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خط قرمز

خط ویژه

خط پلیس

اسیدپاشی بر چهره برادر
یک مرد خشمگین که اقدام به اسیدپاشی روی 
صورت برادر خود در روســتای ده پیاز از توابع شهر 

همدان کرده بود، دستگیر شد.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان همدان 
در این باره گفت: 19 اردیبهشت امسال گزارش یک 
اسید پاشی به کالنتری جورقان داده شد که ماموران 

در روستای ده پیاز حاضر شدند.
آنها در بررســی های صورت گرفته متوجه شدند 
دو بــردار به علت مســائل شــخصی و خانوادگی 
بــا یکدیگر درگیر شــدند کــه یکی از آنهــا اقدام 
 بــه ریختــن اســید روی صــورت دیگــری کرده 

بود.
ســرهنگ فریــدون کریمی راد افــزود: ماموران 
متهم را محاصره و دســتگیر کردند. در بازرســی از 
آنجا 8 لیتر اســید، یک قبضه کلت کمری، 60 گرم 
مواد مخدر تریاک و 5 گرم سوخته تریاک کشف شد. 
فرد مصدوم به بیمارستان و برادرش برای تحقیقات 

به پلیس آگاهی منتقل شد.

رازگشایی از سرنوشت جسد زنی 
در جنگل نکا

عامــالن قتل زنی در نکای مازنــدران که وی را 
قربانی سرقت هولناکی کرده اند، دستگیر شدند.

کشف جسدی در جنگل
روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران 
اعالم کرد: جســد زنی 21 ساله در جنگل های نکا 

کشف شده است.
جسد زن 21 ساله نکایی بعد از گذشت دو هفته 
از ناپدید شــدن وی، صبح 24 اردیبهشــت ماه  در 

جنگل کشف شد.
روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران با 
تایید این خبر اعالم کرد: به  دنبال کشف جسدی در 
اطراف جنگل نکا، تیم پزشــکی قانونی با حضور در 
صحنه جرم نسبت به معاینه اولیه جسد اقدام کردند.

بر اساس این گزارش با اقدامات اولیه کارشناسی 
به همراه بررسی گروه خونی، فرمول دندانی، بررسی 
اســتخوانی و دی.ان.ای مشــخص شــد این جسد 
 مربوط به زنی اســت که 14 روز گذشــته به قتل

 رسید.
بازداشت قاتالن

»خدیجه رمضانی دارابی« 21 ساله 14 روز پیش 
از پیدا شــدن جسدش در مسیر جاده ساری به نکا  
برای رفتن به دندانپزشکی توسط دزدان مسافرکش 

ربوده شده  و به قتل رسید.
عامــالن جنایــت 3 دزد بودنــد که بــا پراید 
مشکی رنگ خدیجه را ربودند که در همان ثانیه های 
نخســت با مقاومت این زن که مادر کودکی 2 ماهه 
است روبه رو شده و با ضربات چاقو او را زخمی کردند 

و پس از سرقت جسدش را در جنگل رها کردند.

دستگیري 3 آدمربا در ازنا 
3 شــرور و آدمربا در شهرستان ازنا به دام پلیس 

افتادند .
فرمانــده انتظامی شهرســتان ازنــا گفت: این 
ســه شــرور با اســتفاده از چاقو صاحب یک واحد 
طال فروشی را ربوده و قصد اخاذی از وی را داشتند.

انتظامی  افــزود: مامــوران  ســرهنگ جودکی 
شهرستان به محض دریافت این خبر در کمتر از سه 

ساعت سه فرد شرور را دستگیر کردند.
فرمانــده انتظامی ازنــا گفت: گــروگان نیز در 

سالمتی کامل آزاد شد.

