
 پدر قاتل »ستایش قریشی« به »شهروند«
 از آخرین مالقات با پسرش در زندان رجایی شهر گفت 

تلخی واپسین دیدار
 براساس اعالم وکیل مدافع، امیرحسین صبح امروز در محوطه زندان رجایی شهر 

قصاص می شود
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مرگ زن معلول در آتش سوزی 
شهروند| زن معلولی در حادثه آتش سوزی 
یک واحد مسکونی در »کوی ملت« اهواز جان 

باخت.
این حادثه که بامــداد روز 13 دی ماه در یک 
واحد مسکونی در طبقه پنجم ساختمانی پنج 
طبقه در خیابان 20 متری مقیمی زاده در کوی 
ملت اهواز رخ داد، ســاعت 2:29 به سامانه 125 
آتش نشانی اطالع رســانی شد و آتش نشانان دو 
دقیقه بعد در ساعت 2:31 در محل حادثه حاضر 

بودند.
با وقوع آتش ســوزی، مرد مسن صاحبخانه 
با فریــاد تقاضــای کمک می کند کــه پس از 
اطالع رسانی به سازمان آتش نشانی، ماموران به 
سرعت از نزدیک ترین ایستگاه به محل حادثه 
اعزام شــدند. پس از این که پیرمرد صاحبخانه 
توسط آتش نشانان از بالکن واحد مسکونی که 
هنوز در آتش می سوخت، به بیرون منتقل شد، 
اعالم کرد که همسر مســن وی در خانه و میان 

آتش است.
این زوج 60ســال داشــتند. مرد مسن دچار 
مشکل شــنوایی و همســر وی معلول بود. این 
حادثه مدت زیادی پیش از اطالع به ســازمان 
آتش نشانی آغاز شــده بود و آتش سوزی مدت 
طوالنی ادامه داشــته اســت ولی زوج مسن به 
دلیل مشکالت شنوایی و جسمانی دیر متوجه 
حادثه شــده اند. بنا بر اظهارات مرد مسن، وی 
تالش کرده که همســر خود را نیز از ساختمان 
به درون بالکن منتقل کند ولی به دلیل وسعت 
آتش سوزی موفق نشده و خود به بالکن رفته و 
با فریاد همسایه ها را خبر کرده است. همچنین 
همسایه واحد کناری در این مدت با شیلنگ از 
بالکن مجاور به مرد مسن آب می پاشیده است. 
در این حادثه زن مسن جان خود را بر اثر شدت 
سوختگی از دست داد. ماموران پس از مهار آتش، 
با بررسی محل حادثه متوجه می شوند که برق 
این واحد مسکونی حادثه دیده از مدتی قبل قطع 
بوده و زوج مســن از »شمع« برای روشن کردن 
خانه اســتفاده می کردند. علت حادثه در دست 
بررسی است. وســعت و گستردگی آتش بسیار 
زیاد بوده و نشــان می دهد که مدت حادثه نیز 
طوالنی بوده اســت. در این عملیات 8 دستگاه 
خودروی آتش نشانی ازجمله خودروی نجات، 
تشک نجات و خودروی نردبان و 21 آتش نشان 

حضور داشتند.

5 مصدوم در برخورد سمند با 
مسافران در ایستگاه اتوبوس 

باشگاه خبرنگاران| برخورد سواری سمند 
با جایگاه انتظار مســافران در ایستگاه اتوبوس 
منجر به زخمی شــدن تعدادی از دانش آموزان 
شد. خودروی ســمندی که در مسیر حدفاصل 
بزرگراه آزادی تا پل قائم مشــهد در حرکت بود، 
به علت نامعلومی از مســیر منحرف و بشدت با 
دانش آموزان دبیرســتانی که در انتظار رسیدن 
اتوبوس بودند، برخورد و 4 دانش آموز و یک زن 

میانسال را زخمی و راهی بیمارستان کرد.
امدادگران اورژانس با اعــزام به محل حادثه 
مجروحان را به بیمارستان امدادی منتقل کردند. 
براساس گزارش مسئوالن اورژانس، حال یکی از 
مصدومان وخیم اعالم شده است. کارشناسان 
پلیس در محل حادثه حاضر و درحال تشخیص 

علت این حادثه هستند.

