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دختران جوان ،قربانی اختالف خانوادگی پدر و مادر

اخبار

تماس با پلیس
راز این جنایت هولناک به دنبال تماس زن
میانسالی با پلیس آغاز شد.این زن با صدایی
هراسان به مأمورپلیس 110گفت« :لحظاتی قبل
برادرم با من تماس گرفت و گفت دو دخترش
راکشته وخودش هم قرص خورده تا به زندگیاش
پایان دهد ».با اعالم این موضوع به کالنتری
 126تهرانپارس ،مأموران بالفاصله خود را به
خانه شهرام درخیابان  198شرقی تهرانپارس
رساندند.اما در ورودی آپارتمان مورد نظر بسته
بود .بههمین دلیل مأموران پس از هماهنگی
قضایی وارد خانه شده و با پیکرهای خونین دو
دختر جوان درکف آشپزخانه وبا بدن نیمه جان
مرد میانسال داخل پذیرایی روبهرو شدند .همان
موقع هماهنگی الزم برای انتقال عامل جنایت
به بیمارستان صورت گرفت.ازسوی دیگربا اعالم
خبرجنایت به بازپرس ایلخانی و تیم جنایی ،آنها
نیزراهی خانه مورد نظر شدند .با حضور بازپرس
شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران وتیم
ویژه بررسی صحنه جرم مشخص شد دو دختر
 19و  21ساله با ضربات متعدد قمه خونین که در
سمت راست اجساد افتاده بود ،ازپادرآمدهاند .در
بازرسی از محل جنایت نیز ،دست نوشتهای که
روی تلویزیون چسبانده شده بود توجه تیم جنایی
را جلب کرد .دراین تکه کاغذ که امضای شهرام

پایش بود نوشته شده بود« :برادر خانم هایم در
زندگیام دخالت کردهاند و باعث شدند همسرم
برود ،آنها  20میلیون تومان به من خسارت
زدهاند ».درحالی که خواهر شهرام دست خط
برادرش را تأیید کرده بود ،با این حال برای
اطمینان ،دست نوشته به دستور بازپرس جنایی
در اختیار کارشناسان پلیس قرارگرفت.
مرگ قاتل
پس ازتحقیقات مقدماتی ودرحالی که
دستورانتقال اجساد به پزشکی قانونی صادرشده
بود ،تیم جنایی درتماس مسئوالن بیمارستان
پی بردند عامل جنایت نیزجان سپرده است.
ازسوی دیگر مشخص شد همسر شهرام  40روز
قبل به خاطر اختالفهای شدید خانوادگی با
شوهرش ،خانه را ترک کرده است و حتی در
این رابطه پروندهای نیز در کالنتری تشکیل شده
بود .دختربزرگ و مادرش در فروشگاهی کارمی
کردند و دختر کوچکتر مشغول تحصیل بود.
همسایه عامل جنایت چه گفت؟
محل جنایت ،طبقه اول ساختمان قدیمی
 5طبقهای است که تعداد زیادی از واحدهایش
هم خالی است .یکی از همسایهها به خبرنگار
حوادث «ایران» ،گفت :مرد خانواده آدم عصبی
و معتادی بود که به خاطر بیکاری اغلب مواقع
در خانه بود .به خاطر اینکه ارتباط خوبی با

اعدام خواستگار شکست خورده

گروه حوادث /خواستگار شکست خورده که پس از ناکامی درجلب رضایت
خانواده دخترمورد عالقهاش ،او را با شلیک گلوله کشته بود ،سحرگاه دیروز در
اسالم آباد غرب و در حضور مردم به دار مجازات آویخته شد.دراین جنایت
که شامگاه  ۱۲اردیبهشت امسال اتفاق افتاد ،دخترجوان و مادر  ۴۰سالهاش
روبهروی بانک رفاه کارگران در مرکز شهر اسالم آبادغرب هدف حمله مسلحانه
این جنایتکارقرارگرفته بودند که در این ماجرا دخترنگون بخت با اصابت گلوله
کشته شد و مادرش که از ناحیه صورت بشدت مجروح شده بود به بیمارستان
انتقال ونجات یافت.در جریان تحقیقات مشخص شد قاتل ،خواستگار دختر
بوده که به علت مخالفتهای دختر و خانوادهاش ،تصمیم به کشتن آنها گرفته
بود .او پس از محاکمه در دادگاه به قصاص محکوم شده بود که سرانجام حکم
مجازاتش درحضورمردم اجرا شد.