مرگ مشکوک 2 خواهر در ایذه
2 خواهر ایذه ای به دالیل نامعلوم و به  طور همزمان 
جان خود را از دست دادند که جنازه آنها برای بررسی 
دلیل مرگ به پزشکی قانونی مرکز استان خوزستان 
فرســتاده شــد. این دو خواهر بر اثر استفاده از بادام 

کوهی، در منطقه الهک جان خود را از دست دادند.
با پیگیری های صورت گرفته، مشخص شد این دو 
زن جوان پس از مســمومیت احتمالی به بیمارستان 
منتقل شــده اند، ولی قبل از رسیدن جان خود را از 
دست داده اند. رییس مرکز بهداشت ایذه ضمن تایید 
ایــن خبر اظهار کرد: دو زن 36 و 37 ســاله به دلیل 

نامعلوم جان خود را از دست داده اند.
ابراهیم اســکندری افزود: اجساد این دو زن جوان 
برای بررســی دلیل مرگ به پزشــکی قانونی استان 
خوزستان فرســتاده شــد و پس از گزارش پزشکی 

قانونی جواب قطعی دلیل مرگ اعالم خواهد شد.
 

زورگیری با آزادی از زندان
تبهــکاری پس از آزادی از زنــدان در اهواز اقدام 
به زورگیری می کرد. ســرهنگ حفیــظ ا... خواجوی، 
رییس پلیس آگاهی اســتان خوزستان گفت: چندی 
پیش در پی وصول شــکایت های مشــابهی مبنی بر 
زورگیری در سطح شهر اهواز شناسایی و دستگیری 
سارقان در دستور کار قرار گرفت و آنان در تحقیقات 
یک شرور ســابقه دار را که بارها به زندان افتاده بود، 

شناسایی کردند .
وی ادامه داد: با کامل شدن تحقیقات کارآگاهان، 
مخفیگاه متهم شناســایی شــد و ســپس عملیات 
دســتگیری وی با دستور قضایی و همکاری ماموران 
پلیــس کالنتری 12 اهــواز آغاز و ســرانجام متهم 

دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد .
رییس پلیس آگاهی اســتان خوزستان با اشاره به 
دعــوت از مالباختگان برای شناســایی متهم، گفت: 
آنان به محض دیدن متهم، وی را مورد شناسایی قرار 
دادند و در این شــرایط متهم که چاره ای جز اعتراف 
نداشت به 24 زورگیری به خصوص زورگیری موبایل 
از شهروندان در نقاط مختلف شهر اهواز اعتراف کرد.

وی ادامه داد: متهم معترف شد که با موتوسیکلت 
در نقاط خلوت و بیشــتر اوقات شب ها، افراد تنها را 
شناسایی کرده و با تهدید سالح سرد از آنان زورگیری 
کرده اســت. رییس پلیس آگاهی استان خوزستان به 
شــهروندان توصیه کرد: هنگام عبــور از کوچه های 
خلوت به خصوص شــب هنگام، مراقب موتور سواران 
ناشــناس و مشــکوک و افراد ناشناســی که به آنان 

نزدیک می شوند باشند.

پایان فرار  قاتل افیونی در قزوین
قاتل افیونی که آشــنایی را هدف ضربات مرگبار 

قرار داده بود، در قزوین دستگیر شد.
ســرهنگ منصــور خدایــی، فرمانــده انتظامی 
شهرستان قزوین  گفت: در پی تماس تلفنی یکی از 
شهروندان مبنی بر وقوع درگیری در روستای کوندج، 
ماموران پلیس بالفاصلــه در محل حضور یافته و در 
بررسی های به عمل آمده مشخص شد جوان زخمی 
35 ساله در حال نصیحت کردن یکی از اقوام خود در 
خصوص اســتعمال نکردن مواد مخدر بوده که جوان 
22 ســاله معتاد با یک چاقو فــرد نصیحت کننده را 

مضروب و از صحنه درگیری متواری می شود.
وی اظهار کرد: با تحقیقات گســترده پلیس، فرد 
قربانی در یکی از روســتاهای این شهرستان دستگیر 
شد. ســرهنگ خدایی اضافه کرد: قاتل در بازجویی 
پلیس به جرم خود اعتراف کرده و پرونده این حادثه 
جهت ادامه مراحل قضایی تحویل مراجع قضایی شد.