ذره بين

شهروند| به پایان قصــه نزدیک می شویم؛ قصه ای 
که از آن یکشنبه تلخ شروع شد؛ یکشنبه 22فروردین 
95. دختربچه 6ســاله ای به نام »ستایش قریشی« به 
طرز دلخراشی به قتل رسید. قاتل امیرحسین 16ساله 
بود، پسر همسایه ای که به ســتایش تجاوز کرد و او را با 
چاقو به قتل رساند؛ امیرحسینی که حاال زیر تیغ است؛ 
امیرحسینی که زندگی دو همسایه در خیرآباد ورامین 
را ویران کرد؛ یکی در حسرت قصاص و دیگری در انتظار 
بخشش. شهریور  سال 95 بود که امیرحسین در شعبه 
هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی 
خازنی پای میز محاکمه قرار گرفت. پس از چندین بار 
محاکمه، سه اتهام عمل منافی عفت، قتل عمد و جنایت 
بر میت به امیرحسین تفهیم شد. براساس رأی صادره، 
قاتل این پرونــده درخصوص اتهام قتل عمد به قصاص 
نفس و درخصوص اتهام تجاوز به عنف به یک بار اعدام 
و درخصوص اتهام جنایت بر میت به ۷4ضربه شــالق 
محکوم شد. حاال پس از گذشت یک سال و 9 ماه، ساعت 
9 صبح سه شنبه با خانواده امیرحسین تماس گرفتند 
و از آنها خواستند در زندان حضور پیدا کنند. شاید این 
آخرین مالقات باشد. مادر، پدر و خواهر امیرحسین به 
زندان رجایی شــهر رفتند. وارد یک سالن بزرگ شدند؛ 
سالنی با 5 نگهبان. 5 دقیقه ای روی صندلی های سرد 
نشستند تا امیرحسین را آوردند. هم دستبند به دستانش 
بود و هم پابند به پاهایش. ثانیه ها به سرعت می گذشت، 
اما بغض و اشک مجال صحبت نمی داد. پدر امیرحسین 
در رابطه با آخرین مالقاتش با تنها پسرش به »شهروند« 

می گوید. 
 نخستین جمله ای که به امیرحسین گفتید، 

چه بود؟ 
حرف زیادی برای گفتن نبود. یعنی شرایط طوری بود 
که نمی شــد صحبت کرد. اولش او را در آغوش گرفتم. 
چند دقیقه اول هیچ حرفی بین ما رد و بدل نشــد. باور 
این که آخرین مالقات است، برایم سخت بود. امیرحسین 
چندبار از ما خواست که حاللش کنیم. همان موقع بود 
که همســر و دخترم به گریه افتادند. من می خواستم 
جلوی اشکم را بگیرم. به آنها دلداری می دادم، اما خودم 

به گریه افتادم.
 امیرحسین می دانست این آخرین مالقات 

است؟
می دانست. مدام این جمله را تکرار می کرد که کارش 

تمام است و دیگر اعدام می شود.
 ترسیده بود؟

گریه می کرد. بیشتر وقتمان به گریه کردن گذشت. 
نمی توانستیم حرف بزنیم. تکرار می کرد اشتباه کردم، 

اشتباه. 
 از شما چیزی نخواست؟

نه، هیچی. فقط می گفت  ای  کاش خــدا ِمهرم را به 
دل خانواده آقای قریشی بیندازد و من را ببخشند. من 
بچگی کردم. در آن زمان درحال خودم نبودم. هیچ کدام 
از کارهایی که کردم را به یاد ندارم. می خواســت که او را 

