كه مي دانم خودرو 
را به نام همسرش سند زده است و من چند روز قبل آن را امانت 
گرفتم.  متهم در توضيح اسلحه وينچستر هم مدعي شد:  از مدتي 
قبل 2ميليون تومان از يكي از دوستانم طلب داشتم. وقتي پول را 
مطالبه كردم گفت كه فعاًل نمي تواند آن را تسويه كند و تا آن زمان 
اين اسلحه را به من داد تا هر زمان پولم را فراهم كرد اسلحه را به او 
برگردانم. متهم مدعي شد كه از غيرقانوني بودن حمل اين اسلحه 

هم خبر نداشته است!
همزمان با انتقال متهم به اداره پليس سوابق وي بررسي و مشخص 
شد كه متهم از مجرمان سابقه دار اس��ت كه قباًل به اتهام سرقت 
خودرو در شهرستان آبعلي بازداشت و به تحمل پنج سال حبس 
محكوم شده بود. او پس از تحمل دو و نيم سال از دوران محكوميت 

خود موفق شده بود به صورت مشروط از زندان آزاد شود. 
 سرهنگ مجتبي سهرابي گفت: بعد از به دست آمدن اين اطالعات 

بود كه متهم به دستور قضايي روانه زندان شد. 

به گزارش جوان، فروردين ماه امسال بود كه يكي از گردشگران 
كش��ور كويت با مراجعه به اداره پنجم پليس آگاهي تهران 
بزرگ از مرد جواني به اتهام زورگيري در پوشش مأمور پليس 
شكايت كرد. او كه به زبان فارسي مسلط بود در توضيح به 
مأموران گفت: »چند روز قبل از كويت براي گردشگري به 
ايران آمده بودم و در هتلي در شمال ش��هر سكونت داشتم. 
تعريف بازار تهران را شنيده بودم به همين دليل با خانواده ام 
راهي بازار بزرگ تهران شديم. نزديك خيابان مروي بوديم 
كه مرد جواني با دست داشتن بي سيم نزديك شد و فهميد 
مبلغي دالر همراه دارم. او مسلط به زبان عرب بود كه مدعي 
شد دالرها جعلي است و بايد همراهش بروم. مقاومت كردم اما 
او مرا به مكان خلوتي برد و بعد از بازرسي بدني محتواي كيفم 
را بيرون ريخت و بعد از شمارش دالرها آنها را داخل كيفم 

گذاشت و عذرخواهي كرد كه اشتباه شده است!«
شاكي ادامه داد: »بعد از رفتن آن مرد وقتي دالرها را شمردم 
متوجه شدم او مقداري از پول هايم را سرقت كرده و مأمور 

قالبي بوده است.«
با طرح اين شكايت و شكايت هاي مشابه در حاليكه تعداد 
شاكيان اين پرونده به 20 نفر رسيده بود، تحقيقات پليسي 
در دس��تور كار قرار گرفت و بررس��ي هاي اوليه نشان داد، 
يك باند هفت نفره حرفه اي ب��ا خودروهاي  پژو 206 و 405 
و گاهي خودروهاي شاس��ي بلند از جمله سانتافه و هيوندا  
در محدوده هاي مهرآباد، بازار تهران و نقاط مركزي ش��هر 

با شناسايي گردش��گران به بهانه داشتن دالرهاي جعلي يا 
مظنون به گروه  هاي تروريستي داعش با نشان دادن بي سيم 
و كارت جعلي، خود را مأمور پليس معرفي كرده و مرتكب 

سرقت و   كف زني از سوژه ها مي شوند. 
با ثبت اين اطالعات، مأموران با مراجعه به محل هاي سرقت 
و رصد دوربين هاي مدار بس��ته موفق به شناسايي يكي از 
خودروهاي سارقان و مالك آن به نام محمد 35 ساله شدند. 
به اين ترتيب محمد دس��تگير ش��د كه بعد از بازجويي از 
متهم و اقرارهاي او، شش نفر از اعضاي ديگر باند كه حدود 
30 تا 60 سال س��ن داشتند در چندين عمليات پليسي در 
محدوده هاي ش��مال، ش��مالغرب تهران، شهرستان كرج، 
دستگير شدند. همچنين در بازرسي از مخفيگاه متهمان 

