
مرگ دو دانش آموز در حادثه 
سرويس مدرسه غيرمجاز

كالهبرداري 35 ميليارد 
توماني با جعل سند

مي�زان| 5 دانش آم��وز در روس��تاي 
برنطين شهرستان رودان هرمزگان سوار 
خودروي سواري در حال رفتن به دبيرستان بودند كه 
بر اثر تصادف دو نفرشان جان باختند و سه نفر مجروح 
ش��دند. احمد رحيمي، مدير آموزش و پرورش رودان 
گفت: اكنون ح��ال دونفر از دانش آموزان زخمي وخيم 
است و با هماهنگي هاي صورت گرفته براي ادامه درمان 
به بندرعباس انتقال داده شدند. اين دانش آموزان سوار 
بر خودروي پژو 405 بودند كه در آزاد راه آبنماي رودان 
خودروي شان واژگون شد. رحيمي پور افزود: خودروي 
حامل 5 دانش آموز را خانواده هاي شان كرايه كرده بودند 
و راننده خودرو نيز از بستگان دانش آموزان حادثه ديده 
بود. مدير آموزش و پرورش رودان درباره تعداد وسايل 
نقليه اي كه دانش آموزان را در مس��ير برنطين به مركز 
شهرستان جابه جا مي كند، افزود: روستاي برنطين در 
30 كيلومتري رودان مدرس��ه مقطع متوسطه ندارد و 
دانش آموزان به مدارس مركز شهرستان مي آيند. در اين 
حادثه دانش آموزان معصومه ضياء نژاد از دبيرستان بعثت 
و عليرضا صالحي از دبستان شاهد متاسفانه جان خود 
را از دست دادند و سيد محمدحسين صابر دانش آموز 
دبيرستان عالمه اميني، عفت عبيري از مدرسه فضيلت 
و آيدا مقتدري از دبيرستان مكتب الزهرا)س( مجروح 
ش��دند.  رحيمي گفت: امسال در س��ال تحصيلي 17 
دس��تگاه ميني بوس در سه مس��ير بخش جغين با 2 
دس��تگاه، از روس��تاهاي برنطين تا آبنما به مركز شهر 
و بالعك��س هفت دس��تگاه و از روس��تاي ده گل كن و 
روستاهاي بخش بيكاه به مركز شهر و بالعكس با هشت 
دس��تگاه ميني بوس جابه جايي دانش آموزان در قالب 
سرويس مدارس انجام مي شود.سرهنگ علي اسفنداني، 
رييس پليس راه هرمزگان علت واژگوني اين خودرو را 

ناتواني راننده به علت سرعت زياد اعالم كرد. 

پليس| 5 مجرم س��ابقه دار كه با جعل 
اس��ناد ملك��ي در اصفه��ان موف��ق به 
كالهبرداري 351 ميليارد ريالي ش��ده بودند دستگير 
ش��دند. فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت: يكي از 
ش��هروندان اصفهاني س��اكن خارج از كشور به پليس 
گفت كه فردي ناشناس سند مالكيت ملك او را جعل 
كرده و به وسيله آن از بانك، تسهيالت كالني را گرفته 
و متواري شده است. در تحقيقات مشخص شد كه فرد 
شاكي 1۶ سال در كشور نبوده و هنگامي كه به كشور 
مراجعه مي كند، متوجه مي شود فردي با جعل اسناد و 
مدارك ملك متعلق به او و حتي شناسنامه او توانسته 
حساب هاي متعددي در بانك هاي استان افتتاح و با قرار 
دادن س��ند جعلي ملك در نزد بانك تسهيالتي بالغ بر 
351 ميليارد ريال را اخذ و متواري شود. سردار آقاخاني 
گفت: كارآگاهان در بررس��ي هاي بيشتر دريافتند كه 
تسهيالت اخذ ش��ده به نام شركتي كاغذي ثبت شده 
كه با كس��ب اطمينان از اين موض��وع تحقيقات براي 
دستگيري صاحبان اصلي اين شركت در دستور كار قرار 
گرفت. وي با بيان اينكه صاحبان اين ش��ركت كاغذي 
دو نفر بودند كه پس از اخذ وام نيز متواري شدند، اظهار 
داشت: سرانجام اين دو متهم  در يكي از شهرهاي استان 
دستگير ش��دند. با اعترافات آنها سه متهم ديگر كه در 
زمينه شناسايي امالك خارج نشينان، سندسازي براي 
آنان و اخذ تسهيالت از بانك با سند هاي جعلي فعاليت 
داش��تند در تهران و كرج مورد شناسايي قرار گرفته و 
دس��تگير شدند. در بازرس��ي از مخفيگاه اين متهمان 
تعدادي اس��ناد جعلي، كارت ملي و شناس��نامه هاي 
جعلي، هولوگرام، اس��ناد خطوط تلفن همراه، آالت و 
ادوات جعل و رايانه هاي حاوي اس��ناد جعلي ويرايش 
ش��ده و همچنين اسناد ملكي و هويتي جعلي كشف و 
متهمان به كالهبرداري، جعل و همدستي با مجرمان 
اقرار كردند. سردار آقاخاني با بيان اينكه متهمان همگي 
سابقه دار هستند، افزود: اين افراد با تشكيل باند بزرگ 
جعل و كالهبرداري امالك كساني كه در خارج از كشور 
سكونت داشتند را شناس��ايي و سپس براي آنها اسناد 
جعلي به نام خود تهيه كرده و با س��پردن اين اسناد به 

