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نجات جان مردم کسب وکار من است

اتهامسنگینبرایمادرحواسپرت

پول گندم کشاورزان را ندادند
بیشازیکماهاســتکهپرداختپولگندمکشاورزانبه
تعویقافتادهواینموضوعباعثشدهچکهایآنهابرگشت
بخورد؛درحالیکهقراربود10روزهپولگندمهارابدهند.

کشاورزگرفتارچهبایدبکند؟
یوسفی از استهبانات 

صاحبخانه ها زیر بار قوانین دولت نمی روند
صاحبخانهمابــادارابودنچندینواحــدآپارتمانوباغ
درحالیکهفرزندمجردیهمنداردتوانستحکمتخلیه
بگیردومنوهمســرو2فرزنــدومادرمراســرگردان
کند.قبلازتخلیهماهمخانهرااجارهدادهوقراراســت
10شهریورمستأجرجدیدبیایددرحالیکهماراهیبرای
تهیهپولپیشبیشترنداریم.چرامســئوالنوعدهایرا
میدهندکهنهنظارتیبراجــرایآندارندونهمیتوانند

بهآنعملکنند؟
اوحدی از تهران

پاسخ مسئوالن
سیستم روشــنایی جاده امام رضا یک درمیان روشن 

است
روابط عمومیسازمانراهداریوحملونقلجادهکشورپیرو
چاپپیاممردمیباعنوان»تاریکیجادهامامرضاحدفاصل
سیمانتاپاکدشت«درســتونبامردمروزنامههمشهری
پاسخدادهاست:ضمنسپاسازانعکاسدیدگاههاونقطه
نظراتهموطنانوظرفیتایجادشدهبرایپاسخگوییبه
مردمبهاستحضارمیرساند:سیستمروشناییمحورمذکور
بهسازیواصالحگردیدهوهماکنونبهدلیلصرفهجوییدر
مصرفبرقوبراساسسیاســتهایابالغیکشور)وزارت

نیرو(بهصورتیکدرمیانروشناست.

قلع و قمع درختان ۳۰ ساله در میانه
قلعوقمعدرختانپارکدانشدرشهرســتانمیانهباعث
آزردگیخاطرهمهشــهروندانشدهاســت.ازمسئوالن
شهریتقاضامیشــوددیگراجازهچنینحوادثتلخیرا
ندهندوباکســانیکهعاملاینقلعوقمعشدندبرخورد

جدیوقانونیکنند.
صومعه از میانه 

تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی در فیلم ها و سریال ها نباشد
تخلفازقوانینراهنماییورانندگیدرفیلمهاوسریالهاکه
تقریباًالگوبهحسابمیآیند،همچناندیدهمیشود؛بدون
آنکهایندستهافرادبعدازتخلفهایینظیرصحبتکردنبا
تلفن،راهنمانزدنهنگامگردشوتوقف،عبورازچراغقرمز
ودیگرتخطیهابهعنوانمتخلفمعرفیشوند.پسکارکرد

شوراینظارتیبرفیلموسریالهاچیست؟
نوحی از تهران 

سکوی قطار تهران -تبریز در شهرقدس صندلی و روشنایی ندارد
سکویقطاراتوبوسیمسیرراهآهنتهران-تبریز)ریلباس
تهران-قزوین-تاکستان(درشهرقدس)قلعهحسنخان(
چهبهســمتتبریزچهبهســمتتهرانفاقــدصندلیو
روشناییاستومسافراناینقطارهایحومهایمجبورند
تارسیدناینقطارهاساعتهارویسکوبایستندواگرشب

باشددرتاریکیسرپاباشند.
شریفی از شهریار

پخش همزمان یک برنامه از 2شبکه چه معنایی دارد؟
آیازیبندهصداوسیماســتکهبرنامه»چــرا«هرروزدر
ســاعت13و30دقیقهبهصورتهمزماناز2شــبکه2و

5پخششود؟
نیشابوری از کرمانشاه 

لوله آب شهری در چهارراه قدس به حال خود رها شده است
حدود2ماهاســتکهلولهآبشهریداخلکوچهربیع21
چهارراهقدسشکستهاستوپسازهربارگزارش،مسئوالن
آبوفاضالبدرمحلحضورپیداکردهانداماآبهمچنان
جاریاستوکسیهمپاسخگونیســتکهدراینشرایط