ایران

را از ناحیه گردن و سینه مورد ضرب و جرح قرار
داده و هردو را به قتل رسانده است؛ همچنین در
تحقیقات بیشتر و بررسیهای پلیسی مشخص
شد قاتل پس ازجنایت ،خود نیز با مصرف قرص
اقدام به خودکشی کرده که بالفاصله از طریق
اورژانس به بیمارستان منتقل شده بودکه ساعتی
بعد جان سپرد.

پدر سنگدل در طبقه
اول شرقی ساختمان
فوق دو دخترش را
به قتل رساند

خیاط جنایتکار ،عاشق خوانندگی بود

ایران

گروه حوادث/خیاط جوان که در رؤیای خوانندگی
وشهرت به استودیویی درجنوب تهران رفت و آمد
داشت ،برای پرداخت بدهی 50میلیون تومانی،
با کمک دوستش نقشه سرقت وسایل ضبط صدا
را طراحی واجرا کرد.اما درجریان سرقت ،صاحب
استودیو را با شلیک  6گلوله کشت و چند روزبعد
هر دو دستگیرشدند.
به گزارش خبرنگار جنایی«ایران» ،عصر نهم
شهریور گزارش قتل پسر  24سالهای در استودیوی
ضبط صدا به بازپرس منافی آذر و تیم تحقیق
اعالم شد .بررسیهای مقدماتی نشان داد مقتول
پوریا -که برای ضبط صدا ،محلی را اجاره کردهبود ،با شلیک  6گلوله از پا درآمده است .همچنین

با توجه به سالم بودن در ورودی و سرقت وسایل،
فرضیه آشنایی مقتول و سارق قوت گرفت .به این
ترتیب با دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای
جنایی ،دوربینهای محل واطراف آنجا مورد
بازبینی قرار گرفت تا اینکه تصویر دو پسر جوان به
نامهای «رضا» و دوستش به دست آمد .از آنجا
که این دو نفر آخرین افرادی بودند که با مقتول
تماس داشتند روز دوشنبه هر دو بازداشت شده
وپس ازاعتراف به قتل برای ادامه تحقیقات
وبازجویی به دادسرای جنایی انتقال یافتند.
خیاطی که عاشق خوانندگی بود
یکی از برادران «رضا» -متهم اصلی پرونده-
که در دادسرا حاضربود درحالی که هنوز ارتکاب
قتل ازسوی برادر کوچکترش را باور نداشت به
خبرنگارما گفت« :رضا ،خیاط بود و گاهی هم
میخواند .هنوز در شوک هستیم .نمیدانیم

چطور او دست به قتل زده است .باورم نمیشود
که سه ماه اسلحه در خانه داشتیم».
چند متر آن طرفتر از برادران قاتل ،خانواده
پوریا روی صندلی نشستهاند.آنها دوشنبه شب از
دستگیری عامل قتل خبردار شده و به دادسرا آمده
بودند.پدر پوریا به خبرنگار جنایی «ایران» گفت:
«پسرم گرافیک خوانده بود و با من در تراشکاری
کار میکرد اما از بچگی عالقه به موسیقی داشت و
 5سالی بود که به طور رسمی صدابرداری میکرد.
یکی از کارهایش در مورد آتشنشانهای پالسکو
بود که از تلویزیون هم پخش شد .گاهی هم خودش
میخواند .او سه ماه قبل با دو کارآموز در خیابان
بهاراندفتریاجارهکردوقصدداشتلباسفروشی
بزند .حتی صبح روز حادثه هم به بازار رفته و جنس
خریده بود .قرار بود ناهار به خانه بیاید اما بعد از
تماس قاتل به دفتر رفت .ساعت  4و نیم دوستش