بانك ها تسهيالت دريافت مي كردند. 

   باند حرفه اي كالهبرداري پن�ج ميليارد و 200 
ميلي�ون ريال�ي از ش�ركت هاي بيم�ه در خواف 

خراسان رضوي متالشي شد. ايرنا
   برخورد يك دستگاه كاميون با خودروي سواري 
پژو در محور تربت حيدريه به رش�تخوار منجر به 
مرگ س�ه نفر و مجروح ش�دن 2 نفر ديگر ش�د. 

باشگاه خبرنگاران
   رانندگان تهراني، ركوددار تخلفات حادثه ساز 
درونش�هري هس�تند كه بيش�ترين برخ�ورد با 

تخلفات را به خود اختصاص داده است. مهر
   سازمان پزشكي قانوني كشور از افزايش 3/ 3 
درصدي تلفات غرق شدگي از ابتداي فروردين تا 
پايان آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته دركشور خبر داد. آنا
   واژگوني خودروي س�واري در بزرگراه ش�هيد 

همت، يك مصدوم برجاي گذاشت. 125

 اعضاي دختر 16 ساله
 به سه نفر جان بخشيد

نجات 5 نفر از شعله هاي آتش

آنا| اهداي اعضاي بيمار مرگ مغزي در دانشگاه علوم 
پزشكي مش��هد موجب نجات و ادامه زندگي سه بيمار 
نيازمند به عضو شد. مسوول واحد فراهم آوري اعضاي 
پيوندي دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: در ششصد 
و س��ي و دومين عمل اهداي عضو از اهدا كننده مرگ 
مغزي، مريم همت آبادي، 1۶ س��اله كه از بيمارستان 
22بهمن نيشابور به واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي 
در مركز پيوند اعضاي دانشگاه مشهد معرفي شده بود، 
پس از انجام مراحل تاييد مرگ مغزي و رضايت خانواده 
در بيمارستان منتصريه تحت عمل جراحي اهداي عضو 
قرار گرفت. دكتر ابراهيم خالقي افزود: يكي از كليه هاي 
اين دختر به آقاي 3۹ ساله اي كه ساكن فريمان بود اهدا 
شد و كليه ديگر نيز به خانم 2۹ ساله ساكن بيرجند كه 
سال ها از نارس��ايي كليه رنج مي بردند و با دياليز تحت 
درم��ان بودند به صورت رايگان اهدا و پيوند ش��د. كبد 
مريم نيز در بيمارستان منتصريه به آقاي 4۹ ساله ساكن 
فريمان اهدا و پيوند شد و به بيمار زندگي دوباره بخشيد. 

ايسنا| 5 نفر از ساكنان يك س��اختمان مسكوني در 
خيابان اسكندري از آتش نجات يافتند. 

سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران گفت: اين حادثه 
در واح��دي 80 مت��ري در طبقه دوم يك س��اختمان 
5 طبقه مس��كوني رخ داد و ش��عله هاي آتش در حال 
سرايت به واحدهاي ديگر بود. سيد جالل ملكي با بيان 
اينكه دود زيادي در پي اين حريق طبقات ساختمان را 
در بر گرفته بود، گفت: آتش نشانان  زن و مردي 25 و 45 
ساله را كه در ميان شعله هاي آتش گرفتار شده بودند، 
خارج كرده و در حالي كه دچار سوختگي شده بودند، 
به عوامل اورژانس تحويل دادند. همچنين سه نفر ديگر 
از ساكنان اين ساختمان كه در ميان آنها كودك 4 ماهه 
قرار داش��ت، توسط آتش نشانان از ديگر طبقات نجات 

داده شده و به محل امن انتقال داده شدند. 

شمارش معكوس پايان رسيدگي به پرونده قاتل ستايش
ايسنا| پرونده قاتل ستايش، دختر 6 ساله افغان، براي تصميم گيري نهايي به شعبه 32 ديوان عالي كشور ارجاع شد. متهم پسري 17 ساله است كه به جرم تعرض، قتل و سوزاندن جسد ستايش با اسيد، به دو بار 
اعدام و پرداخت ديه محكوم شده است. مجتبي فرحبخش، وكيل متهم گفته است كه رسيدگي به پرونده در شعبه 32 آغاز شده و آنها منتظر نتيجه نهايي هستند. متهم در يك سال اخير در كانون اصالح و تربيت 

نگهداري شده و اوايل دي ماه نيز به مدت چند روز به دليل آنچه وكيلش »افسردگي و پرخاشگري« اعالم كرده در بيمارستان رازي بستري شده بود.

پليسسرخط خبرها
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18 سال حبس 
براي سرقت 

مسلحانه
متهم پيش از اين با حكم 
دادگاه ب�ه جرم س�رقت 
مس�لحانه، ايراد جراحت 
عم�دي با ش�ليك گلوله 
و ايجاد رعب و وحش�ت، 
عالوه بر 18 س�ال حبس 
به پرداخت ديه ناش�ي از 
صدم�ات غيرمنته�ي به 
فوت ني�ز محكوم ش�ده  
و اكن�ون ب�ا درخواس�ت 
دادستاني به جرم دو قتل  
در آستانه حكمي سنگين 

قرار گرفته است.

سقوط مرگبار چوپان جوان 
از ارتفاع  كوه هاي انديكا

ايس�نا| يك چوپان در بخش سوسن شهرستان 
انديكا از كوه س�قوط كرد و جان سپرد. فرماندار 
انديكا گفت: س�قوط اين چوپان از كوهستان در 
بخش سوسن شهرستان انديكا در دست بررسي 
است. منوچهر ورناصري درباره مرگ يك چوپان 
27 ساله در يكي از روستاهاي انديكا افزود: اين 
چوپان عصر روز جمعه از كوهس�تان هاي بخش 
سوسن روستاي ده ديك شهرستان انديكا سقوط 
كرد كه پس از اطالع از وقوع حادثه، يك تيم امداد 
و نجات به محل حادثه اعزام شد. پس از اقدامات 
اوليه، مصدوم به مركز بهداش�ت و درمان بخش 
چلو منتقل شد. اين چوپان سپس به بيمارستان 
22 بهمن شهرستان انديكا انتقال پيدا كرد ولي 
متاسفانه به دليل شدت جراحات، در بيمارستان 
درگذشت. طبق اظهارنظر محلي ها، سال گذشته 
نيز در اين منطقه فردي هن�گام بارندگي از كوه 

سقوط كرده بود. 