بحرانیکمآبیچرااینمیزانآببایدهدربرود.
یراحی از تهران 

فاز 7مسکن مهر هشتگرد هیچ امکانات زیرساختی ندارد
درفاز7شهرجدیدهشــتگرددرمحدودهمسکنهایمهر
کهبیشاز10سالازتحویلاولیهآنهاگذشتهوعموماًخالی
ازسکنههمهستکمترینامکاناتزیرساختیواجتماعی
ورفاهیوجوددارد.اینفازفقطمسکناستومسکن!آیا
ساکنانمســکننانوراهواتوبوسومدرسهومسجدو....
نمیخواهند.آیانیازبهفروشــگاهومرکزبهداشتودکترو
داروخانهواورژانسو...ندارند؟آیادرستاستکهحتییک
باجهعابربانکدردلاینهمهمسکنانبوهیکهساختهشده
نباشد؟جاداردمسئوالنازاینمناطقبازدیدکردهوحداقل
بخشهاییکهجزوتعهداتســازندگاناسترامشخص

نمایندتااینمناطققابلسکونتشوند.
عسگری از هشتگرد 

پارک باباامان بجنورد سرویس بهداشتی مناسب ندارد
سرویسبهداشــتیپارکبابااماندرشهربجنوردوضعیت
مناسبینداردوبهدلیلمشکالتتاسیساتیمردانوبانوان
ازیکسرویسبهداشتیاستفادهمیکنندوبویتعفناین
سرویسهاساکنانحاشــیهاینپارکراآزردهخاطرکرده
است.پارکبابااماندرمحلتوقفمسافرانگذریاستو
ازسویشهرونداننیزهموارهمورداستقبالاست.امانبود
سرویسبهداشتیمناسبآنراتبدیلبهپارکینامناسب

کردهاست.لطفاتدبیریبرایاینمعضلبشود.
سلطان زاده از بجنورد 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دستگیری عامل شهادت مأمور پلیس
مردشروریکهدرجریان
تیراندازیبهســوییکی
ازمأمورانپلیساورابه
شهادترساندهبود2ماه
پسازجنایتدســتگیر

شد.
بهگزارشهمشــهری،
ســاعت21:۴۸جمعه

مورخهششــمخردادماه،اشرارمســلحدرجریانتیراندازیبه
سمتخودرویشخصیســرهنگدومعباسراهانجام،یکیاز
مأمورانجانبرکفپلیسپیشــگیریشهرستاندلگانکهبه
همراهخانواده،درمسیرایرانشهربهدلگانبودویرابهشهادت
رساندهومتواریشــدند.ازآنروزتاکنوندستگیریعاملاین
جنایتبهطورویژهدردســتورکارمأمورانپلیسقرارگرفتتا

اینکهسرانجامتوانستنداورادستگیرکنند.
سرداراحمدطاهری،فرماندهانتظامیسیستانوبلوچستاندر
اینبارهگفت:تیمرسیدگیکنندهبهپروندهباتالششبانهروزی
خودمردشرورراشناساییکردندومعلومشدکهاویکیازاشرار
معروفمنطقهاستکهبارهادستبهراهبندی،سرقتمسلحانه،
تیراندازیواخاذیکردهاســتوهمراهتعدادیازهمدستانش
بهصورتمسلحانهدستبهشرارتمیزند.تحقیقاتدراینباره
ادامهداشتتااینکهاوهنگامتردددرجادهبزمانبهشهرستان

ریگاناستانکرماندریکعملیاتغافلگیرانهدستگیرشد.
اودربازجوییهــایمقدماتیبهمعاونتدرشــهادتشــهید

عباسراهانجاماعترافکردوتحقیقاتدراینبارهادامهدارد.