جسد او را داخل استودیو پیدا کرده بود و به ما خبر
داد.پسرمبیگناهکشتهشد.اوبرنامههایزیادیبرای
زندگیاش داشت و میخواهیم قاتلش قصاص
شود».
سرقت به خاطر بدهی  50میلیونی
«رضا»  18سال بیشتر ندارد و هنوز از اینکه
چگونه دستگیر شده بشدت متعجب است .تا
سوم راهنمایی درس خوانده و از دوسال قبل
خوانندگی را شروع کرده است .اما هنوز آلبومی
بیرون نداده و تنها چند آهنگ خوانده که همه
آنها در استودیوی مقتول ضبط شده است.
توگو با خبرنگارما درباره جزئیات جنایت
اودرگف 
توضیحاتی داد.
چه شد که تصمیم به قتل گرفتی؟قصد کشتن
کسی را نداشتم .پول الزم داشتم و با دوستم
تصمیم به سرقت گرفتیم .برای این کار تنها کسی
که به ذهنمان رسید پوریا بود .البته نقشه سرقت را
میخواستیم روز قبل -چهارشنبه  8شهریور -اجرا
کنیم .اما پوریا کار داشت و میخواست برود و ما
مجبور شدیم که آنجا را بدون اجرای نقشهمان
ترک کنیم .فردای آن روز حدود ساعت  2و نیم
به دفتر رفتیم .من داخل اتاق شدم تا وسایل
را سرقت کنم و دوستم در سالن دفتر به بهانه
نوشتن قرارداد ایستاد تا پوریا را مشغول کند که
ناگهان او متوجه قصد ما شد .قرار بود اگر متوجه
شد با تهدید چاقواو را بترسانیم اما آنقدر شوکه
شده بودم که ناخودآگاه دست به اسلحه بردم و
شلیک کردم .البته به تنها چیزی که فکر میکردم
این بود که پوریا روی زمین بیفتد و اصالً تصورش
را هم نمیکردم بتوانم  6تیر شلیک کنم .بعد از

عامل جنایت :مواد مخدر زندگی ام را به باد داد

آن هم میکروفن و کارت عابر بانکاش را سرقت
کردیم.
اسلحه را از کجا آورده بودی؟سه ماه قبل از
یکی از شهرهای مرزی به مبلغ  10میلیون تومان
خریده بودم .من عاشق اسلحه هستم.
خوانندهای؟قرار بود خواننده شوم .من خیاطم و
ازدوسالقبلتصمیمبهخوانندگیگرفتم 4.آهنگم
در استودیوهای پوریا ضبط شد و قرار بود وقتی به 10
آهنگ رسید آلبوم شود .برای هر آهنگ حدود دو
میلیونتومانبهپوریامیدادم.
فکر میکردی دستگیر شوی؟راستش با خودم
گفتم اگر قرار باشد دستگیر شوم همان سه روز
اول پس ازقتل است .اما وقتی دیدم که خبری از
پلیس نشد با خودم گفتم هرگز دستگیر نمیشوم.
اما دیروز صبح که برای خرید به سوپرمارکت سر
کوچهمان رفته بودم اسمم را صدا زدند و گفتند
سوار ماشین شو و تازه آن موقع بود که فهمیدم به
اتهام قتل بازداشت شدهام.
یک خواننده زیرزمینی با نام و فامیل تو هم
هست ،درسته؟بله ،ولی من «رپ» خوان هستم
و او «پاپ» میخواند .قرار بود وقتی کارم گرفت
اسمم را رضا تک رد کنم که متأسفانه نشد.
نمیدانستم دوستم مسلح است
متهم دوم پرونده نیز گفت :رضا بچه محلمان
بود ،او به من گفت که مشکل مالی دارد و پیشنهاد
سرقت را داد .روز حادثه نمیدانستم که او مسلح
است .از روز حادثه یک لحظه آرامش نداشتم و
صحنه قتل یک لحظه هم از مقابل چشم هایم
دور نمیشود .پشیمان هستم و ای کاش آن روز با
رضا نرفته بودم.