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان قزوین نیز از 
دســتگیری چهــار قاچاقچــی و 70 خرده فروش و 
نگهدارنــده موادمخدر خبــر داد و گفــت: ماموران 
پلیس شهرستان های البرز، آبیک، قزوین، تاکستان، 
بویین زهرا و آوج در طرح پاکسازی نقاط آلوده موفق 

به دستگیری این تعداد قاچاقچی و معتاد شدند.
سرهنگ ســلمان امیری خاطرنشان کرد: اجرای 
طرح پاکسازی نقاط آلوده و دستگیری خرده فروشان 
و نگهدارندگان مواد مخدر نیز در روزهای آینده ادامه 

خواهد یافت.

خط سه و نیم

پیام های خود مونی

شماره پیامک 300072303

 2886---0915 داداش گلم محمدجــواد يکى يه دونه آبجى 21 
ارديبهشت تولد 9 ســالگیت مبارک. بچاپ داداشم ذوق کنه. اعظم 

15 ساله
خط فاصله اینجا نیست، ولي این رو مي چاپیم. مبارک باشه.

 9128---0939 ايمان اگه چیز ديگه اي هست که مي خواي بگي و 
بندازي گردن من بگو. تعارف نکن. سیدعلیرضا کماندو

کارنامه جفت تون سیاه  است، بندازید گردن سوژه!
 1581---0915 آخي، اتفاقي براي جايگزين سوژه افتاده؟ االن پیام 
مريم خانوم رو خوندم که براش آرزوي سالمتي کرده... ببینین چقدر به 

فکر سالمتیتونم! قدرم رو بدونین. حانیه دختر ارديبهشت
چقدر این به فکر ماست، تو به فکر خودت باش!

 2042---0935 سمندون خان هي به ايمان عباس زاده میگي برو 
تا ما شــاد بشیم! ايمان عباس زاده بايد برگرده تا ستون دوباره پرشور 
و هیجان بشه اگه اون برگرده، همه قديمي هايم برمي گردن چون اون 
خــودش قديمیه! عوض اينکه بهش بگید برگــرد، بهش میگید برو؟ 
واقعا که! به نظر من بیشــتر قديمي ها فقط خواننده اند. بچه ها میگم 
بیايــم از قديمي ها خواهش کنیم تا دوباره اس بدن. ايمان عباس زاده، 
زهرا تاجي، سارادخت، رضا جنسیس، احسان اسلحه فروش و... ازتون 

خواهش مي کنیم دوباره به ستون برگردين. نازک نارنجي
بي نهایت خودشیریني.

 8914---0933 خواننده ســتون کجاي کاري ما امسال پنجمین 
ســالگردش رو گرفتیم، زياد جدي نگیر جوشم نزن وگرنه باهات لج 
مي کنن و رشدشون )موهاي سفیدتون( به تولید انبوه مي رسه، هشدار 

براي کبرا 0011. سه قلوهاي 15 خوش خنده ها
به خودتون مي خندید؟

 2076---0938 کیا يادشــونه وقتايي که معلم مي خواست سوال 
بپرسه، پاک کن يا يه چیزی رو مي انداختیم زير میز که بريم بیاريمش و 

تو تیررس نگاه معلم نباشیم. مهال. خ
ما که مثل تو تنبل نبودیم، درسخون بودیم!