1- دلتنگ و غمگين - مافياي ژاپن
2- گوارا و خوشمزه - آدم كوچك - الغر

3- خبر اول روزنامه - ريحان - امروز تازي
4- شهر ريشه - آماس - باب روز - از آالت هندسي

5- كاله گيس - امروزي - نفس خسته
۶- پرنده سعادت - پنجه پرندگان شكاري - وسيله تنيس

7- صف و رده - بيماري بسيار خطرناك - محموله
8- سگ ماده - وزير فرعون - شيريني عزا
۹- حالت بيهوشي - مركز ويتنام - چاه ها

10- روش و اسلوب - درود - سپيد موي شاهنامه
11- عيد ويتنامي ها - يار - وقت و زمان

12- صفرا - مادر عرب - خبرگزاري روسيه - همراه آشغال
13- رخصت - قافله - خواهش

14- گروه مجهز - ابزار ضربي موسيقي - كوچه سر پوشيده
15- ظاهر و آش��كار - از اثرهاي معروف مهدي خان استر 

آبادي

1- بيدار شدن - تاتا
2- تازه و مدرن - مسلك و آرمان - انباشته شدن

3- هامون - نگهبان - گسترده وسيع آبي
4- عامل بيماري زا - آخر چيزي - عقب و پشت سر - عدد دايره

5- نفس خسته - مقام و درجه - بازيكن مياني
۶- باطن انسان - ستاره دنباله دار - پايتخت يونان

7- اسب چاپار - ابليس و اهريمن - پسر كاوه آهنگر
8- همنشين - شرف - پيشواي زرتشتي

۹- ناس - اهل خانه مرد - جريب
10- مقياس اندازه گيري - داخل - گيرنده موجي

11- دلواپس - از حروف يوناني - شهر توت
12- ج��اي پر درخ��ت - ميداني در تهران - دوس��تي - 

كمربند زمين !
13- باوقار و متين - بيماري سل - روش

14- فض��اي بين دو خط متقاطع - قلع��ه و حصار - ميوه 
هزار دانه

15- ايده آليسم - بخت آزمايي

افقی

جد        ول

ادامه از صفحه 8

متقاطع

سود        وكو

عمود        ی

ب��ا قان��ون كار فعلي و قان��ون تج��ارت، در بنگاه ها و حتي 
بنگاه هاي ورشكس��ته مطالبات كارگران ج��زو مطالبات 
ممتازه اس��ت و بايد تا ريال آخر دس��تمزد خود را دريافت 
كنند و در بنگاه هاي كوچك و متوسط هم تضامين حقوقي 
جدي براي حمايت از حقوق كارگران وجود دارد. هيات هاي 
تش��خيص و رف��ع اختالف به مثاب��ه واحده��اي قضايي با 
جهت گيري ه��اي كارگري حق��وق كارگ��ران را تضمين 
مي كنند. ولي مشكل در فقدان پش��توانه حقوقي نيست، 
بايد كمك كنيم بنگاه ها ادامه حيات دهند و اشتغال موجود 
حفظ ش��ود و جايي كه قوانيني مانند سختي كار و تامين 
اجتماعي وجود دارد بايد در مقابل فشار به كارگران بايستد 
و مهم تر از آن مس��ووليت اجتماع��ي فراقانوني بنگاه هاي 

اقتصادي بروز و ظهور جدي يابد. 
چق�در مي توان ب�ه تعاوني ب�ه عن�وان جايگزين 

خصوصي سازي اميدوار بود؟
من خودم ب��ه تعاوني ها نظر مثبتي دارم ولي با مش��كالت 
فرهنگي و س��ازماندهي بسيار روبه رو است و براي گسترش 

آن بايد فعاليت هاي جدي داشت. 
در بررس�ي ضعيف ترين اقش�ار ايران  خانوارهاي 
زن سرپرست س�هم زيادي دارند. مساله اشتغال 

زنان نيازمند رويكرد جدي در وزارت كار نيست؟
با ش��ما كامال موافقم و متاس��فانه روند خانوارهاي داراي 
سرپرس��ت زن افزايش��ي بوده اس��ت. ح��دود 12 درصد 
خانوارهاي ايراني زن سرپرست هستند. شايد واقعيت هم 
بيش��تر باش��د. من هم معتقدم اين يك پاشنه آشيل براي 
س��قوط خانوارهاي زيادي زير خط فقر است. در جامعه اي 
كه نرخ مش��اركت زنان هنوز به 20 درصد نرس��يده است، 
زنان سرپرست خانوار كه سطح مهارت كمتري از متوسط 
زنان دارد، خانوارها را آسيب پذير مي كند و فقر را باال برده 
و مشكالت اجتماعي مي آورد. البته معاونت رفاه برنامه اي 