شده بود دستگیر کردند.متهم پس از انتقال به اداره دهم به
جنایت اعتراف کرد و گفت« :برای خرید مواد نزد مقتول رفتم
اما بر خالف هر روز ،اینبار فروشنده درخواست پول بیشتری
برای فروش مواد کرد .من که پول نداشتم از او خواهش کردم
مواد مورد نیازم را به همان قیمت گذشته به من بفروشد .اما
قبول نکرد و در ادامه ،با هم درگیر شدیم و در جریان درگیری
او را کشتم».متهم صبح دیروز با انتقال از زندان ،درشعبه دهم
دادگاه کیفری به ریاست قاضی باقر قربانزاده و با حضور قاضی
محمود غفاری-مستشار -محاکمه شد.در آغاز جلسه رسیدگی
به پرونده اولیای دم قصاص قاتل را از قضات خواستند ،سپس
متهم پای میز محاکمه ایستاد و به دفاع از خود پرداخت.در
پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی خود را درباره متهم
به قتل صادر کنند.

دیلی میل

دو کارگر غیرقانونی یکی از معادن طال در برزیل به اتهام قتل و
مثله کردن اجساد  20عضو یک قبیله که درمجاورت معدن زندگی
میکردند بازداشت شدند.به گزارش پلیس ،قربانیان ازاعضای یکی
ازقبایل آمازون بودند که اجساد چند تکهشان در رودخانه پیدا شده
است .تحقیقات پلیسی نشان میدهد دو متهم بازداشت شده تحت
تأثیرمصرف الکل مرتکب این جنایتها شدهاند .درعین حال به
نظر میرسد جنایتکاران ،قربانیانشان را به صورت جداگانه به قتل
رساندهاند که تحت بازجویی هستند.

سرقت خودرو حامل نوزاد

میرر

برخورد لکوموتیو با قطار مسافربری در ایستگاه کوهستانی «آندرمات» سوئیس دست
کم  30مجروح بر جا گذاشت.
این حادثه بعداز ظهر دوشنبه به وقت محلی ،هنگامی اتفاق افتاد که لکوموتیو
هنگام ورود به ریل موازی قطار مسافری با واگنهای انتهایی آن برخورد کرد .در زمان
این حادثه  100مسافر در قطار بودند که تنها  30تن از آنها مجروح شدند .سخنگوی
راهآهن سوئیس گفت :این اتفاق در اثر یک محاسبه اشتباه به وجود آمده است.
لکوموتیو سرعت پایینی داشته اما تغییر مسیر همزمان قطار و لکوموتیو باعث بروز
حادثه شده است .مجروحان که اغلبشان دانشآموز هستند به بیمارستان انتقال
یافتند.گفته شده وضعیت عمومی خوبی هم دارند.

گروه حوادث  /پسرک  8سالهای از اهالی روستایی در شهرستان «عنبرآباد» 60
شبانه روز در اسارت قاچاقچیان قرار داشت که با تالش مأموران پلیس شهرستان
و ریش سفیدان شهرستان «دلگان» از چنگ آدم ربایان نجات یافت .والدین
پسرک هشت ساله پس از گمشدن فرزندشان به نیروی انتظامی مراجعه کرده
بودند که پس از بررسیهای مقدماتی روشن شد آدم ربایان به خاطر طلب مالی
از یک فرد ،به اشتباه پسر همسایه او را ربودهاند.فرمانده پلیس شهر عنبرآباد
گفت :آدم ربایان در تماس با خانواده پسربچه مبلغ  2میلیارد ریال برای آزادی
این کودک درخواست کرده بودند که پس از  2ماه فعالیت اطالعاتی توسط
رئیس پلیس آگاهی متوجه شدیم این پسر بچه در شهرستان دلگان استان
سیستان و بلوچستان در گروگان قاچاقچیان قرار دارد.سرانجام عملیات پلیس با
همکاری ریش سفیدان شهرستان دلگان در استان سیستان و بلوچستان ،بامداد
دیروز به پایان رسید و توانستیم این پسر بچه را از چنگال قاچاقچیان نجات
دهیم که در ستاد فرماندهی شهرستان عنبرآباد به خانوادهاش تحویل داده شد.