 7690---0919 سالم منم مي خوام تو پیامک سه و نیم شرکت کنم 
مي تونم؟

خب پس االن دقیقا چیکار کردي؟!
 1367---0937 امشــب براي نماز جماعت رفتیم حرم موقع نماز 
چنان بارون شــديدي اومد که از ســر و کله همه آب مي چکید، ولي 
خدايیش صفايي داره تو حرم باشي و بارون بباره، ان شاءا... به حق اون 
نمازي که همه زير بارون خوندن همه تون حاجت روا شید. مبصر ستون

تشکر بامعرفت، خدا خیرت بده.
 077---0937سالم هفت تا نیم خوبي. ثامن

خوبه بزرگ نوشتیم سه و نیم!
 8914---0933 اعظم 15وفات پدرتون از صمیم قلب به شــما و 
خانواده داغدارتون تسلیت میگیم خدا گلچینه پدرتونم دستچینش 
بود ان شــاءا... جاشــون حقه ما رو هم تو غمتون شــريک بدونین. 

سه قلوهاي 15س. خوش خنده ها
تشکر بامرام ها. ان شاءا... روزهاي خوبي داشته باشي اعظم خانم.

 0734---0915 س. به همه مبارک باشــه دختر شــجاع. تبريک 
میگم شجاع شــدي جواب ماها رو میدي چشمم روشن خوبه ديگه... 

امیرحسینم
یعني به خاطر جواب دادنم شجاعم؟ باز تو حمایت کردي؟

 5852---0915 بچه  داداشم دو سالشه االن يه ماهه به من میگه 
دايي محسن! نه دايي داره نه محسن داريم! آيا امکان داره آدم تو اين 

سن توهم بزنه. سوژه ستون
از تو بیشتر از این انتظار نمي ره!

 850---0933 مهوش نرو، يه جوري موضوع رو حلش مي کنیم! ما 
طاقت دوري هیچکدوم از سه و نیمي ها رو نداريم و شما که جاي خود 

داري! اکي؟ آرسس
حالل کننده مي ریزیم تا حل شه.

 1592---0915 مي دونید با عناصر آهن، نیکل و پتاسیم چه سالحي 

مي شه ساخت؟ چاقو. نارسیس
فقط تو مي دونستي.

 1827---0915 سالم دختر شجاع اگه واقعا شجاعي توي اين يک 
هفته برنامه جشن رو رديف کن تا مثل جشن قبلي خوش بگذرونیم. 

احسان از گاز
چون شجاعم؟ ما سرمون شلوغه، آقاي سردبیر قبول نمي کنه.

 8434---0915 سوژه بابت حرفام عذر مي خوام. زياده روي کردم. 
دلم نمي خواد سوژه ستون محبوب بچه ها به خاطر حرفاي من از ستون 
قهر کنه. بهتره من از ستون برم فکر کنم خیلیا خوشحال بشن. همیشه 

سه و نیم رو مي خونم. دوستتون دارم. خدا پشت و پناهتون.
هیچکس از ســتون نمي ره، اي بابا جنبه ها رو باال ببرید، همه اش شــوخیه، ما 

با هم شادیم. اوکي؟
 5852---0915 پیراهن تازه ام رو با کلي ذوق و شوق به بابام نشون 
دادم میگه مبارکه عین روبالشیاي خدا بیامرز مادربزرگمه. سوژه ستون

بیا بابات هم به داغون بودنت اعتراف کرد!
 5534---0915 جايگزين سوژه ستون، عزيزم، اگه منظورت منم 
که حتما منم، چون فقط يه دخمل بابا اينجاســت، من خییییلي وقته 
درسم تموم شده االنم منتظر نتیجه آزمون ارشدم! هیچوقتم شاگرد 

اول نبودم ها!  دخـمـل بــابــا
از بچه مردم یاد بگیر!

 0366---0937 ســالم. يه تبلیغ خوندم داغونم کرد؛ روغن مار... 
صددرصد گیاهى! حمیرا

شما داغون بودي.
 9267---0937 مامان آرش و اردشــیر راســت میگه پارسال 
داستانش انتخاب شد نشــون به اون نشون که عکسشون هم چاپ 

کردن اتفاقا خیلي هم داستانشون قشنگ و جالبه. زينب داوري 18
باشه دیگه.