دارد كه من اطالع دقيقي از آن ندارم. 
به عنوان يك كارشناس، اينكه نيمي از زنان ايران 

در بخش غيررس�مي فعاليت مي كنند، براي شما 
چه معنايي دارد؟

اين زنان را به ش��دت آس��يب پذير مي كند. به طور عمومي 
يك��ي از اهتمام هاي جدي دولت بايد رس��مي كردن بخش 
غيررسمي باش��د و با مشوق ها و ابزارهاي تنبيهي اين اتفاق 
بيفتد. چون در اين ص��ورت هم اس��تانداردهاي توليد باال 
مي رود و هم آسيب پذيري شاغالن كاهش مي يابد. بخشي از 
فعاالن بخش غيررسمي شايد فقير نباشند اما آسيب پذيرند 
و درص��ورت تعطيلي بنگاه ها چون از نظام بيمه اي بهره مند 
نمي ش��وند به س��رعت زير خط فقر س��قوط مي كنند. بايد 
مهم تري��ن هم خود را بر س��ه چي��ز بگذاريم؛ يك توس��عه 
فرصت هاي شغلي، دو ورود بخش غيررسمي به بخش رسمي 
و سوم توسعه فراگير و كارآمد نظام تامين اجتماعي. وگرنه در 
سال هاي آينده مشكالت بي شمار اجتماعي خواهيم داشت. 
فكر مي كنيد دموكراتيك كردن فضا به نفع اتخاذ 

تصميمات بهتر نخواهد بود؟
قطعا به طور كلي بله ولي اينكه شكل اجرايي چه باشد را بايد 
بررسي كرد. به طور تقريبي هم خوب است اما راه حل نهايي 
نيس��ت، بايد بيش از اينكه چه كسي تصميم بگيرد، مهم تر 

اين است كه چگونه تصميم مي گيرند. 
چند درصد مشكالت اقتصادي و توليد به كارگر و 

قانون كار مرتبط است؟
خيلي خيلي كم. جز بخش��ي از بنگاه ها مانند آس��مان كه 
سهم هزينه نيروي انساني باال است مابقي بنگاه ها كه تراكم 
نيروي انساني در آن باالست، سهم اين بخش به زحمت به 20 
درصد مي رسد. مساله در مورد نيروي كار، رقم هزينه نيست، 
بلكه بيش��تر عدم تفاهم هاي رواني و حقوق و اداري است و 
ش��ايد عدالت اين اس��ت كه رويه مديريت منابع انساني در 
ايران رشد نكرده و سازمان هاي مرتبط فاقد بروكراسي هاي 
مناسب اس��ت. آنچه كارفرمايان را آزار مي دهد مطالبات به 
حق كارگران نيست بلكه بروكراسي هاي مزاحم و آزاردهنده 
اس��ت. بعضي كارفرماي��ان بيش از حقوق قانون��ي از كارگر 

حمايت مي كنند و آنها مشكل ش��ان حقوق كارگر نيست، 
مش��كل اصلي با س��ازمان هايي اس��ت كه مدعي و مسوول 

تامين حقوق كارگرند. 
پس چ�را اين ميان يك س�ال مانده ب�ه اصالحيه 
قانون كار بينجامد و اعتراضات وس�يع را به دولت 

منجر شود؟
االن كه اتفاق جديدي نيفتاده، اين اليحه زمان دولت سابق 
به مجلس رفت، به حاش��يه رفت. االن نمايندگان كارگران 
مي خواهند دولت رسما پس بگيرد. در حالي كه نه در دستور 
كميسيون اجتماعي است و نه دولت اصرار به اجراي آن دارد. 
اي��ن امر هم به وزارت كار ربطي ندارد و در هيات دولت دهم 
به تصويب رسيد و به مجلس ارسال شد. حتي دولت پيگير 