ببخشند.
 همسر و دخترت چه کار می کردند؟

آنها اصال فکرش را هم نمی کردند این آخرین مالقات 
باشد، اما با کلمه کلمه ای که امیرحسین می گفت، اشک 
می ریختند. بعد از پایان مالقات هم حال همسرم بد شد 
و او را به بیمارســتان بردیم. قلبش مشکل دارد. یکی از 
رگ های قلبش گرفته اســت. باید بالون بزنند. تا ظهر 
چهارشنبه هم در بیمارستان بستری بود. اوضاع  و احوال 

خوبی ندارد. دخترم از او پرستاری می کند.
 از زمان اجرای حکم امیرحســین اطالع 

دارید؟
صبح چهارشنبه خودم به دادســرای ورامین رفتم 
و مطمئن شدم امیرحســین را صبح پنجشنبه اعدام 
می کنند. این درحالی اســت که هنوز همسر و دخترم 

خبر ندارند.
 برای امیرحسین نتوانستید رضایت بگیرید؟

از آن روزی که این اتفاق افتاده تا دوماه پیش، یک جمله 
هم بین من و پدر ستایش رد و بدل نشد. چندبار واسطه 

فرستادیم، اما فایده ای نداشت. یک بار دخترم واسطه شد، 
اما خانواده ســتایش حتی در را روی او باز نکردند. برادر 
همسرم هم چندبار خواست وساطت کند، اما نشد. محرم  
سال گذشــته، من پدر ســتایش را دیدم، سالم کردم، 
جواب ســالم من را هم نداد. همســرم هم مدتی قبل، 
مادر ســتایش را به طور اتفاقی در امامزاده خیرآباد دید. 
مادر ستایش حتی تحمل دیدن ما را هم ندارد. پدرش 
هم همین طــور. البته من حال آنهــا را درک می کنم.

با وجودی که ما همســایه بودیم، اما چند روز پس از 
این اتفاق خانواده ستایش از محل ما رفتند. البته هنوز در 
خیرآباد هستند اما محل زندگی شان را تغییر داده اند. از 
اهالی محل شــنیدیم که مادر ستایش حال  و روز خوبی 
ندارد. وقتی هم که ما را می بیند، حالش خراب تر می شود. 
با وجود این، توانســتم دوماه پیش پدر ســتایش را در 
خیابان های خیرآباد ببینم. با او صحبت کردم. از او خواستم 
پسرم را ببخشد. التماسش کردم. دستش را بوسیدم. گفتم 
من از مال دنیا تنها یک خانه 80متری دارم. آن را هم به 
نام شــما می کنم. از خون امیرحسین بگذر، اما فایده ای 
نداشت. او گفت: »نمی توانم ببخشم.« ولی من همچنان 
التماس می کــردم. بعد اهالی محل و همســایه ها ما را 
از هم جدا کردند. من نتوانســتم برای پسرم کاری بکنم. 
 در حال حاضــر مادر امیرحســین چه کار 

می کند؟ 
دوستان و اقواممان به خانه مان آمده اند و دست به دعا 
شده اند. همه ما منتظر گذشت خانواده ستایش هستیم. 

امیدوارم این آخرین مالقات نبوده باشد. 
 امید به دیدار دوباره امیرحسین دارید؟

من خانواده ام را آرام می کنم. نمی گذارم اشکم و سوز 
دلم را ببینند، اما امید دارم. امیرحسین را خدا به ما داد 
و اگر بخواهد دوباره به ما می بخشد. چشمانم به رحمت 

بیکران خداوند است. 
 قصاص می خواهند

این درحالی است که پدر ستایش بارها عنوان کرده 
بود هیچ صحبتی با کسی ندارد و خواهان اجرای حکم 

قصاص است. »ستایش که دیگر زنده نمی شود. زندگی 
ما هم که نابود شــد، اما اجرای حکــم قصاص از مرگ 
ستایش های دیگر جلوگیری می کند. باید درس عبرتی 

برای دیگران باشد.«
بامداد چهارشنبه ای که گذشت شاید واپسین بامداد 

امیرحسین بود که دیگر هرگز تکرار نمی شود.
 واکنش به اعدام امیرحسین

با انتشار خبر اعدام امیرحسین در زندان رجایی شهر، 
در کنار وکیل مدافع امیرحســین که نامــه ای به مادر 
ستایش نوشت و از او خواست امیرحسین را ببخشد، لیلی 
رشیدی، بازیگر کشورمان هم به اعدام این پسر واکنش 

