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تلفن گروه حوادث88761621:

درخواست رئیس پلیس پایتخت
ازاستانداری و شهرداری

«حمید صفت» گرفتار خشم لحظه ای

فضای مجازی

گروه حوادث  /سرپرست دادسرای امور جنایی تهران
درپستی اینستاگرامی نوشت« :حمید صفت دچار
خشم لحظهای شده است .حال آنکه کنترل خشم
نقش مهم و کلیدی در کاهش جرایمی چون قتل
دارد».محمد شهریاری اظهار داشت :حمید صفت رو
میگم .همین که اینقدر رو قاتل بودنش مانور دادیم.
ایشون رو دیروز باهاش صحبت کردم .آروم و متین.
سرش پایین بود و با حجب و حیا جواب میداد .اونم
قربانی خشم لحظهای شده بود .این همه جنجال و
هیاهو برای بردن آبروی این بنده خدا!خوب ناخواسته
مرتکب قتل شده حاال فرضاً عمدی .باید بیآبرویش
کرد؟کاش اونم یه مقدار صبر داشت و کنترل خشم و
غضب لحظهای.کنترل خشم و هیجان نقش مهمی در
جلوگیری از قتل دارد و این همان پیشگیری غیر کیفری
است .بروز قتلهای روزمره این گونه ،توجه به این
موضوع را بیشتر مطالبه میکند .با کمی صبر و تحمل
میشود این خشم و عصبانیت را به رفتار بهنجار و
اجتماعی تبدیل کرد .نباید فراموش کرد کارکردهای
نهادهایی همچون خانواده ،مدرسه و رسانه و سایر در
این خصوص نقش تعیین کنندهای است.به امید اینکه
شاهد وقوع چنین قتلهایی نباشیم.
این خواننده  26ساله «رپ» عصر سه شنبه  24مرداد در
خانه با پدرخواندهاش به مشاجره پرداخته و درگیر شده
بود .ساعاتی بعد این مرد  66ساله که گفته شده مبتال به
بیماری هم بوده به بیمارستان انتقال یافت اما او چند
روز بعد روی تخت بیمارستان جان باخت .متهم پس از
دستگیری و در جلسات بازپرسی اتهام قتل عمد را رد کرد
و تنها به درگیری در دفاع از مادرش اعتراف کرد و مدعی
شدبهدلیلاینکهناپدریاشبارهامادرشراکتکزدهبود
با اومشاجره کرده بود که این اتفاق ناخواسته رخ داد.