هم نشده و فوريتي براي آن قايل نيست. 
پس چرا دول�ت آن را پس نمي گيرد تا حاش�يه ها 

هم كم شود؟
فرام��وش نكنيم دولت فقط نماينده كارگران نيس��ت بلكه 
هم نماينده كارفرما و هم نماينده بيكاران اس��ت و فراموش 
نكنيم قانون كار براي تنظيم و تسهيل روابط ميان كارگر و 
كارفرما تدوين شده و بايد امكان پذير و اجراپذير باشد. دولت 
و مجلس مي توانند دو كار كنند، يا آن را از دستوركار خارج 
و هرگونه كاستي درآن را انكار كنند و مسير رفع كاستي ها و 
بهبود را ببندند و باز همچنان با فشار و اعتراض كارفرمايان 
و صنعتگران روبه رو شوند يا اصالح آن را با تامين حداكثري 
نظر كارگران و كارفرمايان و نيز تسهيل فرآيند رشد و توسعه 

اقتصادي پيگيري كنند. 
اين موج تعرض نوليبراليس�تي در جهان كي آرام 

مي شود و مسير دنيا به كدام سو خواهد بود؟
من فكر مي كنم جهان با دست فرمان و گردش به چپ حركت 
مي كند و در عمل هم فضاي روشنفكري و هم جنبش هاي 
اجتماعي به سمت چپ حركت مي كند و به نظر من در قلب 
نظام سرمايه داري اين گرايش در حال رشد است و در آينده 

تقويت مي شود.

بسيار متاسفم

خبر آخر

دستگيري 7 مدير سايت هاي 
شرط بندي در گيالن

مرگ مرد 60 ساله در انفجار خانه

پليس| رييس پليس فتاي گيالن از دس��تگيري 7 نفر 
از مديران تارنماهاي قماربازي و شرط بندي آنالين اين 
استان خبر داد. سرهنگ ايرج محمدخاني گفت: اين شرط بندي ها از 
طريق نرم افزارهاي پيام رس��ان و شبكه هاي اجتماعي انجام مي شد و 
متهمان 14۹ ميليون تومان درآمد كسب كرده بودند. ماموران پليس 
فتاي گيالن آنها را در ش��هرهاي رش��ت، تالش، رضوانشهر، سياهكل، 
الهيجان و ماسال دستگير كرده و تحقيقات پليسي از آنها ادامه دارد. 

مهر| انفجار انبار خانه اي مس��كوني به دليل نشت گاز 
از كپس��ول، مرگ صاحبخانه ۶0 س��اله آن را رقم زد. او 
صبح ديروز وقتي وارد انبار مملو از لوازم خانگي ش��د، چراغ را روشن 
كرد اما جرقه آن، گاز پخش ش��ده در فضا را ب��ه انفجاري بزرگ بدل 
ساخت و جانش را گرفت. جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني 
تهران با بيان اينك��ه انفجار در انباري 50 متري رخ داده و باعث ويران 
شدن تمامي درها، پنجره ها، س��قف انبار و ايراد خسارت به خانه هاي 
مجاور ش��ده بود گفت: آتش نش��انان به سرعت ش��عله هاي حريق را 
 خاموش و پس از جس��ت وجو جسد مرد ۶0 ساله كه زير آوار مانده بود

 را كشف كردند. 

اعتماد| س��وءظن خيالي مرد نانوا به همسرش باعث 
شد تا او را پيش چش��م دو كودك خردسالش به قتل 
برساند. اولياي دم پرونده، چهار فرزند متهم هستند كه 
پيش از اين خواس��تار قصاص پدرشان شده بودند اما 
اكنون گفته اند كه اگر متهم خانه اش را به نام آنها بزند، 

از قصاصش گذشت مي كنند. 
8 خرداد پارسال، پس��ري جوان در تماس با كالنتري 
م��الرد از درگيري ش��ديد پدر و مادرش خب��ر داد. او 
گفت: »امروز پدرم، بي دليل مرا از خانه بيرون انداخت 
طوري كه مجبور شدم در پش��ت بام بخوابم. دقايقي 
پيش صداي داد و فرياد او و مادرم و جيغ هاي خواهر و 
برادر خردسالم را از داخل خانه شنيدم اما هرچه در را 
كوبيدم كسي آن را باز نكرد براي همين مجبور شدم 