 7859---0915 نمونه بارز آي کیو منم. تا حاال 104 تا معماي پلیسي 
خوندم اما دريغ از يه جواب. خدا انیشــتین کجاســت؟ هري پاتر از 

ساختمون
هري پاتر؟ انیشتین؟ خودت؟ واي تو دیگه کي هستي!

 8219---0915 ســوژه من واقعا بهت حق میدم دلخور باشي پیام 
امروزت رو که خوندم واقعا واسه بعضي ها که فرق شوخي و توهین رو 

نمي دونن متاسف شدم. زهرام 18
شوخي، شوخیه دیگه!

 6268---0930 من تازه از قضیه جانشــین سوژه خبردار شدم. 
بدجور بهم ريختم. از ته قلبم واســش دعا مي کنم. همگي وايه خوب 

شدن حال دويستمون صلوات. مامان بزرگ خالق
دویستمون؟ وایه؟ رو دور سوتي ها.

 4399---0935 بچه ها منم تولدم 20 ارديبهشته. اگه مي شه حتي 
يه نفر بهم تبريک بگه. خیلي خوشحال مي شم. ممنون میشم چاپش 

کنید. بچه گلشهري
تبررریک نگیم چي؟

 9345---0937 مهوش خانم ناراحت نشین اين رو بدونید که سوژه 
اگه چیزي میگه از رو بچگیه فکر نکم  بخواد کسي رو ناراحت کنه اينجا 

جاي خنده است نه ناراحتي. نابغه
آره بابا خیلي بچه است، به دل نگیر مهوش!

6265---0911 امیدوارم جايگزين سوژه خیلي زود سالمتیش رو به 
دست بیاره و خوب بشه. جايگزين سوژه ان شاء ا... سالمت باشي و هر 

روز حضور پررنگت تو ستون رو تیک بزني. مهندس ستون
با مداد شمعي پررنگش کنیم؟

 1276---0938 پرسپولیسي ها  همه با هم سرود پیروزي. بقال باشي
اینقدر بدم میاد.

 4761---0915 واي نبودين روز پنجشــنبه يک بارون و تگرگي 
مشهد اومد. قديمي ستون

احیانا خودمون چشم نداریم؟ فقط تو دیدي.
 4399---0935 سالم دختر شجاع. نه به اون همه پیام که مي دادي 
نه به اين جوابات که اينقدر کوتاهه و توي دو کلمه خالصه اش مي کني. 

يه کم بیشــتر ضايعمون کن هوا گرمه بذار جیگرمون حال بیاد.ب چه 
گلشهري اس اس

خسیس برو یک لیموناد یخي بخر تا جیگرت به حال بیاد.
 2886---0915 چقدر خوشحال شدم پیام احسان اسلحه فروش 
رو ديدم بازم پیام بدين. به رضا جنســیس و دهقان خالفکار و ايمان 

عباس زاده بگین بیان. اعظم 15 ساله
خب داري میگي دیگه.

 1101---0937 ســالم االن تو پادگان سرپستم دلم گرفته مشغول 
خوندن روزنامه.

سربازا هم سربازاي قدیم.
 3899---0930 بابا شماها با چاپ نکردن پیاما دارين من رو ضايع 
مي کنین الاقل چاپ کنین که کمتر ضايع شم ديگه باشه هنوز نیومده 

مهوم کردين.  بي سواد
مهوت کردیم یا محوت؟

 5689---0901 توشــله جان بهت تسلیت میگم غم آخرت باشه. 
فايزه
تشکر.