پسری که درکوهستان گم شد

توجوی
گروه حوادث  /صدها امدادگر و نیروی مردمی ،ازشش روز قبل در جس 
پسرک  5سالهای هستند که در ارتفاعات روستای «گاوچاران» گم شده است.
عصر پنجشنبه گذشته خانوادهای ازاهالی روستای «چاه بهمن» بخش
جازموریان که برای استفاده از آبگرم روستای گاوچاران به رودبار جنوب-استان
کرمان -رفته بودند به پلیس خبر دادند پسرک  5سالهشان در حوالی آبگرم
توجوی گسترده
روستا گم شده است.امدادگران با اطالع از این حادثه جس 
شبانه روزی در ارتفاعات را آغاز کردهاند اما با گذشت پنج روز موفق به یافتن
پسربچه نشدهاند .به گفته فرماندار رودبار جنوب 400 ،نیروی هالل احمر ،بسیج،
توجو برای یافتن این کودک هستند.
فرمانداری و مردم سرگرم جس 

اتهاممتهمردیفدومپروندهقتل"بنیتا"چیست؟

گروه حوادث  /رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران گفت :پدر بنیتا به قرار
منع پیگرد متهم ردیف دوم درباره قتل ،اعتراض نکرده اما حق اعتراض
مادر طفل هشت ماهه محفوظ است.قاضی محسن افتخاری ضمن بیان
این مطلب درباره موضوع منع پیگرد متهم ردیف دوم پرونده افزود:
شواهد نشان میدهد منع پیگرد متهم ردیف دوم پرونده بنیتا درباره قتل،
تأیید شده و اگر پدر طفل در وقت مقرر اعتراض خود را ارائه نکرده باشد
قابل اعتراض مجدد نیست.وی در پاسخ به این سؤال که آیا شکایت مادر
بنیتا در این زمینه قابل پیگیری است؟ گفت :مادر بنیتا در دادگاه اعالم کرد
که نسبت به منع پیگرد این متهم اعتراض دارد و از قرار صادره اطالعی
نداشته که بدینترتیب حق اعتراض وی وجود دارد .حال آنکه بر اساس
کیفرخواست صادره ،اتهام متهم ردیف دوم پرونده بنیتا معاونت در
ل و تحصیل مال مسروقه
سرقت مقرون به آزار ،خودداری از کمک به طف 
است .دوشنبه و در نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده بنیتا ،وکیل
خانواده این کودک هشت ماهه هر دو متهم ردیف اول و دوم را مسبب
مرگ بنیتا دانست و تقاضای قصاص کرد.قاضی پرونده در پاسخ به
اظهارات وکیل اولیای دم اعالم کرد :برای متهم ردیف دوم درباره قتل منع
پیگرد صادر شده که ولی دم یعنی پدر بنیتا این حکم را  15مرداد دریافت
کرده و اعتراضی نداشته است.
دستگیری متهم فراری پرونده /ازسوی دیگرمحمد شهریاری-سرپرست
دادسرای جنایی تهران-نیز دیروز از دستگیری متهم فراری پرونده بنیتا
خبرداد وگفت :متهم تحت تعقیب-احمد-با تالش کارآگاهان پلیس تهران
دستگیرشدهاست.