سرگذشت غمانگيز زن اعدامي
گروه حوادث :ايران واشقاني فراهاني /زن
خشمگين که در جنوني هولناک ،دختر
نوجوانش را در خواب به قتل رسانده بود،
در حالي محکوم به مرگ شد که مبتال به
سرطان شده و تحت شيميدرماني قرار دارد.
اين زن که  14سال از همسرش بيخبر
بود ،سرانجام با درخواست قصاص از سوي
او در آستانه اعدام قرار گرفت.
قتل دختر نوجوان
چهارم ارديبهشت  92مأموران کالنتري
مهرشهر از قتل دختر  14سالهاي به نام
«ساناز» باخبر شدند .آنها پس از حضور
در محل جنايت دريافتند دختر نوجوان در
خواب به قتل رسيده است .پزشک قانوني
هم با حضور در صحنه قتل اعالم کرد مقتول
بر اثر فشار بر گردنش جان سپرده است .از
سوي ديگر مادر  54ساله قرباني جنايت در
بازجويي به قتل دخترش اعتراف کرد و به
تيم جنايي گفت« :نيمه شب از خواب بيدار
شدم تا به دستشويي بروم که متوجه شدم
دخترم همچنان با گوشي تلفن همراهش
بازي ميکند .از اينکه به نصيحتهايم
توجهي نميکرد عصباني بودم .همان موقع
ناگهان بالش را روي صورتش قرار دادم که
چند دقيقه بعد دخترم بيحرکت ماند.
اين اتفاق آنقدر سريع افتاد که خواهرش
نيز متوجه ماجرا نشد تا اينکه با صداي
گريهام از خواب پريد و با پيکر بيجان خواهر
دوقلويش روبهرو شد.پس از اعترافهاي اين
زن ،پرونده در شعبه اول بازپرسي دادسراي
جنايي کرج تحت رسيدگي قرار گرفت و
متهم صحنه قتل دخترش را بازسازي کرد.
تحقيقات قضايي حاکي از آن بود که متهم
 مينا  -پس از تولد فرزندانش از همسرشجدا شده بود و همراه دختران دوقلويش
در خانه مادرش زندگي ميکرد .بنابراين
بازپرس پرونده دستور شناسايي و احضار
پدر دوقلوها را به عنوان ولي دم صادر کرد.
از سوي ديگر ،مينا در تحقيقات تخصصي به
بازپرس گفت« :مهر سال  77با همسرم آشنا
شدم و قرار ازدواج گذاشتيم او مرا با مهريه
پنج هزار سکه طال! به عقد موقت درآورد و
قول داد در اولين فرصت ازدواجمان را ثبت
کند .اما متأسفانه زير بار نرفت و يک سال
بعد که دخترانم به دنيا آمدند ،متواري شد
و ما را ترک کرد .به طوري که در اين همه
سال فرزندانم را نديده و وظايف پدرياش
را هم انجام نداده است .من هم به ناچار
براي ثبت ازدواجمان به دادگاه پناه بردم
و براي دخترانم شناسنامه گرفتم .سال 84
نيز سرانجام طالق غيابي گرفتم و به خانه
مادرم پناه بردم .در اين سالها با سختي
و مشقت زياد ،هم وظيفه پدر و هم نقش
مادر را براي دخترانم بازي کردم تا اينکه
دچار افسردگي شديد و بيماري اعصاب

گروه حوادث /با تالش آتشنشانهای اصفهانی ،واژگونی تانکر حامل اسید در اتوبان شهید
دستجردی اصفهان ،پس از  4ساعت عملیات نفسگیر ،بدون حادثه دیگری مهار شد.
محمد شریعتی سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان گفت :ساعت  21:24دقیقه
شامگاه پنجشنبه این واژگونی در اتوبان شهید دستجردی بعد از ورودی سپاهان شهر به
آتشنشانی گزارش شد .در ابتدا نوع مواد حمل شده توسط کامیون را مازوت اعالم کردند
به همین دلیل تجهیزات خود را بر اساس این گزارش به محل فرستادیم .اما پس از رسیدن
توشو دهیم رقیق شده،
به محل حادثه متوجه شدیم که بار کامیون اسید است و اگر شس 
حجمش بیشتر میشود و خطرات بیشتری نیز بهدنبال دارد و ممکن است به چاهها راه پیدا
کند .به همین دلیل از شهرداری درخواست خاک کردیم تا با پاشیدن آن روی زمین مانع
سرخوردنماشینهاوحرکتمایعشویم.همچنینقسمتیازاتوبانرامسدودکردهوبهدلیل
بوی بسیار بدی که در هوا پیچیده بود درخواست دستگاه تنفسی برای مأموران آتشنشانی
کردیم .سرانجام پس از  4ساعت تالش این حادثه مهار شد و هیچ خسارتی نیز ایجاد نشد.

تصادفمرگبارتریلروپراید

تسنیم

گروه حوادث /برخورد شدید یک دستگاه تریلر با پراید در محور
ازنا به اراک یک نفر را به کام مرگ کشاند و یک مجروح نیز
راهی بیمارستان شد.
این حادثه ساعت  14و  30دقیقه پنجشنبه در  9کیلومتری
محور ازنا به اراک اتفاق افتاد .در پی این تصادف ،تریلر بهطور
کامل پهلو گرفت و خسارات زیادی به پراید وارد شد.