نشان داد. 
لیلی رشــیدی در این یادداشت نوشته است: »اتفاق 
تلخی که برای ستایش قریشی افتاده و ضربه ای که به 
خانواده او وارد شــده قابل چشم پوشی و نادیده گرفتن 
نیست، اما باید درنظر بگیریم که امیرحسین هم کودک 
است و قربانی محیط و جامعه شده است. در همین میان، 
پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک به این معنی 
اســت که ایران ملزم به رعایت قانون و قصاص نکردن 
امیرحسین است. البته اعدام نشدن امیرحسین به این 
معنی نیست که رنج خانواده مقتول فراموش می شود. 
قطعا ضربه ای که به خانواده ستایش و همچنین جامعه 
وارد شده، قابل چشم پوشی نیست ولی باید این مسأله را 
درنظر بگیریم اشتباهی که امیرحسین مرتکب آن شده، 
تحت تأثیر اتفاقات بیرون است. محیطی که امیرحسین 
در آن بزرگ شده، نظام آموزشی، تربیت خانوادگی و... 
عواملی که به هر نحو کودکان و ازجمله امیرحســین را 
نادیده گرفته، دلیلی بر بروز چنین اتفاقاتی است. درواقع 
ما مقصریم که امیرحســین ها درگیر چنین اتفاقاتی 
می شوند و نتیجه آن می شود ستایشی که دیگر نیست. 
ما مقصریم که با بی توجهی به کودکان و در نظر نگرفتن 
حقوق شان، آنها را تبدیل به متجاوز و.. می کنیم. درنهایت 
امیدوارم روزی برسد که کودکان قصاص و قربانی محیط 

و جامعه نشوند.« 

آژير

 6 کشته در پی انفجار تانکر 
در شمال ایتالیا

برخورد یک کامیون، یک خودروی ســواری 
و یک تانکر با یکدیگر منجر بــه وقوع تصادف و 
انفجار تانکر شد که در پی آن 6 تن کشته شدند. 
در پی وقوع یک تصادف و انفجار در بزرگراهی در 
شمال ایتالیا، 6 تن کشته شدند. بنابر اعالم پلیس 
این کشور، 2 تن از جانباختگان این حادثه کودک 
هســتند. در این حادثه، راننــده کامیون و تمام 
سرنشینان خودروی سواری کشته شدند؛ هنوز 

جزییات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

۴۸ کشته در حادثه سقوط اتوبوس 
ایسنا| در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس از باالی 
صخره ای در پرو دست کم 48تن کشته شدند. بنابر 
اعالم مقامات داخلِی پرو در این حادثه رانندگی یک 
دستگاه اتوبوس پس از برخورد با یک کامیون از مسیر 
منحرف شده و از باالی صخره ای سقوط کرده  است. 
بنابر اعالم پلیس در زمــان وقوع حادثه این اتوبوس 
حامل 5۷ سرنشین بوده که دست کم 48 تن از آنان 
کشته شدند. همچنین احتمال دارد شمار قربانیان 
این ســانحه جاده ای افزایش پیدا کنــد. نیروهای 
امدادونجات پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده 
و حادثه دیدگان را از میان الشــه این اتوبوس بیرون 
کشیدند. به گزارش اســکای نیوز گفته شده؛ محل 
وقوع این حادثه به »پیچ شیطانی« معروف و به دلیل 
وقوع ســوانح جاده ای مرگبار شــناخته شده  است.