انفجار پاوربانک خانه را به آتش  کشید
انفجارپاوربانکدرخانهایکههیچکدامازساکنانآنجاحضور

نداشتندآتشسوزیبزرگیبهراهانداخت.
بهگزارشهمشهری،اینحادثهنیمهشــبیکشنبهدرطبقه
دومخانهایسهطبقهواقعدریکیازمحالتشیرازاتفاقافتاد
وبهدنبالآنگروهیازآتشنشــانانبرایاطفایحریقخودرا
بهآنجارساندند.محمدهادیقانع،رئیسآتشنشانیشیرازدر
اینبارهگفت:وقتیآتشنشانانبهمحلحادثهرسیدندآتشدر
حالگسترشبودودودزیادیفضایساختمانرادربرگرفته
بود.همکارانمپسازقطعجریاناصلیبرقوگازســاختمانو
ایمنسازیکامل،بهدلیلنبودنســاکنانازطریقپنجرهوارد
آنجاشــدندوبابهکارگیریلولههایآبدهیعملیاتمهارآتش

راآغازکردند.
اوادامهداد:باتالشهمکارانمدقایقیبعدآتشسوزیبهطورکامل
مهارشدودراینحادثهبههیچیکازساکنانساختمانمسکونی
آسیبیواردنشــد.ویدربارهعلتحادثهگفت:براساساعالم
کارشناسانآتشنشانیاعزامیبهمحل،اینحادثهدرزمانیکه
ساکناندرمنزلنبودندوبهدلیلبروزانفجارپاوربانککهدرحال
شارژبودرخداد.ویبهشهروندانتوصیهکردکهدرزماننبودن
درمنزلهیچگاهگوشیموبایلوپاوربانکرادرحالتشارژرها

نکنندوقبلازخروجآنراازبرقجداکنند.

بازداشت یک زن در ماجرای
 قتل مهندس ساختمان

باگذشت5سالازقتلمهندسســاختمانیکهبهتنهاییدر
آپارتمانیدرپایتختزندگیمیکرد،ردپاییکزنآشــنادر

جنایتبهدستآمدواوبازداشتشد.
بهگزارشهمشهری،مقتولمردی۴6ســالهبودکههمسرو
فرزنداودرآمریکااقامتداشــتند.مردجوانهرروزباهمسرو
فرزندشدرارتباطبوداماازنهماسفندماههمسرشهرچهبااو
تماسمیگرفتپاسخیدریافتنمیکرد.ویکهنگرانشدهبود
باشوهرخواهرشتماسگرفتوازاوخواستسریبهخانهشان

بزندوخبریازشوهرشبگیرد.
شوهرخواهراینزنکهکلیدیدکیخانهراداشت،خودشرابه
آنجارساندوپسازورودبهخانهباجسدغرقدرخونباجناقش
دراتاقخوابمواجهشــد.دراینشــرایطبودکهماجرایاین
حادثهبهپلیسوقاضیجناییاعالمشدوتیمیازکارآگاهان
راهیمحلحادثهشــدند. درابتدامامورانبهتحقیقازباجناق
مقتولپرداختنــد.اوگفت:مقتول،مهندسســاختمانبودو
اززمانیکههمســرودخترشبرایزندگیبهآمریکارفتهاند
تنهازندگیمیکرد.منوهمسرمهرازگاهیبهاوسرمیزدیم
وبرایشغذامیبردیمامــاامروزوقتیبهخانهاشرســیدمبا
دیدنجسداوشوکهشدم.درادامهتحقیقاتمشخصشدکه
2روزاززمانمرگمیگذردودالرهاییکهدرخانهمقتولبوده
سرقتشدهاست.همچنینمأمورانبهجستوجودرخانهوی
پرداختندویکدســتلباسزنانهپیداکردندکهآثارلکههای
خونرویآنوجودداشتامامتعلقبهمقتولنبود.ازسویدیگر
باتوجهبهسالمبودنقفلدر،فرضیهجنایتازسوییکآشنا
باانگیزهسرقتقوتیافت.درادامه،چندمظنوندراینپرونده
دستگیرشــدنداماهیچمدرکیعلیهآنهانبودوهمهشانآزاد
شدند.تحقیقاتدراینپروندهبرایکشفاسرارجنایتکماکان
ادامهداشتتااینکهدرتازهترینتحقیقاتپلیسی،ردپاییک
زنآشنادراینجنایتبهدســتآمد.آنطورکهپلیسدریافته،
زنآشناروزحادثهدراطرافخانهمقتولدیدهشدهبود.اوروز
حادثهبههمراههمسرشدراطرافخانهمقتولپرسهمیزدندو
اینفرضیهمطرحشدهکهاحتماالزنجوانبههمراههمسرش
واردخانهشدهوسپسزنجواندرجدالباآقایمهندس،وی
رابهقتلرساندهوبعدباهمدستیشوهرشدالرهایمقتولرا
سرقتکردهاند.بهدستآمدناینسرنخهایتازهموجبشدزن
آشنابازداشتشود.اودیروزبرایتحقیقبهشعبهدومدادسرای
جناییتهرانمنتقلشدودرحالیکهاشکمیریخت،بهبازپرس
محمدوهابیگفت:مقتولازاقواممانبودکههرازگاهیبههمراه
شــوهرمبهخانهاشمیرفتیموبهاوسرمیزدیم.چونهمسر
وفرزندشنبودنــدواوتنهازندگیمیکــردگاهیبرایشغذا
میبردیمواصالازماجرایقتلخبرندارم.حتیشوهرمنیزاز
جزئیاتقتلبیاطالعاستومانقشیدرجنایتنداریم.دراین
شرایطبازپرسمحمدوهابیدستوردادهتابررسیهایتخصصی
دربارهاینکهلکههایخونمتعلقبهاینزنبازداشتشدهاستیا