تفریحمرگباردرمنطقهشناممنوع

گروه حوادث :حسین خانی /آب تنی  7عضو یک خانواده در خارج از محدوده
طرح دریا در حومه شرقی شهر نوشهر ،با مرگ دختر  19ساله و مصدومیت  6نفر
دیگر ،با کابوسی وحشتناک پایان یافت.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،در این حادثه  3زن 2 ،دختر  9و  11ساله
و  2مرد از اهالی یاسوج و گچساران از توابع کهگیلویه و بویراحمد در نوار ساحلی
یک مجتمع خصوصی و خارج از محدوده طرح دریا در حومه شرقی نوشهر
لحظاتی پس از ورود به آب گرفتار امواج شده و غرق شدند .با گزارش حادثه توسط
گروههای مردمی ،امدادگران در محل حضوریافته و موفق شدند  6نفر از اعضای
خانواده را زنده از آب بیرون بکشند .اما دختر  19ساله جان خود را از دست داد.
مصدومان نیز به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شدند.
یکی از مصدومان حادثه به دلیل وخامت وضعیت ریهاش برای ادامه
درمانهای تخصصی به یکی از مراکز درمانی محمود آباد اعزام شد و دیگر
مصدومان همچنان در بیمارستان نوشهر تحت درمان قرار دارند .جسد تنها
قربانی حادثه نیز به سردخانه پزشکی قانونی نوشهر انتقال یافت.

کشتهشدناعضاییکخانوادهدرتصادف

گروه حوادث  /نیمه شب پنجشنبه سه عضو یک خانواده که سوار بر
موتورسیکلت بودند به علت سبقت غیرمجاز یک وانت پیکان به شکل هولناکی
جان خود را از دست دادند.به گزارش پلیس راه همدان ،خودروی وانت
پیکان در جاده اسدآباد به سمت یوسف آباد سنقر به علت سبقت غیرمجاز
با یک دستگاه موتورسیکلت حامل سه سرنشین که یک زوج جوان به همراه
فرزند خردسالشان بودند برخورد کرد.در این حادثه سرنشینان موتورسیکلت
به اطراف پرتاب شدند که هر سه عضو خانواده در دم جان سپردند.رئیس
پلیس راه استان همدان گفت :علت بروز این سانحه رانندگی ،تجاوز به چپ
ناگهانی و غیراصولی راننده خودروی وانت پیکان بوده است.به گفته سرهنگ
عزیزی ،جاده اسدآباد – یوسف آباد طی یک هفته گذشته یکی از پرحادثهترین
محورهای استان همدان بوده است.

واژگونیوانتقاچاقچیانانسانبا 2کشته

گروه حوادث  /وانت قاچاقچیان با  14مسافر خارجی غیر مجاز
در جاده خاش – ایرانشهر واژگون شد .در این حادثه  12نفر
مجروح شدند و دو نفر جان سپردند.
به گزارش مرکز مدیریت فوریتهای پزشکی زاهدان ،مجروحان
با پنج دستگاه آمبوالنس به بیمارستان خاش منتقل شدند.