خودروهاي آنها نيز كشف و به پليس آگاهي منتقل شد. 
متهمان يك به يك تحت بازجويي ق��رار گرفتند و در روند 
بازجويي ها مشخص ش��د اين افراد از اعضاي طايفه فيوج 
داراي سابقه سرقت هستند. همچنين سردسته اين باند كه 
ساكن كشور تركيه است نيز داراي سابقه سرقت در بيشتر 

كشورهاي اروپايي است. 
س��ردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ  از 
انتشار تصوير بدون پوشش متهمان به دستور قاضی خبر داد 
و  گفت: »متهمان بعد از اقرار به بيش از دهها فقره سرقت از 
اتباع خارجي و رانندگان ترانزيت در شهرهاي تهران، اردبيل، 
تبريز، آستارا و البرز به مبلغ يك ميليارد و 500 هزار تومان 
با صدور قرار قانوني از س��وي بازپرس شعبه يكم دادسراي 
ناحيه 34 تهران جهت انجام تحقيقات تكميلي و شناسايي 
ساير شكات در اختيار اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ 

قرار گرفتند.«

دو ش�هروند ك�ه قص�د كم�ك ب�ه م�رد 
بيه�وش ش�ده كن�ار خياب�ان دزا ش�يب را 
داش�تند در حمل�ه س�گ هم�راه اي�ن فرد 
مج�روح و ب�ه بيمارس�تان منتق�ل ش�دند. 
به گ��زارش »جوان« س��رهنگ عب��اس مرادي، 
سركالنتر يكم پليس پيشگيري در توضيح حادثه 
گفت: ساعت 22 شامگاه جمعه 1۷ آبان ماه به مركز 
فوريت هاي پليس 110 خبر رسيد كه يك قالده 
سگ رها ش��ده در خيابان دزاشيب به دو رهگذر 
حمله و آنها را مجروح كرده اس��ت. بعد از آن بود 
كه دو تيم از مأموران گشت موتور و خودرويي به 
همراه امدادگران اورژانس در محل حاضر شدند. 
در بررسي هاي اوليه مشخص شد كه مالك سگ، 
حيوان را شب ها براي هواخوري به خيابان مي آورد. 

او لحظاتي قبل به همراه سگ در حال عبور بوده 
كه به علت سوءمصرف مواد بيهوش شده و كنار 
خيابان رها مي شود. همزمان شهروندي 32 ساله 
كه با خودروي خود در حال عبور بوده با امدادگران 
اورژانس تماس مي گيرد و آنه��ا را از ماجراي رها 
شدن او با خبر كرده و درخواست كمك مي كند. 
وقتي امدادگران از شهروند درخواست مي كنند 
وضعيت مرد بيهوش را تلفني گ��زارش كند او از 
پشت فرمان خارج مي ش��ود و زماني كه خود را 
به مرد رها شده مي رس��اند با حمله سگ مواجه 
ش��ده و به ش��دت از ناحيه پا زخمي مي ش��ود. 
همزمان با فرياد هاي كمك خواهي اين شهروند 
رهگذري31 ساله كه در حال عبور بوده به كمك او 
مي شتابد كه حيوان او را هم از ناحيه پا گاز گرفته و 

زخمي مي كند.  سرهنگ مرادي ادامه داد: مأموران 
گشت پليس همزمان با انتقال مجروحان حادثه 
به بيمارستان سرانجام موفق به مهار سگ كه از 
نژاد »پيت بول« است، شده و حيوان را به همراه 
صاحبش كه اقدام هاي درمان��ي روي وي انجام 
شد به كالنتري منتقل كردند.  وي درباره وضعيت 

مجروحان حادثه هم گفت: يكي از مجروحان به 
صورت سرپايي درمان شده اما اقدام هاي درماني در 
مورد فرد دوم همچنان در جريان است كه وضعيت 
وي هم رضايت بخش اعالم شده است.  سرهنگ 
مرادي گفت: صاحب سگ هم به همراه پرونده در 

اختيار مرجع قضايي قرار گرفته است. 

زخمي شدن2 ناجي
  در حمله سگ

 سردسته  باند: در كودكي
7 پلیس قالبی   که از گردشگران سرقت می کردند بازداشت شدند 

هفت عضو يك شبكه 
محبوبه قربانی

   گزارش
سرقت كه در پوشش 
پليس از گردشگران 
سرقت مي كردند يك به يك بازداشت شدند. 
سردسته باند كه به چند زبان مسلط   و مدعي 
است از هشت سالگي فعاليت خود را شروع 
كرده و س�ابقه دزدي در چند كشور اروپايي 
ه�م در كارنام�ه اش ثب�ت ش�ده اس�ت. 