 4806---0930 شــمايي که آخر شــماره 6253 محض اطالعت 
ستون دکتر داره اونم منم مي توني از تمام بچه هاي ستون بپرسي تازه 
پرستارم داريم. تو به فکر اسم بعديت باش. خانم دکتر ستون ژيان سوار

دعوا، مشت اول هزار! کلي دکتر قالبي داریم!
 9755---0936 چرا هر چي مي شود از دهه هشتاديا مايه میذارين. 

کوچک ستون 13
پس از خودمون مایه بذاریم؟

 2706---0915 دختر شجاع حاال واقعا شجاعي يا فقط ادا درمیاري.
نه فقط منتظر نظر تو بودم.

 4806---0930 نارسیس جان تولدت رو تبريک میگم کادوم رسید 
دستت؟ خانم دکتر ستون ژيان سوار

کادو؟ آهان لواشکا رو میگي؟ دور همي خوردیم!
 9559---0938 براي چي پیام هاي من رو چاپ نمي کنید مگر من 
آدم نیستم اين که درست نیست فقط پیام هاي بعضیا رو چاپ مي کنید 

اصال رفتارتون خنده دار و بانمک نیست. عضب

اینقدر پیامات بي محتواست که نگو.
 1480---0915 ســالم. خیلي ستون باحالیه ولي چقدر خوبه از هر 
شــماره که پیام میده يکي بیشتر چاپ نشه که آدم دلش خوش باشه 

شايد از صدتا پیامش يکي چاپ مي شه. سید
کسي از شما نظر خواست؟

 3644---0915 سالم به سه و نیم عزيز من چند مدت اين ستون 
مي خونم خیلي باحالي االن پیام دادم تا در جمعتان باشــم مخصوصا 
خوشحالم دختر شجاع فداکار جوابگوست. موفق باشي دختر شجاع 

مادر دعاگوي شما سه و نیم و طرفداران.
خــدا مادراي نازنیــن رو حفظ کنه. تشــکر از دعا خیرتون و لطــف و انرژي 

فراوان تون. خوش اومدید.
 6327---0915  سالم سه و نیم! چطوري؟ فامیل دور

تازگي ها دکتر شدي؟ به داغوني شما نمي رسیم.
 2635---0915  مامان آرش و اردشیر من قصد بي احترامي نداشتم 
اما يه کم انتقاد کردم، ان شاءا... داستاناي بعديت قشنگ تر مي شه تالش 

کن. دايي مرتضي
منظورت اینه که انتقادپذیر باشند؟ 

 4399---0939 اين امتحانات پايان ترم باتموم بدي هاش يه خوبي 
داره اونم اينه که آدم يه کم با رشته تحصیلیش آشنا مي شه! مهديه

بعد در طول ترم شما دقیقا چیکار مي کردید؟!
  4399---0939  مي دونید چرا طرفداراي حافظ از سعدي بیشتره؟ 
چون ســعدي میگه برو کار کن مگو چیست کار اما حافظ میگه بر لب 

جوي بشین و گذر عمر ببین! خیلي آقايي حافظ! مهديه
براي تنبل هاست، نه براي ما که سختکوش هستیم!

  5291---0915  امروز تو کوهسنگي جوري زمین خوردم که دست 
راستم در رفت. با چپ نوشتم اوج انســانیت ملت: واي خورد زمین، 

بچه ها مراقب باشین! حتي يک نفرم نیومد کمک! خداا! هوادار 14
آخ جامون خالي بود، برو آبرومون رو بردي اسمتم هوادار گذاشتي؟!

 4806---0930  کماندو جان تولدت مبارک کیکم رسید دستت؟ 
خانم دکتر ستون ژيان سوار

بچه ها صداش رو در نیارید، اون روز نوش جان کردیم!
ادامه در صفحه 4 خط قرمز

طرفداران سه و نیم!  امروز هم  سه و نیمى عزيز » دختر شجاع«  
پاســخگوی پیامک های شماست.  در هفته آينده پیامک های 
 خود را خطاب به  ســه و نیمى عزيز »فامیل دور« با شــماره

 1788---0937  ارسال کنید.