پشت صحنه
زندگی

آیا من و شما
مهر ماه زنده هستیم؟

نمونههای زیر را خوب بخوانید و بعد منصفانه به پرسش
دکتر جعفر رشادتی
آخر نوشته پاسخ دهید ،ما که پیش شما نیستیم ولی
رئیسمرکزارتباطات
مردمیقوهقضائیه
حقیقتاً پاسختان قانعکننده باشد:
.1هر وقت میرفتم چلوکبابی محله برای تهیه غذا،
چهره بشاش و برخورد خوبش جلب توجه میکرد؛ سر آشپز ،کباب زن،
کباب پز و حاال عنوانش هر چی بود مهم نیست شاید هم من بلد نیستم ،مهم
رفتار نیکوی ایشان بود ،حتی با کارگرهای چلوکبابی هم با شوخی و طنازانه
صحبت میکرد .خالصه هر وقت آنجا بودیم آن دقایق بخشی از خاطرات
خوب ما بود ،صحبتهایش را هم که با گویش جذاب گیلکی بیان میکرد بر
خوشحالی حاضران افزوده میشد ،جالب اینکه بر اساس موقعیت مشتریان
حاضر حرف میزد ،حرمت بانوان و افراد مسن را نگه میداشت ،توصیههای
جالبی هم گاهی به کارگران و مشتریهای جوانان داشت .نخستین باری که او را
در مغازه دیدم از ضرورت ازدواج حرف میزد ،میگفت بچهها شما لذت پدر
شدن را نچشیده اید باید مبتال شوید ،دخترم یعنی همه زندگی من ....هفته اول
مرداد که رفتم پارچههای سیاه تسلیت خودنمایی میکرد باورم نمیشد عکس
او را زده بودند .سنش برای ترک دنیا خیلی کم بود ،هنوز دهه چهل زندگیاش
را پشت سر نگذاشته بود .به یاد دخترش افتادم ،از مدیر آنجا بعد ازعرض
تسلیت علت را جویا شدم آهی کشید وگفت به همین راحتی ،برق گرفت.
بعداز خرید چند قدمی از مغازه دور شدم ،فقط به فکر او بودم وحسرت ،گفتم
خدایا تسلیم حکمتت هستیم ولی زود نبود ،با افکار پریشان پای چپم بسرعت
پیچ خورد و بشدت زمین خوردم ،غذاها ریخت ،حالی برای جمع وجور کردنش
نبود ،آن روز غذای سرد خوردیم ولی هنوز هم قیافه پدر مهربان در مقابل
چشمانم ثبت است.
 .2با سن باال و کمر خمیده هر روز صبح او را مقابل در خانهشان میدیدم.
اهل سالم و احوالپرسی نبود ،البته این بیتفاوتیها خصوصیت پایتخت نشینی
است واال ذاتاً مرد محجوب ومهربانی به نظر میرسید ...تابلو زرد آژانس را روی
پراید قدیمی میگذاشت ودستمالی به دست گرفته شیشهها و بدنه ماشین را
تمیز میکرد و راه میافتاد به دنبال در آوردن روزی و ....بارها از خودم پرسیدم
وجدان کدام مسئولی راضی است که در این کشور پیرمردی با هفتاد سال سن
وبیشتر که امثال او کم هم نیستند ،باید هنوز هم کار کند آن هم کارهایی که
جسم را خسته میکند ،نمی گویم چرا مقررات به او اجازه رانندگی میدهد
به من چه ،کشور مسئول آمد وشد دارد ،....از تکرار دیدن او هرگز خسته نشدم
گاهی خودم هم روحیه میگرفتم ،انصافاً عملکرد بزرگترهایمان برای همه پر
از درس ،پند وعبرت است ولی کو چشم بینا وگوش شنوا ،بگذریم ،هفته دوم
مرداد اعالمیه تسلیت او نیز روی دیوار ساختمانی که هر روز از در آن بیرون
میزد ،زده شد ،هیچ پارچه تسلیتی نبود حتی از طرف ساکنان ،در متن اعالمیه
فرزندانش اسم سه پسر نوشته شده بود ،عجبا که پدر به همراه شریک زندگی
پنجاه سالهاش در منزل استیجاری زندگی میکردند و پدر هنوز هم کار میکرد،
عناوین دکتر ،مهندس ،استاد و....کنار اسم پسرها آتش به جان خوانندهای
میزد که میدانستند در این چند سال این پیرمرد هر روز صبح دنبال روزی
رفته است.اف بر دنیا و نامهربانی هایش!!!
.3بابک هم درحال عبور از دهه پنجاه عمرش بود ،می گفت نوشتن رساله
دکتری به روزهای پایانی نزدیک میشه و در حال تموم شدنه ،دخترش دوسه
نفری خواستگار داشت ،اصوالً این روزها خانوادهها به دلیل نگرانی از آینده
فرزندان ،تالش دارند تا یه جورایی بچههای آماده ازدواجشان را قانع کنند که
هم بموقع به تشکیل زندگی نظر موافق دهند وهم به جای انتخاب اتفاقی
در کوچه ،پارک ،خیابان و ....اجازه دهند بزرگترها ازبین خانوادههای اصیل
ومبادی آداب و ...داماد یا عروس آینده خود را انتخاب کنند .آن شب بچهها به
دلیل تولد پدرشان بیخبر از او در یکی از اتاقها میزی چیده ،کیک و کادوهایی
آماده کرده بودند .پدر وقتی متوجه ماجرا شد با ذوق تمام بچههایش را به
آغوش فشرد و دعایشان کرد.صبح روز بعد بابک آخرین نفسهای نخستین
روز پنجاه ویک سالگی را پیش چشمان مضطرب همسر و فرزندانش کشید.
افسوس وصد افسوس و حیف شد او برای ما دوست وهمکار خیلی خوبی بود.
.4خانم ....با آنکه دختران خود را شوهر داده و از بابت بچههایش نگرانی
نداشت ولی همیشه آرزو میکرد کاش نوههایش را ببیند و بمیرد ،اما همه چیز
در یکماه شروع و تمام شد ،ابتدا فکر کرد نمیبیند ،بعد نتوانست راه برود،
و بعد پاهایش بیحرکت ماندند و ...او مبتال به سرطان شده بود ،تشخیص
پزشک ،جراحی و درمانهای مناسب ولی ظاهراً کاسه عمرش پرشده بود
همین.او نیز رفت....
7 ،6 ،5و.....
نیازی به توضیح خاصی نیست ،اینها نمونه اندکی بود از صدها مورد که در
اطراف ما اتفاق میافتد ،مرداد خصوصیتی ندارد ،هر ماه از سال آرامستانها
دایرند و غسالهای محترم ومحترمه مشغول ،باالخره آنها هم در شهرهای
بزرگ از این راه روزی میبرند و مقبره فروشان نیز با بهرهبرداری مناسب از
مرگ آدم ها ،قبر و ....میفروشند و از این راه حقوق کارکنان را تأمین میکنند.
البته به تبعیت از شهرهای بزرگ ،پیشرفت و ارتقای خوبی در شهرهای کوچک
هم ایجاد شده؛ قبرستانی که سالها رایگان بوده و حتی هیچ خدماتی صاحب
عزا از حاکمیت دریافت نمیکرد باید برای دفن شدن در زمین اهدایی ،بندگان
خدا پول زمین پرداخت کنند!!! عیبی ندارد اینها را به حساب مقدمات سختی
برزخ دنیا بگذارید ،بگذریم تا مسیر نوشته عوض نشود .خالصه خواننده
فرهیخته مرگ ،آمدنش را خبر نمیدهد ،سن وسال هم ندارد ،تعارفی هم
ملک الموت با هیچکس نمیکند .او بر اساس مقدرات هرفرد انجام وظیفه
میکند ،خب حاال آمادگی پاسخ به پرسشهای مرا دارید ،آیا من وشما ،مهر
ماه زنده خواهیم بود ،عجب پرسشی ،دلت خوش نویسنده ،مگر خبرداری از
اینکه یکشنبه و دوشنبه همین هفته را پشت سر خواهی گذاشت که از مهر حرف
میزنی؟درسته بله ولی باید امیدوار باشیم واگر در تقدیرمان رفتنی بود خدا به
همهمان رحم کند ،همین.