به پليس زنگ بزنم.«
با اين اظهارات، ماموران به محل اعزام و با ورود به خانه 
متوجه شدند كه پدر خانواده، همسرش را پيش چشم 
دو كودك خردسالش با ضربه هاي چاقو كشته است. او 
پس از انتقال به كالنتري، انگيزه خود از قتل را »سوظن 
به همسرش« اعالم كرد تا پرونده اش براي رسيدگي 
در اختيار ش��عبه دهم دادگاه كيفري استان تهران به 
رياس��ت قاضي محمدباقر قربانزاده ق��رار گيرد. صبح 
ديروز، جلس��ه دادگاه در حالي برگزار ش��د كه اولياي 
دم به شكل غيابي خواستار قصاص شدند و در جلسه 
حضور نيافتند. آنها دو پسر بزرگسال و دو كودك )دختر 
و پسر( خردسال مقتوله هستند كه رييس قوه قضاييه 

به عنوان ولي آنها نيز تقاضاي قصاص كرده است. 
متهم 4۹ ساله پس از شنيدن اين درخواست، درباره 
روز حادثه گفت: »مدتي قبل از قتل، يكي از پسرهايم 
سر پول مواد با همسرم درگير شده بود. او با داد و فرياد 

مدعي بود كه مادرش )مقتوله( مشكالت غيراخالقي 
دارد. با ش��نيدن اين حرف، به همس��رم سوءظن پيدا 
كردم و حتي چند بار س��ر اين موضوع ب��ا هم درگير 
ش��ديم كه او س��رانجام قبول كرد كه با مردان غريبه 
ارتباط دارد. چند بار به خواهرها و برادرهايش ماجرا را 
گفتم اما آنها توجهي نكردند تا اينكه روز حادثه، وقتي 
از نانوايي به خانه برگشتم و ش��ام خوردم، از همسرم 
خواستم كه به من نزديك شود اما او گفت تو شوهر من 
نيستي. عصباني شدم. او را به زور به اتاق خواب بردم و 
چند بار سرش را به ديوار كوبيدم. سپس او را به حمام 
كشاندم و با چاقويي كه از قبل آماده كرده بودم، چند 
ضربه به بدنش زدم كه باعث فوتش شد. آن زمان دختر 
و پسر خردسالم در خانه بودند و صحنه قتل مادرشان را 
ديدند و جيغ كشيدند كه براي ساكت كردن شان، آنها 
را در اتاق خواب انداختم و در را روي ش��ان قفل كردم. 
چند دقيقه بعد هم مامورها آمدند و دستگيرم كردند.«

ادعاي متهم درباره مشكالت اخالقي مقتوله در حالي 
است كه تحقيقات پليس از همسايه ها نشان مي دهد 
كه او زني سر به زير بوده و آزارش به كسي نمي رسيد. 
همچنين متهم مدتي پس از دستگيري از داخل زندان 
شماره مردي را در اختيار دادگاه قرار داد و مدعي شد 
كه همس��رش با او ارتباط داش��ته اما بررسي پرينت 
تماس ها نشان داد هيچ ارتباطي ميان صاحب شماره 
و مقتوله وجود نداشته اس��ت. پس از پايان دفاعيات 
او، وكيلش با بي��ان اينكه اولياي دم حاضر ش��ده اند 
در صورت واگذاري س��ند خانه به نام شان، از قصاص 
گذشت كنند، درخواست مهلت كرد. قضات نيز پس 
از مشورت، جلسه دادگاه را تجديد و به روزهاي آينده 

موكول كردند. 

اعتماد| مردي كه در عرض سه سال با كشتن دو نفر  
در آستانه قصاص قرار گرفته بود، موفق شد با پرداخت 
5۶5 ميليون تومان، رضايت اولياي دم هر دو پرونده 
را جلب كند و از طناب دار نجات يابد. او قتل اول را به 
خاطر اختالفات مالي ناشي از حمل مواد مخدر و قتل 
دوم را در جريان س��رقت مسلحانه از يك طالفروشي 