ناپدیدشدن 1۰ خدمه قایق باری  
رســانه های داخلی چین از مفقودشــدن 10 
خدمه یک قایق  باری در شــانگهای خبر دادند. 
در این حادثه یک قایق باری بــا قایق دیگری در 
آب های شــانگهای برخورد کرد و موجب شــد 
10نفر مفقود شــوند. خبرگزاری رویترز گزارش 
داد: تاکنون سه نفر نجات پیدا کرده و جست وجوها 

برای یافتن مفقودشدگان ادامه دارد.
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شــرکت برق منطقه ای خراســان ، عنوان دستگاه 
پیشرو در حوزه صیانت از حقوق شهروندی در سال95 
را در بین دســتگاه های اجرایی استان خراسان رضوی 
کســب نمود. به گــزارش روابط عمومی شــرکت برق 
منطقه ای خراســان، مهندس آتشــین معــاون منابع 
انســانی و رییس کارگروه صیانت از حقوق شهروندی 
این شــرکت با اعالم این خبر افزود: براســاس ارزیابی 
های به عمل آمده توسط اســتانداری خراسان رضوی ، 
طی مراســمی که به منظور تقدیر از دستگاه های برتر 
در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد ، شرکت 
برق منطقــه ای خراســان درحوزه صیانــت از حقوق 
شهروندی در ســال95 به عنوان شرکت پیشرو معرفی 
گردید.مهندس آتشــین در این مراســم اظهارداشت: 
امروزه برق جایگاه بســیار مهمی در زندگی مردم دارد 
و اولین جلوه روشنایی در ایران، درحرم مطهر امام رضا 
)ع( بوده است. وی در ادامه جایگاه صنعت برق خراسان 
را تشــریح نمود وگفت: شرکت برق منطقه ای خراسان 
در زمینه حقوق شــهروندی اقدامات شاخصی را انجام 
داده و در انجام وظایف ذاتی،رعایت حقوق شــهروندی 
و افزایش نشــاط اجتماعی نیروی انسانی خود را مورد 
توجه قرار داده اســت. در این مراســم مدیر کل دفتر 
امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری خراسان رضوی 
و دبیر ســتاد صیانت از حقوق شــهروندی استان بیان 
داشت: ایجاد اجماع عمومی واجتماعی در حوزه حقوق 
شهروندی ، عاملی  زمینه ســاز برای تغییر و اصالح در 
این حوزه اســت. وی افزود: امروز با ایجاد حساســیت 
در حوزه حقوق شــهروندی در همه بخــش ها در واقع 
این اجماع ایجاد شده اســت و این امر خود عاملی برای 
اصالح امور مــردم و احقاق حقوق آنهاست.حســینی 
در ادامه گفت:توسعه تشــکل های مردم نهاد در حوزه 
حقوق شــهروندی بر عملکرد دســتگاه ها می تواند به 
تحقق بهتر و ســریعتر اهداف مربوطه منجر شــود ودر 
این راستا باید کمیته حقوق شهروندی و عفاف و حجاب 
اســتفاده از این ظرفیت را مد نظر قرار دهند. شــایان 
ذکر است در این مراسم دســتگاه های منتخب استان 
، گزارشی از عملکرد خود را در حوزه حقوق شهروندی 
و عفاف و حجاب ارائه کردند و لوح تقدیر به شرکت برق 
منطقه ای خراسان به عنوان شــرکت پیشرو در حوزه 

صیانت از حقوق شهروندی اهدا شد.

کسب عنوان شرکت پیشرو  در حوزه صیانت از 
حقوق شهروندی

توسط شرکت برق منطقه ای خراسان 

استان

شهروند|  یک مادر که بــرای انتقام از همسر 
سابقش نقشه ربودن فرزندش از خانه را طراحی 
و اجرا کرده بود، ســرانجام شناسایی و نقشه اش 