نهصورتبگیردتاشایداسراراینجنایتفاششود.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاهازحادثه

داخلی

دادسرا

»چشــمانشراریزکردهورویصورتشچینافتادهتا
بهتردریاراببیند.مثلعقابحواسشبههمهجاهست.
ناگهانازجایشبلندمیشود.اولتردیددارد؛اماوقتی
خوبنگاهمیکندمیبیندپســرجوانیکهوسطدریادستوپامیزند
همانیاســتکهچنددقیقهقبلبهاوتذکردادهبود.بدونتلفکردن
وقتبهسویدریامیدودتاشــایدبتوانداوراازمرگنجاتدهد.«این
صحنهایدلهرهآورودرعینحالحیاتیاستکهناجیانغریقبارهاآن
راتجربهکردهاند.همینچندروزقبلدرساحلفریدونکنار3جواندر
حالغرقشدنبودندکهیکیازناجیانغریقهرچندتوانست2نفرازآنها
رانجاتدهد؛اماسومیننفرکهروزتولدشبوددردریاغرقشد.حاالاین

ناجیدرگفتوگوباهمشهریازتجربههایتلخوشیرینشمیگوید.
بهگزارشهمشهری،روزهایگرمتابستانخبرغرقشدنافرادمختلف،
بهخصوصگردشــگراندردریا،رودخانههاوآبگیرهاداغترازهمیشه
است.درهمینروزهایاخیرافرادزیادیهنگامشنادردریاجانخودرا
ازدستدادهاند.یکیازتلختریننمونههایآنحادثهایبودکهچندروز
قبلدرفریدونکناراتفاقافتاد.آنروزتولدپسریجوانبودودوستانش
میخواستندکناردریابرایشجشنبگیرند.چونهنوزکیکتولدنرسیده
بودآنهاتصمیمگرفتندتارسیدنکیکبرایشناوارددریاشوند،اماهر
3نفردچارحادثهشدند.دراینشرایطبودکهیکیازناجیانباسابقهبه
دلدریازدوتوانست2نفرازآنهاراازمرگنجاتدهد؛امانفرسومکهآن

روز،روزتولدشبودجانشراازدستداد.
نجاتغریقیکهتوانســتجان2پســرجــوانرانجــاتدهدمهدی
اسماعیلپورنامدارد.37ســالهوازناجیانباسابقههیأتغریقنجات
استانمازندراناست.اومیگوید:ازبچگیکناردریابودموبزرگشدم.
گاهیباقایقکناردریاکارمیکردموحاالسالهاســتکهنجاتغریق
وعضوهیأتنجاتغریقمازندرانهســتم.اودربارهاینکهچراوارداین
کارشدهمیگوید:اینکاردائمینیست.تابستانهاغریقنجاتهستمو
زمستانهادربازارماهیمیفروشم.ناجیبودنبرایمشغلنیستوبیشتر
عشقاست.عشِقاینکهجانیکانسانرانجاتدهموخداراشکرمیکنم

کهتابهحالافرادزیادیراازمرگنجاتدادهام.