یک تیم گرم و پرهیجان

»یوسف« 24 ساله عصر دوم تیر 93 خواهر 21 ساله اش 
به نــام »رقیه« را به باغی در حوالی چهاردانگه کشــاند و 
وی را با یک ضربه چاقو کشت، سپس جنازه اش را در باغ 
رهــا کرد و به خانواده اش گفت کــه دختر جوان از خانه 
فرار کرده اســت. این پســر که رضایت پدر و مادرش را 
جلب کرده بود، از حکم قصاص رهایی یافت و در شــعبه 
84 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی باقری 
و با حضور چهار قاضی مستشــار از جنبه عمومی جرم 
محاکمه شــد. هیات قضایی حکم آزادی این پســر را 

صادر کرد.
 گفت و گو با برادر خشمگین

  چقدر درس خوانده ای؟ 
 تا اول راهنمایی درس خواندم، اما چون عالقه ای 

به درس نداشتم، ترک تحصیل کردم.
  چه کار مى کردی؟

 در یک کارگاه رنگ کاری مبل مشــغول به کار 
بودم.

 چرا خواهرت را کشتى؟ 
چون آبروی خانوادگی مــا را برده بود و باعث 
شده بود در محل انگشــت نما شویم. همه پشت 
ســر خواهرم حرف می زدند و مــن از این ماجرا 

خجالت زده بودم.
  خواهرت ازدواج کرده بود؟

 وقتی 14 سال داشت، به خواستگاری  پسر 
همســایه مان جواب مثبت داد، اما فقط 20 روز 
بعد از عقد پشــیمان شد و درخواست طالق را 
مطرح کرد. دو سال بعد از این ازدواج بار دیگر 
شوهر کرد، اما این بار هم توافقی از همسرش  

جدا شد.
 خواهرت در خانه پدری تان زندگى 

مى کرد؟ 
او پس از طالق بــه خانه پدری  مان آمد، 
اما آدم قبلی نبود؛ سر خود شده بود و بدون 
اجازه من و پدرم از خانــه بیرون می رفت. 

خواهرم عالقه داشــت تا دیروقت با دوســتانش 
در خیابــان بماند. او تصاویر خصوصی اش را در شــبکه های 
اجتماعی منتشــر می کرد  و به همین خاطر من بارها با او 

درگیر شده بودم.
 هیچ وقت او را نصیحت نکردی؟ 

بارها با او صحبت کردم و از او خواستم سر به راه شود، اما 
گوشش بدهکار نبود، به همین خاطر بارها او را تنبیه کردم. 
دســت و پایش را با زنجیر می بســتم و او را در خانه زندانی 
می کردم، اما وقتی به محل کار می رفتم مادرم زنجیرها را باز 

کرده و خواهرم از خانه بیرون رفته بود.
 بیشترين زمانى  که او را زندانى کردی، چه مدت 

بودی؟
 وقتی پدر و مادرم به شهرستان رفته بودند، سه شبانه روز 
او را با زنجیر بســتم و خودم هم باالی سرش ایستادم. آنجا 

به من قول داد تا سر به راه شود، اما به قولش عمل نکرد.
 با قصد قتل خواهرت را به باغ کشاندی؟ 

نه، واقعا من قصد کشــتن او را نداشــتم. می خواستم او 
را بترســانم، اما وقتی شــنیدم که قصد دارد این بار با یک 
مرد زن و بچــه دار ازدواج کند، از کوره در رفتم و با چاقو به 

گردنش زدم.
 چرا به خانواده ات گفتى که خواهرت از خانه فرار 

کرده است؟
 می ترســیدم به آنها بگویم که خواهرم را کشــته ام، به 
همیــن خاطر جنــازه را در باغ رها کــردم و به دروغ گفتم 
خواهرم فرار کرده و احتماال به خانه یکی از دوستانش رفته 

است.
 جنازه خواهرت چند روز بعد کشف شد؟

 جنازه 4 روز بعد از سوی صاحب باغ کشف شد. وقتی در 

پزشکی قانونی جنازه را دیدم به شدت ناراحت شدم. همانجا 
به گریه افتادم و واقعیت را به پدرم گفتم.