کشفجنیندرخیابان

گروه حوادث /کارگر شهرداری مشهد هنگام تمیز کردن خیابانی در بلوار
سرافرازان ،جنین انسانی را پیدا کرد و با پلیس تماس گرفت.
با حضور مأموران کالنتری در محل مشخص شد این جنین ،داخل کیسه
پالستیک مشکی در کنار بلوار رها شده است .با تکمیل گزارش کشف جنین
توسط پلیس ،با دستور بازپرس کشیک جنایی جنین به پزشکی قانونی انتقال
یافت و تالش برای شناسایی مادر فراری آغاز شد.

جاده ای در آتش

گروه حوادث  /تانکر نفتکش سحرگاه
پنجشنبه در جاده «سیرچ» به کرمان
با  30هزار لیتر نفت سفید ناگهان
واژگون شد که با جاری شدن نفت در
اطراف جاده ،آتشسوزی گستردهای
رخ داد.دقایقی پس از اعالم حادثه،
بیست مأمور آتشنشان به محل
اعزام شدند و این حریق را که بسرعت
در حال پیشروی بود پس از محصورسازی ،خاموش کردند .راننده نفتکش که
بشدت دچار سوختگی شده بود در آغاز حادثه توسط یکی از رانندگان عبوری
به بیمارستان منتقل شد.