گردشگرانی که گوش شنوا ندارند
اودراینسالهاباافرادزیادیدرســاحلبرخوردداشتهاستاماآنطور
کهخودشمیگویدهنوزهمنمیداندباوجودهشدارهاییکهناجیان
غریقبهگردشگرانمیدهد،چرابازآنهاباجانخودشانبازیمیکنند.
اومیگوید:آدمهاییکهبهدریامیآیندمعموالگوششــنواییندارند.
همهشانفکرمیکنندشناکردنشانخوباستوحادثهایبرایشان
اتفاقنمیافتدوحوادثبرایبقیهاست.برایبعضیازافرادهرچهسوت
میزنیموخواهشمیکنیمکهواردبخشهایخطرناکدریانشــوند،
گوششانبدهکارنیست.فریدونکنارحدود۸کیلومترساحلداردامادر
اینساحلگستردهدرتمامشیفتهافقط۴0نفرناجیهستندوکنترل
گردشگرانکارسختیاست.وقتیآنهاباماهمکارینکنندهماینکار

سختترمیشودودیگرکاریازدستهیچکسساختهنیست.

اوادامــهمیدهد:همیــنچندروزقبلکنارســاحلنشســتهبودمو
گردشگرانرامیپاییدمکه3پسرجوانرادیدم.براییکیازروستاهای
اطراففریدونکناربودند.ظاهراتولدیکیازآنهابودوآمدهبودندجشن
بگیرند.منحواسمبهآنهابودتااینکهچنددقیقهگذشتودیدمکههر
3نفرشانوسطدریاهســتند.بااینکهبومیبودنداماظاهرادرچالهای
گرفتارشدهبودندودرحالغرقشدنبودند.فاصلهزیادیبامنداشتند
وبادویدنوشناکردنبهآنهانمیرسیدم.کناردریایکقایقبود.آنرا
روشنکردموخودمرابهآنهارســاندم.دونفرشانرادیدموداخلقایق
انداختماماهرچهجستوجوکردمخبریازسومیننفرنبود.آنجاکانال
وچالهبودوحدود6،5مترعمقداشت.دراینجاهادریاافرادرابهسمت
خودشمیکشدواگرواردنباشیحتماغرقمیشوی.آنشبتادیروقت
باافرادمحلیدردریاتورمیانداختیمتاشایدبتوانیمجسدپسرغرقشده
راپیداکنیمولیفایدهاینداشتتااینکهصبحروزبعدجسددرفاصله

حدود700متریازمحلحادثهرویآبآمدوپیداشد.

وارد این بخش از دریا نشوید
اماچهبخشهاییازدریابیشترینخطرراداردواحتمالغرقشدندر
آنجابیشتراست؟اینناجیباســابقهمیگوید:هیچچیزدریامشخص

نیست.شایدجاییامروزکمعمقباشــدامایکهفتهبعدعمیقشود.
جریانآبماسههایکفدریاراجابهجامیکندوهیچچیزمعلومنیست.
ازطرفیبعضیجاهاچالهوکانالوجودداردوفردرابهســمتخودش
میکشاند.اگرکسیدراینشرایطگرفتارشودوتوانخوبینداشتهباشد
حتماغرقمیشود.دراینوضعیتبهتراســتغریقدستوپانزندتا
توانشتمامنشودوخودشرادراختیارجریانآبقراردهدیابهسمت
چپیاراستشناکند.اگرماهمکهنجاتغریقهستیمدراینشرایط

گرفتارشویمکاربرایمانسختاست.

غرق شدن های دسته جمعی
درماههایاخیرخبرهایزیادیدربارهغرقشدنهایگروهیمنتشرشده
است.بهاینشــکلکهوقتییکنفردرحالغرقشدناستنزدیکاناو
براینجاتشواردمیشونداماآنهانیزدچارحادثهمیشوندوبهاینترتیب
5،۴نفردریکحادثهجانخودراازدستمیدهند.اسماعیلپوردرباره
اینگونهحوادثمیگوید:چنینحوادثیبهدلیلایناســتکهناجیکم
استوافرادسعیمیکنندخودشانعزیزانشانراازمرگنجاتدهند.
مخصوصااگرچندنفرهمزمانباهمدچارحادثهشوندکارسختمیشود.
معموالدرســواحلامکاناتزیادیهموجودندارد.اولبایدفردیراکه
شرایطسختتریداردودرحالغرقشدناستنجاتدادوبعدسراغنفر
بعدرفت.کمترکسیقبولمیکنددراینشرایطاقتصادیبیایدوناجی
شود.بیمهکهنداریموحقوقمانهمحدود6میلیونتوماناستکهآنرا
هممعلومنیستچهزمانیپرداختمیکنند.امسالتاحاالحدود2میلیون
تومانگرفتهایموخیلیهاهمحقوقسالقبلشانراهنوزنگرفتهاند.با
وجوداینمنشغلمرادوستدارم.نجاتجانمردمکسبوکارمناست.