 آموزش سرقت ديده ام

سردسته: در اروپا هم سرقت كرده ام 
او از هشت س��الگي كف زني را ياد گرفته بود و تقريباً در 
همه كشورهاي اروپايي مرتكب سرقت شده بود. از سن 
نوجواني به كشور تركيه رفته بود و در سن 16 سالگي با 
دختري از همان كشور ازدواج كرده بود. حاال هم صاحب 
دو پسر 26 ساله و 18 ساله است. خيلي پشيمان به نظر 
نمي رسيد، مي گفت اصاًل اين كار را كرده تا عقده اي را كه 

از اتباع كشورهاي همسايه دارد، خالي كند!
چند سال داري؟

42 سال
در تركيه هم سابقه سرقت داشتي؟

بله، من تقريباً در همه كش��ورهاي اروپاي��ي از جمله، 
اسپانيا، فرانسه و... مرتكب سرقت و كف زني شده ام. 

براي�ت راحت بود ك�ه از كش�ورهاي ديگر 
كف زني كني؟

بله، چون به چند زبان دنيا مسلط هستم به همين خاطر 
ارتباط با آدم ها در كشورهاي ديگر خيلي راحت بود. 

از چه سني كف زني مي كردي؟
از هشت سالگي 

گفتي همسرت ايراني نيست؟
نه او اهل تركيه است.

چطور با او آشنا شدي؟
در سن نوجواني با خانواده ام به كشور تركيه رفتيم و او 
دختر صاحبخانه مان بود. با خانواده اش صحبت كردم، 

ولي آنها راضي به ازدواج ما نبودند. 
بعد چه شد؟

او را دزديدم. آخه در طايفه ما رسم بود دختر را بدزدند 
تا با او ازدواج كنند! من هم اين كار را كردم ولي سر مرز 

دستگير شديم. 
همسرت از وضعيتي كه داري خبر دارد؟

نه، او و خانواده اش خيلي افراد آبرومندي هستند. پدرش 
صاحب چند هتل در تركيه است. 

به فرزندانت نيز كف زني ياد دادي؟
نه، اگرچه در طايفه ما رس��م اس��ت كه به فرزندانشان 
از همان بچگي كف زن��ي ياد دهند، اما م��ن اين كار را 
نكردم. آنها درس خوانده اند و حاال پس��ر بزرگم صاحب 

چند هتل است. 

پشيمانم، فريب خوردم
ديگر عض��و اين باند مرد 34 س��ابقه 
داري بود كه در كش��ورهاي ديگر از 
جمله هندوستان نيز مرتكب سرقت 
شده بود. متهم به شدت گريه مي كرد 
و مي گفت:»پشيمانم، فريب خوردم.«   
او و چند نفر از اقوامش اعضاي اين باند 

بودند .
چرا گريه مي كني؟

پشيمانم. آخه زن و بچه دارم. 
چند فرزند داري؟

سه پسر دارم. يكي 15 س��اله و ديگري 
13 ساله  و آخري هم يكس��اله و نيمه 

است.
چطور وارد اين باند شدي؟

باجناقم در اين باند بود كه من هم به خاطر 
گرفتاري هاي زندگي با او همراه شدم. 

چند نفر از اي�ن باند اق�وام تو 
هستند؟

باجناقم كه به هندوستان فرار كرده است، 
برادر باجناقم و برادر همسرم.

ب�ه پس�رانت كف زن�ي ي�اد 
داده اي؟

خير، آنها را خيل��ي نصيحت مي كنم. 

همين كه خ��ودم آلوده ش��ده ام بس 
است.

در هندوستان چطور كف زني 
مي كردي؟

به زبان آنها مسلط بودم به همين دليل 
از آنها مي خواس��تم پولش��ان را نشان 
دهند كه تقلبي نباش��د. ب��ه اين بهانه 
پول هايشان را مي شمردم و چند تا از 

آنها را كف زني مي كردم. 

متهم: مي خواستم 
با مقتول سلفي بگيرم   

كشته شد!
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