 چطور توانســتى رضايت پدر و مادرت را جلب 
کنى؟

11 ماه اســت کــه در زندانم. آخرین بــار وقتی پدرم به 
مالقاتم آمد از او خواســتم رضایتش را اعالم کند. قول دادم 
گذشته را جبران کنم، به همین خاطر پدر و مادرم به دادسرا 

رفتند و بدون قید و شرط اعالم رضایت کردند.
 بعد از آزادی مى خواهى چه کار کنى؟ 

باید زندگی ام را از صفر شروع کنم. وقتی از زندان برگردم،  
حتی  نمی توانم  در محله مان ســرم را بلند کنم. من از قبل 
هم خجالت زده تر هستم.  می خواهم گذشته ام را جبران کنم.

پسر جوان خواهرش را غل و زنجیر کرد و کشت

ناگفتههایجنایتفیسبوکی
خط قرمز| پسر جوان که خواهرش را
 به خاطر انتشار تصاوير خصوصى در فیس بوک 
کشته، آزاد شد.

عکس: خط قرمز/ متهم در جلسه دادگاه: واقعا قصد کشتن خواهرم را نداشتم

یــک محیط بان پس از 5 ســال تحمل حبس در 
زندان و تبرئه شدن آزاد شد.

ماشاءا... مهنایی، محیط بان منطقه حفاظت شده 
خاییــز که هفتــه گذشــته در دادگاه از اتهام قتل 
شــکارچی غیرمجاز تبرئه شــده بود، پس از 5 سال 
از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده خود بازگشت.

محیط بان مهنایی در جریان درگیری مسلحانه با 
شکارچیان غیرمجاز در فروردین 1389 دو نفر از آنان 
را از ناحیــه پا هدف گلوله قرار داده بود که شــدت 
جراحات وارده منجر به فوت یکی از شکارچیان شد.

پــس از آن حادثــه ماشــاءا... مهنایــی طبــق 

کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب 
شهرســتان بهبهــان به اتهــام قتل عمــد یکی از 
شــکارچیان و ایجاد جرح عمدی شکارچی دیگر به 

زندان منتقل شده و تحت محاکمه قرار گرفت.
از اواســط ســال 1389 تاکنــون نزدیک به پنج 
سال است که ماشاءا... مهنایی در زندان بسر می برد. 
در این مدت ماشــاءا...، همســر و دو فرزندش تحت 
سخت ترین شرایط مالی و روحی قرار گرفته اند. آنها 
هر روز منتظر صدور حکم اعدام برای ماشاءا... بوده اند 

و سال های سختی را سپری کرده اند.
افرادی که با محیط بانان درگیر شده بودند همگی 

مسلح به سالح های جنگی و شکاری بوده و به سمت 
محیط بانان تیراندازی کرده بودند.

با این وجود و با توجه به اینکه ماشــاءا... مهنایی 
همه قوانین حمل و به کارگیری سالح را رعایت کرده 

بود 5 سال از زندگی خود را در زندان سپری کرد.
نهایتا با تایید کارشناســان رسمی دادگستری در 
زمینه اســلحه و مهمات مبنی بر رعایت کامل قانون 
به کارگیری ســالح و صــدور رای برائت از ســوی 
دادگاه، ماشاءا... مهنایی روز سه شنبه هفته جاری از 
زندان کارون اهواز آزاد شــده و به آغوش خانواده اش 

بازگشت.

 تصوير ماشــاءا... مهنايى پس از آزادی
 از زندان در کنار فرزندانش

 خنده های محیط بان زندانی پس از آزادی