تلخ ترین خاطره
اینناجــیباتجربهدرهمیــنحالکهازوضعیتمعیشــتخودشو
همکارانشگالیهداردبهیادتلخترینخاطرهاشمیافتدوآنرااینطور
تعریفمیکند:سالگذشتهدرســرخرودنجاتغرقبودم.ظهربودو
شیفتمنهنوزشروعنشــدهبود.تازهناهارخوردهبودموبیدلیلدلم
شورمیزد.بههمسرمگفتمیکسربهساحلبروموبرگردم.چنددقیقه
بعدوقتیلبدریارســیدمدیدمکهچندنفردردریادستوپامیزنند
ودرحالغرقشدنهســتند.آنها2زنویکمردبودند.زنهاوضعیت
بدتریداشتندواولآنهارابیرونآوردموبعدسراغمردجوانرفتمامادر
کمالناباوریهردوزنفوتشدندومردجوانزندهماند.آنروزیکیاز
تلخترینروزهایعمرمبودوبااینکهشیفتمننبودباخودمگفتمکاش
کمیزودترازخانهبیرونآمدهبودم.شایدمیتوانستم2زنجوانراهم
نجاتدهم.اینخاطرهتلخهیچوقتازیادمنمیرود.بارهاگفتهشــده
امامنبازهمازمردمخواهشمیکنــمدرمکانهاییکهناجیانغریق
حضورندارندوارددریانشوند.همهافرادیکهغرقشدهاندفکرشراهم
نمیکردندکهدچارحادثهشوند.همهفکرمیکنندشناکردنشانخوب
استوحادثهایبرایشاناتفاقنمیافتداماهمهچیزدریکلحظهاست

ودیگرجایپشیمانیباقینمیماند.

ناجی جوان که تاکنون جان افراد زیادی را در دریا نجات داده از لحظه های مرگ و زندگی می گوید

قاتل شوهرخواهر با تالش خیرین و نظر رئیس قوه قضاییه از قصاص گریخت

وقتیزنیســفرهدلــشرابرای
برادرشبازکردوگفتشــوهرش
اوراکتکمیزند،مردجواننقشه
قتلکشــیدوباهمیناتهــامدردادگاهبهقصاص
محکومشدامابعدازگذشت10سال،اینپروندهبا
بخششولیدمواعالمنظررئیسقوهقضاییهپایان

خوشیپیداکرد.
بهگزارشهمشهری،ماجرایاینجنایتبهپاییز
سال91برمیگردد.روزحادثهزنیبااورژانستماس
گرفتوگفتشوهرشزخمیشدهاست.نیروهای
اورژانسپسازحضوردرخانهاینزنبامردیروبهرو
شــدندکهرویگردنشآثارضربهچاقوبهچشــم
میخورد.زنجوانمیگفتباشوهرشدرگیرشده
وپسازآنشوهرشاقدامبهخودزنیکردهاستاما
وقتیمعلومشدکهمردجوانبراثرشدتخونریزی
جانباختهاســت،امدادگراناورژانسماجرارابه

پلیسگزارشکردند.
باحضورتیمجناییوتحقیقاتاولیهمشخصشدکه
زنوشوهرجوانکهفرزندییکسالهداشتندروز
حادثهبایکدیگردرگیرشدهبودند.زنجوانمیگفت
کهعلتدرگیریآنهابرسرمسائلخانوادگیبودو
بعدشوهرشچاقوییازآشپزخانهبرداشتوضربهای

بهگردنخودشزدوخونآلودرویزمینافتاد.
اگرچهزنجوانمدعــیبودکهاقدامشــوهرش

خودزنیبوداماتیمجناییبهاومشکوکبود،چراکه
درتحقیقازهمسایههامشخصشدکهزوججوان
ازمدتهاقبلبایکدیگرمشکلواختالفدارندواز
سویدیگرپزشکیقانونیاعالمکردضربهایکهبه
گردنمتوفیواردشــدهخودزنینبودهودگرزنی
است.همینکافیبودتادستوربازداشتزنجوان

صادرشود.