قتلشهرداردرگورستان

آساهی

حادثهخونیندرقطارسوئیس

شد اما کارآگاهان پی بردند متهم همزمان با ارتکاب جنایت از
محل متواری شده است؛ در ادامه و با همکاری مأموران کالنتری
 157مسعودیه ،محلهای تردد متهم فراری در این منطقه
شناسایی شد و سرانجام او را که طی این مدت کارتن خواب

قاتل مامورناجا کشته شد

گروه حوادث /قاتل فراری رئیس دایره عملیات ویژه
پلیس آگاهی یاسوج پس از سه روز فرار در جریان
درگیری با مأموران پلیس به هالکت رسید.سردار
مهدی انصاری ،فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و
بویراحمد گفت« :پس از شهادت سرگرد «عبدالقادر
فرزادیان» در جریان عملیات روز شنبه دستگیری
یک شرور در روستایی ازتوابع شهرستان گچساران
و فرار قاتل و همدستانش ،مأموران صبح سهشنبه
با شناسایی مخفیگاه متهم فراری در یکی از محالت شهرستان دهدشت ،او و
همدستانش را محاصره کردند .این شرور -کوروش -و دو همدستش با دیدن
مأموران اقدام به تیراندازی کردند که قاتل شهید فرزادیان در این درگیری کشته
شد و همدستانش بازداشت شدند».

نجات پسر ربوده شده پس از 60روز

کشتار بیرحمانه معدنچیان طال

حوادث
جهان
زهره صفاری

ایران

گروه حوادث -معصومه مرادپور /مرد معتاد که در نزاع خونین
بر سر خرید مواد مخدر مرد جوانی را با چاقو کشته بود صبح
دیروز وقتی در شعبه دهم دادگاه کیفری تهران پای میز محاکمه
ایستاد ،گفت« :از وقتی سراغ اعتیاد رفتم زندگیام فلج شد تا
جایی که مرتکب قتل شدم .زن و فرزندم به خاطر موادمخدر از
من جدا شدند و حاال به خاطر مواد مخدر زندگیام به باد رفته
است ....من مستحق مرگ هستم اما اگر زمانی بخشیده شوم
میخواهم سالم زندگی کنم .و »....به گزارش خبرنگار حوادث
«ایران» ،خبراین قتل روز  24مهر پارسال از درمانگاه رازی به
کالنتری 157مسعودیه اطالع داده شد .پس از حضور مأموران
کالنتری در محل و انجام بررسیهای مقدماتی مشخص شد
مرد جوانی بهنام نادر 38 -ساله  -بر اثر اصابت ضربات چاقو
به قتل رسیده است.

به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه  27تهران،
پرونده در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت و کارآگاهان پی بردند مرد جوان طی درگیری در
بوستان منطقه مسعودیه کشته شده است.
کارآگاهان جنایی با مراجعه به محل درگیری ،ضمن
شناسایی تعدادی از شاهدان صحنه درگیری اطالع یافتند
مقتول در زمینه خرید و فروش موادمخدر فعالیت داشته و
شب حادثه در داخل بوستان با یکی از خریداران مواد به نام
سعید  44 -ساله  -بر سر قیمت فروش شیشه درگیر شده و
با ضربات متعدد چاقوی خریدار کشته شده است.کارآگاهان
اطالع یافتند که متهم به قتل از مجرمان سابقه دار در زمینه
سرقت و موادمخدر است و در خانهای مجردی در منطقه
مسعودیه زندگی میکند؛ به همین خاطر این محل شناسایی

عاملشهادت مأمورپلیس
در یکقدمی دار

گروه حوادث  /با صدور اجازه اجرای حکم قصاص از طرف
رئیس قوه قضائیه ،عامل شهادت مأمور نیروی انتظامی
استان «گلستان» بزودی اعالم میشود.این محکوم به مرگ ،مهر پارسال یک
مأمور نیروی انتظامی را به شهادت رسانده بود .این فرد به اتهام زورگیری،
تیراندازی با اسلحه و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم ،از سوی مأموران نیروی
انتظامی تحت تعقیب بود که در جریان تعقیب و گریز ۵ ،مأمور نیروی انتظامی
را زخمی کرد که یکی از آنها به نام گروهبان یکم حسین دیلم کتولی بر اثر شدت
جراحات وارده به شهادت رسید.