مهر

گروه حوادث  /دختربچهای هنگام بدرقه پدرش به خانه خدا،
درجریان تیراندازی هدف گلولهای قرارگرفت و جانش را از
دست داد.به گزارش پلیس اهواز ،بعدازظهر روز یکم شهریور،
در یکی از محالت اهواز هنگام بدرقه حجاج بیتاهلل الحرام
و تکرار رسم غلط تیراندازی در مراسم ،دختربچهای  11ساله
درمراسم وداع با پدرش که راهی مکه بود ،درشلیکی ناگهانی
و غیرعمد از ناحیه صورت هدف اصابت گلوله اسلحه کالش
قرار گرفت و قبل از رسیدن به بیمارستان جان سپرد.
فرمانده انتظامی اهواز گفت :حال مادر این دختربچه به
خاطر تلخی حادثه و شوک وارده نامساعد است و در این زمینه
دو نفر از مسببان ماجرا دستگیر شدهاند.
وی گفت :طبق قوانین موجود چنانچه در مراسمی نظیر
مراسم فاتحه ،عروسی ،بدرقه حجاج و ...چه با اسلحه مجاز و
چه با اسلحه غیرمجاز اقدام به تیراندازی شود ،صاحب مراسم
به نیروی انتظامی و دادسرا احضارگردیده و برابر قانون با آنها و
عامالن تیراندازی برخورد خواهد شد.

ایرنا

کشته شدن دختربچه اهوازی
در مراسم بدرقه پدر

شدم .تحت نظر روانپزشک ،داروي اعصاب
مصرف ميکردم تا اينکه بيماري سرطان نيز
به جانم افتاد و شرايطم وخيمتر شد .هر بار
هم که به همسرم پيغامميفرستادمکهخودم
و فرزندانم در مضيقه مالي هستيم ،مرا تهديد
ميکرد و دستم به جايي نميرسيد تا اينکه آن
شب در جنوني آني ناخواسته دختر کوچولويم
را کشتم!بازپرس جنايي کرج پس از شنيدن
اظهارات اين زن دستور شناسايي پدر «ساناز» و
احضارويبه دادسرابرايطرحشکايتيا اعالم
رضايت درمورد قتل دخترش را صادر کرد.
مردي که از مهريه ميترسيد
چند روز بعد مرد ميانسالي به دادسراي
امور جنايي کرج مراجعه کرد و با رساندن
نامهاي به بازپرس گفت« :برادرم به طور
رسمي نسبت به قتل دخترش شکايت و
درخواست قصاص متهم را دارد .او ساکن
شيراز است و شغلش خريد و فروش خودرو
است .هيچگونه اعتياد يا سوءسابقهاي هم
ندارد اما به داليلي نميتواند در دادسرا
حاضر شود ،به همين خاطر شرح زندگي
پردردش را در نامهاي نوشته که برايتان
آوردهام«.مسعود»  38 -ساله  -نوشته بود:
«مينا در پي جدايي از همسر سابقش ،با
من آشنا شد و در شيراز زندگيمان را شروع
کرديم .به دليل آنکه او  15سال بزرگتر از من
بود ،خانوادهام راضي به ازدواجمان نبودند.
آنها آرزوهاي زيادي براي پسرشان داشتند.
همسرم باردار بود که به بهانه ديدن مادرش
راهي کرج شد و ديگر برنگشت .شنيده بودم
با همسر سابقش قرار زندگي مشترک گذاشته
است .او مرا از ديدار فرزندانم محروم کرد و
سالها دلتنگ دخترانم بودم ،حتي چهره
آنها را نديده بودم و شکايتم در دادگاه نيز به
نتيجهاي نرسيد ،چرا که بين ما فاصله زياد
و اختالفهاي شديدي وجود داشت .مينا در
اين سالها با معرفي چند شاهد غيرواقعي،
وانمود کرد که صيغه عقد موقتمان با
مهريه  5هزار سکه جاري شده و بدينترتيب
حکم جلب مرا گرفت و تهديد کرد اگر به