حل معما
مظنوناصلیجنایتتحــتبازجوییقرارگرفت
تااینکهکلیداســرارقتلشــوهرشرادراختیار

کارآگاهانقرارداد.
ویگفت:برادرمباهمدستیدوستش،جانشوهرم
راگرفتند.اینزندرادامهتوضیحداد:مدتهابود
کهباهمسرماختالفداشتم.اودستبزنداشتو
بههربهانهمرابهبادکتکمیگرفت.یکروزسفره
دلمرابرایبــرادرمبازوبــرایاوتعریفکردمکه
شوهرمآزارممیدهد.بهبرادرمگفتمکهازاوکینهبه
دلدارمومیخواهمازاوانتقامبگیرم.برادرموقتی
متوجهوضعیتزندگیامشد،گفتمیخواهدهر
طورشــدهخودشانتقامبگیرد.ویادامهداد:روز
حادثهبرادرمبههمراهیکیازدوستانشبهخانهام
آمد.آنروزوقتیشوهرمدرخواببوددوستبرادرم
پایاوراگرفتوبرادرمبــاچاقوضربهایبهگردن

درددل مرگبار 
ویزد.ســپسازمنخواســتندتاداستانسرایی
کنمامادرنهایتدستمروشــد.بااعترافاینزن،
برادرودوستویبازداشتشــدندوپسازمدتی
هرســهدردادگاهکیفریپایمیزمحاکمهرفتند.
باحکمدادگاهبرادرزنمقتولبهقصاصو2متهم
دیگرپروندهیعنیهمســرمقتولودوســتقاتل
بهاتهــاممعاونتدرقتلبهزندانمحکومشــدند.
طولینکشــیدکهاحکامصادرشدهدردیوانعالی
کشورتأییدشدوپروندهدراختیاردادیارشعبهدوم
اجرایاحکامدادسرایجناییتهرانقرارگرفتتا
شــرایطقصاصعاملجنایتفراهمشود.ازسوی
دیگرباتوجهبهاینکهمقتولفرزندصغیرداشــت
وجدپدریفوتشــدهبودپروندهبهلحاظتعیین
تکلیفدربارهسرنوشــتقاتلبــهدفتررئیسقوه
قضاییهفرستادهشدچراکهفرزندصغیرمقتول،ولی
دممحسوبمیشداماچونبهسنقانونینرسیده
بودنمیتوانســتاظهارنظریکند.دراینشرایط
چنانچهجدپدریفوتشــدهباشد،قاضیالقضات
بایدنظرشانرادربارهسرنوشتقاتلتعیینکنند.
ازســویدیگرتالشتیمصلحوسازشدادسرای
جناییتهرانبرایرضایتگرفتنازولیدمکهحاال
مادرمقتولمحسوبمیشــدادامهداشتتااینکه
مادرمقتولرضایتخــودرااعالمکردودراقدامی
خداپسندانهقاتلپسرشرابخشید.اماهنوزپرونده
درخصوصفرزندصغیرمقتولتعیینتکلیفنشده
وازدفتررئیسقوهبرنگشــتهبود.سرانجامپرونده
بهایســتگاهپایانیرســیدوپروندهازدفتررئیس
قوهقضاییهبهدادســرابرگشت.براساسنظرقاضی
القضات،عامــلجنایتازقصاصرهایــییافتهو
بایددیهپرداختمیکردامــاتواناییپرداختدیه

رانداشــتکهباتالشتیمصلحوسازشوکمک
خیرینوخانــوادهقاتلمبلغدیهفراهمشــدواو
توانستپسازگذشت10سالازجنایت،اززندان
آزادشود.ایندرحالیاســتکههمسرمقتولکه
دورانمحکومیتشپایانیافتهاززندانآزادشدهاما
متهمردیفسومهمچناندرزنداناستتابهزودی

دورانمحکومیتشپایانیافتهوآزادشود.