گروه حوادث« /برادران همسرم در زندگیام دخالت کردهاند و باعث شدند زن ام ازخانه برود .آنها  20میلیون تومان به من خسارت
زدهاند .و »...این بخشی ازمتن دست نوشته مرد  48سالهای است که شامگاه دوشنبه ودرجنایتی خونین ،دو دخترجوانش رادریکی
ازمحلههای شرق تهران کشت وبعد هم به زندگیاش پایان داد.

همسایهها نداشت ما هم سعی میکردیم با
آنها صحبت ومراودهای نداشته باشیم .اینجا
خانه مادری قاتل بود.پس از مرگ مادر ،خانه
به پسرش -عامل جنایت  -رسیده بود .در حالی
که هزینهای برای خانه و اجاره نمیدادند اما
مرد جنایتکار به خاطر مشکل اعتیاد و بیکاری،
مدام با خانوادهاش جروبحث و مجادله داشت.
همسرش هم مدتی قبل وبه دنبال اختالفهای
شدید قهرکرده وازخانه رفته بود و تقریباً این
مرد با دو دخترش تنها بود .البته یکی از دخترها
سرکار میرفت چون من چندبار صبحها او را
با لباس فرم دیده بودم.وی در خصوص شب
جنایت هم گفت :ساعت حدود  7:30بود که
از سرکار برگشتم و در حال تماشای تلویزیون
بودم که ناگهان صدای جیغ و فریاد دخترها را
شنیدم و بعد از آن هم یکی از دخترها با صدای
بلند گفت بابا ...بابا ...چیکار میکنی و ...بعد
از مدتی دیگر صدایی نیامد و من فکر کردم که
دعوایی بوده و تمام شده است .یکی  -دو ساعت
بعد دیدم ماشین پلیس جلوی در خانه ایستاد.
وقتی به پایین ساختمان آمدم دیدم مأموران
در حال انتقال اجساد دو دختر جوان هستند.
بررسی صحنه جنایت هم حکایت از آن داشت
که شهرام با ضربات متعدد قمه ،دو دختر  19و
 24سالهاش به نامهای «سوگند» و «سولماز»
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مرد ناشناس پس از قتل فجیع شهردار شهر «موزکرون» دریک گورستان ،خود را به پلیس معرفی کرد.
به گزارش پلیس« ،آلفرد گادن» 71 -ساله -یکی از سیاستمداران بنام بلژیک بود .او عالوه بر اینکه
شهردار شهر «موزکرون» بود ،کلیدداری قبرستان را نیز برعهده داشت .بررسیهای مقدماتی نشان
میدهد «گادن» که غافلگیرشده پس از بریده شدن گلویش توسط مرد جنایتکار ازپا درآمده است.
پس از این جنایت رئیس جمهوری و مقامهای ارشد بلژیک پیامهای تسلیت فرستادند وخواستارکشف
انگیزه این جنایت مخوف شدند .متهم که با پای خود نزد پلیس رفته تحت بازجویی قرار دارد.اما انگیزه
قتل هنوز فاش نشده است.

سارق فرصت طلب وقتی خودرو روشن زن جوان را در پارکینگ فروشگاهی واقع درشهر «فونتانا»ی کالیفرنیا دید ،بدون توجه به فریادهای او ،خودرو را با
نوازدی روی صندلی عقب به سرقت برد.زن جوان به پلیس گفت« :فرزندم داخل ماشین خواب بود به همین خاطر با روشن کردن کولر ،با سرعت به داخل
فروشگاه رفتم تا خریدهایم را بیاورم ،اما همان لحظه یک سارق که روی نیمکتی در نزدیکی محل نشسته بود با دیدن خودرو روشن ودر حرکتی سریع آن را
مقابل چشمانم سرقت کرد .من هم فریاد زنان در پارکینگ به دنبالش دویدم و برای نجات فرزندم تالش کردم اما بیفایده بود ».پس از گزارش سرقت و
کودک ربایی و شروع تحقیقات پلیسی 90 ،دقیقه بعد ،خودرو خالی این زن توسط پلیس پیدا شد .سارق کودک ربا نیز در مخفیگاهش به دام افتاد و کودک
هم سالم پیداشد ،اما هنوز انگیزه این ماجرا مشخص نیست.