سراغ فرزندانم بروم ،مرا دستگير و زنداني
خواهد کرد .بنابراين به ناچار خودم را پنهان
کردم و در دادگاه خانواده شيراز شکايتي
مطرح و شهود واقعي ازدواجمان را معرفي
کردم .در حال حاضر تا تعيين تکليف مهريه
همسرم نميتوانم در محلهاي عمومي
آمد و رفت کنم و بايد به زندگي پنهاني خود
ادامه بدهم».اما با گذشت چند ماه از ارسال
اين نامه« ،مسعود» در دادسراي کرج حاضر
شد و گفت« :عقدنامه جعلي همسرم باطل
شد و دادگاه با حکم قطعي مهريه وي را به
 4سکه طال کاهش داد .بنابراين حاال براي
طرح شکايت در دادسرا حاضر شدم .هرچند
به خاطر آرامش دختر ديگرم قصد داشتم
با اعالم رضايت از مجازات «مينا» صرفنظر
کنم اما با يادآوري آزارهايي که در اين سالها
ديدم ،تصميم به مجازاتش گرفتم .او سالها
دختران دوقلويم را از من دور کرد و نميدانم
چرا دختر نوجوانم را به قتل رسانده
است».وي ادامه داد :از آنجا که توانايي
مالي نگهداري از دخترم «سحر» را دارم
و نميخواهم او در اين محيط پرآشوب با
خاطراتي که از مرگ شبانه خواهر دوقلويش
در ذهنش مانده زندگي کند ،تقاضا دارم
نگهداري از تنها فرزندم را به من بسپاريد تا
او را به شهر خودمان ببرم.
دختر تنها در دوراهي زندگي
در حالي که اصرار خانواده «مينا» و
همسر سابقش براي نگهداري از دختر وي
بينتيجه مانده بود ،دختر نوجوان درمورد
آينده زندگياش گفت :در اين شرايط چه
حق انتخابي دارم وقتي نيمه شب با جسد
بيجان خواهر دوقلويم روبهرو شدم و
همان روز مادرم نيز زنداني و از من دور شد؟
چگونه ميتوانم پدرم را انتخاب کنم که حتي
يکبار او را نديدهام و دادگاه برايم هويت و
شناسنامه صادر کرده است؟ ضمن آنکه در
اين روزهاي تلخ و سياه نميتوانم مادرم را
به فراموشي بسپارم .او با يک بيماري مهلک
پشت ميلههاي زندان دست و پنجه نرم

ميکند و تنها اميدش ديدارهاي هفتگيمان
در اتاق مالقات زندان است.
از سوي ديگر به دليل اينکه خالهام در
يک سانحه رانندگي همسر و دخترشرا از
دست داده و به من وابسته و عالقهمند است،
ترجيح ميدهم کنار او بمانم و در روزهاي
پاياني عمر مادرم ،او را نااميد نکنم.
بدينترتيب «سحر» با انتخاب خود ،از
ادامه زندگي با پدرش صرفنظر کرد و در کنار
خالهاش ماند.
در دادگاه
سرانجام محاکمه «مينا» در شعبه اول
دادگاه کيفري ( )1کرج به رياست قاضي
«هدايت رنجبر» و با حضور  2قاضي مستشار
و نماينده دادستان به صورت علني برگزار
شد.در اين جلسه ،پدر «ساناز» بار ديگر
خواستار قصاص نفس  -اعدام  -عامل
قتل دخترش شد« .مينا» در حالي که به
سختي قادر به حرف زدن بود ،گفت :من
هيچ فرصتي براي دفاع از خودم ندارم،
چون همه زندگيام را يکجا باختهام .عمري
هم برايم نمانده است .توده سرطاني بر
روي نخاعم رشد کرده و دستها و پاهايم
توان حرکتشان را از دست دادهاند .حدود
 4سال است که زندانيام و براي انجام
شيميدرماني در شرايطي سخت با مأموران
بدرقه زندان عازم بيمارستان ميشوم .هنوز
هم کابوس آن نيمه شب سياه هر شب به
سراغم ميآيد .ضمن اينکه نگران سرنوشت
دخترم «سحر» هستم .انگار سياهي بخت
من تمام نميشود و تا آخرين لحظه زندگي
هم رهايم نميکند .فقط از دادگاه درخواست
دارم براي آزاديام وثيقهاي تعيين کند ،زيرا
عالوه بر ابتال به اختالل روانپزشکي ،مبتال به
سرطان ريه و سينه نيز هستم».
در حالي که رئيس ندامتگاه فرديس نيز
با ارسال يک نامه رسمي به دادگاه اعالم
کرده بود وخامت حال زنداني به حدي
است که وي قادر به تحمل حبس نيست،
 3قاضي پرونده براي آزادي وي قرار وثيقه
 10ميليارد توماني تعيين کردند .اما متهم
قادر به معرفي ضامن و سپردن وثيقه نبود،
با اين حال قضات پس از تجديدنظر برايش
وثيقه دويست ميليون توماني تعيين کردند
اما او باز هم قادر به ارائه وثيقه نشد.از سوي
ديگر پس از اعالم ختم رسيدگي به پرونده،
 3قاضي شعبه اول دادگاه جنايي ( )1کرج
براساس قانون مجازات اسالمي و به اتفاق
آرا حکم قصاص «مينا» به اتهام قتل عمد
دخترش را دادند.حاال «مينا» به دليل ناتواني
مالي خانوادهاش قادر به سپردن وثيقه
نيست و روزهاي تلخي را در اوج بيماري و
غم در سلول تنهايياش سپري ميکند .او
محکوم به مرگ با چوبه دار است اما خود
ميان مرگ و زندگي دست و پا ميزند.