برمال شد.
23 آذرماه ماموران کالنتری 125یوسف آباد در 

جریان آدم ربایی پسری 18ساله قرار گرفتند.
بــا تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع 
»آدم ربایی« و به دســتور بازپرس شعبه چهارم 
دادسرای ناحیه 2۷ تهران، پرونده جهت رسیدگی 
در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفت. 
مادر این پســر جوان با حضور در اداره یازدهم 
پلیس آگاهی تهــران بــزرگ در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: »داخل خانه درحال نگاه کردن 
فیلم بودم و پسرم به نام امیرعلی نیز در داخل اتاق 
خوابش درحال استراحت بود که در همین زمان 
با بازشــدن در خانه، دونفر با صورت پوشیده وارد 
خانه شدند. مرا گرفتند و دست و پایم را بستند؛ این 
دونفر در ادامه به سراغ پسرم در داخل اتاق خواب 
رفتند و پس از مجروح کردن وی با چاقو و درحالی  
که به علت خونریزی شدید بیهوش شده بود، او 
را داخل پتو قرار داده و با خودشــان از خانه خارج 
کردند«.  شاکیه در همان تحقیقات اولیه ادعا کرد 
که ربوده شدن پسرش توســط همسر سابقش 
انجام شده است؛ با معرفی این مرد به عنوان یکی 
از مظنونین پرونــده، کارآگاهان به تحقیق از وی 
پرداخته و با توجه به دالیل و مستندات به دست 
آمده، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که همسر 
سابق شاکی به هیچ عنوان در ربوده شدن پسرش 

دخالتی نداشته است. 
کارآگاهان اداره یازدهــم پلیس آگاهی که در 
تحقیقات پلیسی به برخی اظهارات و تناقضات 
شاکی رسیده بودند، در ادامه تحقیقات خود موفق 
به شناسایی شخصی به نام ناصر شدند که از مدتی 

پیش با شاکی آشنا شده است. 
ناصر به عنوان راننده مســافرکش در منطقه 
باغســتان کرج شناسایی، دســتگیر و در همان 
تحقیقــات اولیــه اعتــراف کرد که پیشــنهاد 
ربوده شدن »امیرعلی« توســط مادرش مطرح 
شــده و او نیز صرفا به واسطه اصرار مادرِ امیرعلی 
موضوع آدم ربایی را با فرد دیگری به نام مجید- از 
فروشندگان موادمخدر در شهرستان کرج- مطرح 
و آدم ربایی توسط ســه تن از دوستان مجید که 

خریداران موادمخدر هستند، انجام شده است. 
با اعتراف ناصر، دستگیری مادر امیرعلی به نام 
»ثمانه« 46ساله در دســتور کار کارآگاهان قرار 
گرفت و کارآگاهان اطالع پیدا کردند که او جهت 
پیگیری پرونده ربوده شدن پسرش به دادسرای 
ناحیه 2۷ تهران رفته است که بالفاصله موضوع 
اعترافات ناصر به بازپرس پرونده اعالم و ثمانه نیز 

در همان شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 
2۷ تهران بازداشت شد.   تنها با گذشت دو روز از 
زمان دستگیری ثمانه و ناصر، امیرعلی نیز توسط 
ربایندگان رها شد تا شــاید به این ترفند، مانع از 

تعقیب و دستگیری خود توسط پلیس شوند. 
با شناسایی مجید 23ســاله به عنوان یکی از 
فروشــندگان موادمخدر در شهرســتان کرج، 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی با اخذ نیابت 
قضائی به این شهرستان اعزام شده و او را دستگیر 

کردند. 
»مجیــد« در همــان تحقیقــات اولیــه به 
طراحی آدم ربایی و پیشــنهاد آن به ســه تن از 
مصرف کننــدگان موادمخــدر در ازای دریافت 
تنها دو میلیون تومان اعتراف کرد. با شناســایی 
حمیدرضا، ســیف اهلل و عباســعلی که هر سه 
18سال داشتند، به عنوان دیگر متهمان پرونده 
آدم ربایی، مخفیگاه آنها در منطقه باغســتان و 
همچنین یک قهوه خانه واقع در منطقه تفریحی 
آتشگاه شناسایی و هر سه نفرشان طی دو عملیات 
جداگانه، دستگیر و به اداره یازدهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ منتقل شدند. 
متهمان پس از دستگیری، با صدور قرار قانونی 
از ســوی بازپرس محترم پرونــده و جهت انجام 
تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره یازدهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند. 

مادری پسر 1۸ ساله اش را ربود