انجام داده بود. 
قضات ش��عبه چهارم دادگاه كيفري اس��تان تهران 
در حال��ي صبح ديروز مته��م را از جنبه عمومي جرم 
محاكمه كردند كه دادس��تاني خواستار اشد مجازات 
)10 س��ال حبس براي هر قتل( براي او شده است. او 
كه پيش از اين به جرم سرقت مسلحانه و ايراد جراحت 
عمدي با شليك گلوله به 18 سال حبس محكوم شده 
اس��ت، درباره جزييات قتل اول به قاضي عبداللهي، 
ريي��س دادگاه گفت: »س��ال 87 به خاط��ر حمل و 
نگهداري مواد مخدر، پرونده اي برايم در پليس آگاهي 
تشكيل شد. همان موقع با مردي آشنا شدم كه مدعي 
بود اگر 50 ميليون تومان بدهم، مي تواند پرونده ام را 
طوري درس��ت كند كه از مجازات خالص شوم. من 
اين مبل��غ را به او دادم اما هيچ تغيي��ري در پرونده ام 
اتفاق نيفتاد. چند بار با او تماس گرفتم كه پولم را پس 
بدهد اما هر دفعه با بهانه اي خودش را پنهان مي كرد 
تا اينكه روز حادثه، با او قرار مالقات گذاشتم. قرار بود 
پولم را پس بدهد اما باز هم بهانه گرفت. من كه خيلي 
عصباني شده بودم، اسلحه كلتم را درآوردم و يك گلوله 
به سرش شليك كردم. وقتي كشته شد، متواري شدم 

اما تا زمان قتل دوم دستگير نشدم.«
او درباره قتل دوم نيز كه در جريان سرقت مسلحانه از 
يك طالفروشي اتفاق افتاد، گفت: »من در جلسه هاي 

قبلي دادگاه هم گفتم كه قتل دومي مرتكب نشده ام 
و همدستم اين كار را كرده است. ما سه نفر بوديم كه 
پ��س از زيرنظر گرفتن يك طالفروش��ي در مجيديه 
شمالي، به شكل مسلحانه به آنجا حمله كرديم و سه 
كيلو طال دزديديم اما وقتي داشتيم بيرون مي آمديم، 
مردم دورمان جمع شدند و سعي كردند دستگيرمان 
كنند. من و يكي ديگر از س��ارقان كلت داشتيم. چند 
تير هوايي ش��ليك كرديم اما مردم فرار نكردند براي 
همين مجبور شديم به س��مت آنها شليك كنيم كه 
چند نفر بر اثر آن مجروح ش��دند و يك نفر هم كشته 
شد اما من مطمئن نيستم كه اين اتفاق با اسلحه من 
رخ داده باشد. دو همدست من دايي و خواهرزاده بودند 
كه يكي از آنها )خواهرزاده( سرطان گرفت و در زندان 
فوت كرد. او هم اس��لحه داش��ت و با آن شليك كرد. 

ممكن است قتل دوم را او انجام داده باشد.«
متهم پيش از اين با حكم دادگاه كيفري استان تهران 
به جرم س��رقت مس��لحانه، ايراد جراح��ت عمدي با 
شليك گلوله و ايجاد رعب و وحشت، عالوه بر 18 سال 
حبس به پرداخت ديه ناشي از صدمات غيرمنتهي به 
فوت نيز محكوم شده و اكنون با درخواست دادستاني 
به جرم دو قتل، در آستانه صدور حكمي سنگين قرار 
گرفته اس��ت. او درباره نحوه گرفتن رضايت از اولياي 
دم هر دو پرون��ده نيز گفت: »خان��واده مقتول اول با 
گرفتن ديه 1۶5 ميليون توماني رضايت دادند. اولياي 
دم پرون��ده دوم هم 400 ميليون تومان گرفتند و مرا 
بخش��يدند. من پنج س��ال اس��ت در زندانم و در اين 
مدت مادرم را از دس��ت دادم. از قضات مي خواهم كه 
مرا ببخشند و حكمي بدهند تا حداقل زن و بچه ام از 

دستم نرود.«

قتل همسر با »سوءظن خيالي«ارتكاب 2 قتل ظرف سه سال
اولياي دم: در صورت واگذاري خانه، گذشت مي كنيممتهم با پرداخت مبلغ ديه و مصالحه رضايت گرفت

دادگاه

اولياي دم  
قتل اول 165 

و خانواده 
مقتول دوم 
400 ميليون 

تومان گرفتند 
و رضايت 

دادند