واژگونی تانکر اسید در اصفهان

 3کشته درراه استخدام

گروه حوادث 5 /زن و مرد جوان که برای شرکت در
آزموناستخدامیسواربرپژویمسافرکشازجادهقدیم
ماهشهر به اهواز میرفتند بر اثر خواب آلودگی راننده و
برخورد خودرو با تیر برق کشته و مجروح شدند.سرهنگ
رضا دولتشاهی ،رئیس پلیس راه استان خوزستان گفت:
«ساعت6صبحجمعهرانندهخودرومسافرکشبهدلیل
خواب آلودگی از مسیر اصلی منحرف و به تیر برق
برخورد کرد .در این سانحه سه مرد از سرنشینان خودرو
جان باختند و 2زن نیز مجروح شده و به بیمارستان امام
خمینی(ره)اهوازاعزامشدندکهحالعمومیمجروحان
خوب است.وی افزود :بررسیها نشان میدهد راننده به
حدی خواب آلود بوده که با انحراف از مسیر ترمز هم
نکرده و اثری از خط ترمز نیز وجود ندارد .مسافران این
خودرو اهل روستای «تشان» بهبهان بودند که هنگام
شرکتدرآزموناستخدامیقربانیحادثهمرگبارشدند.

ایران

گروه حوادث  /رئیس پلیس
تهران بزرگ خواستار توجه جدی
استانداری و شهرداری تهران به
تقویت و تجهیزهمه جانبه پلیس
پایتخت شد.
سردار حسین رحیمی درباره
امکانات و تجهیزات مورد نیاز
پلیس اظهارداشت :پلیس در رابطه با تمام مباحث
پلیسی چه در زمینه مبارزه با موادمخدر ،چه در بخش
کالنتریها ،چه در حوزه تجهیزات پلیسی ،چه در امر
مدیریت و کنترل ترافیک و ...نیاز به تجهیزات ویژه،
امکانات و مقدورات خاص دارد.وی با بیان اینکه در طول
سالهای اخیر ناجا تالشهای زیادی دراین خصوص
انجام داده است ،گفت :از طرف نیروی انتظامی واقعاً
امکانات خوبی دراختیارقرارداده شده است ،اما انتظار
داریم که دستگاهها و سازمانهای دیگر بخصوص
مجموعه استانداری و شهرداری تهران هم کمکهای
ویژهایب هماداشتهباشند.فرماندهانتظامیتهرانبزرگبا
بیاناینکهاگرامنیتباشد،دوستانمیتوانندفعالیتهای
خوددربخشهایمختلفسیاسی،اجتماعی،اقتصادی
و...رابخوبیانجامدهند،بهایسناتصریحکرد:بهطورقطع
نیازهستکهپلیسراتقویتکنندوپلیسپایتختبهطور
جدینیازبهتقویتوتجهیزدرابعادمختلفدارد.
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