زنجواناهللوئیزیانایآمریکاکهپسازرهاکردندختربچه6ماههاش
درماشینباعثمرگاوشدهبودبهقتلدرجهدوممتهمشد.اینزن3سال
پیشنیزفرزند2ماههخودرادرماشینداغرهاکردهبودامادرآنزمانبا

حضوربموقعپلیس،فرزندوینجاتیافت.
بهگزارشهمشهریبهنقلازایبیسینیوز،یکشنبههفتهگذشتهمأموران
پلیسلوئیزیانایآمریکابهدنبالدریافتتماسکمکخواهییکزنراهی
خیابانیدرمنطقهکالکاسیوشدند.زنی22سالهبهنامآیویدرحالیکهکنار
یکخودرویشاسیبلندایستادهودختربچه6ماههایرادرآغوشکشیده
بود،ادعامیکردکهدخترشنفسنمیکشــد.مامورانپلیسدختربچه
خردسالرابهسرعتبهبیمارستانمنتقلکردنداماتالشپزشکانبرای
نجاتاوفایدهاینداشتوآنهااعالمکردندکهویجانشراازدستداده
است.زنجواندرابتدامدعیبودکهدخترشبهطورناگهانیجانباخته
استاماوقتیپزشکاناعالمکردندکهدختر6ماههبراثرکمبوداکسیژن
وگرمایشدیدجانشراازدستدادهاســت،رازهولناکیفاششد.در
ادامهتحقیقاتمعلومشدکهدخترخردسالقربانیسهلانگاریمادرش
شدهاســت.اینماجراوقتیلورفتکهمقداریمادهمخدرماریجوانادر

خودرویآیوی)مادر22ساله(کشــفومعلومشدکهوی5ساعتتمام
دخترخردسالشرادرماشینودرگرمای3۴درجهرهاکردهاست.دفتر
کالنتریمنطقهکالکاسیواعالمکرد:آیویپسازآنکهدختربچه6ماههاش
رادرداخلماشینرهامیکند،واردمحلکارشمیشودوحتییکیاز
همکارانشدقایقیبعدبهاوتذکرمیدهدکهفراموشکردهماشینشرا
خاموشکند.پسازآنآیویبهماشینبرمیگرددوآنراخاموشمیکند
ودوبارهبهمحلکارشبرمیگردد.اوازساعت10:30تا15:30دخترش
رادرهوایگرم3۴درجهدرداخلماشینودرحالیکهشیشههایماشین
باالبود،رهامیکندوهمینباعثمیشودکهدختربچهبیگناهبراثرگرما

وخفگیجانشراازدستبدهد.
بنابراعالمدفترکالنتری،ایننخستینبارینیستکهآیویدستبهاین
کارزدهاست.براساسگزارشها،درســال2019نیزاینزندرحالیکه
دختری2ماههداشته،اورادرداخلماشینودرهوایگرمرهامیکندوبه
داخلپارکیدرهمانحوالیمیرود.ساعتیبعد،مأمورانپلیسکهدرحال
عبورازآنجابودند،متوجهدختر9ماههمیشوندکهدرداخلماشیندر
حالگریهکردناستوباشکستنشیشهماشیناورانجاتمیدهند.آنها

دقایقیبعدآیویرادرحالیکهدرداخلپارکدرحالکشیدنسیگاربود
پیداوویرادستگیرمیکنند.درآنزماندادگاهاینزنراالیقسرپرستی
دخترشندانستهوبهاینترتیبسرپرستیدختر2ماههبهخواهربزرگ
آیویواگذارومادرحواسپرتآزادمیشود.براساساینگزارش،پساز
بهدستآمدنایناطالعاتزنجوانبازداشتوپروندهاوبهمرکزاصالحو
تربیتمنطقهکالکاسیوفرستادهوویازسویقاضیبهقتلدرجهدومتهم
شد.قاضیهمچنینباصدوروثیقهیکمیلیونو200هزاردالریبرایمتهم
کاریکردکهوینتواندتازمانمحاکمهاشاززندانآزادشودواحتمال

میرودکهاینزندردادگاهبامجازاتیشدیدروبهروشود.


