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 رازگشایی از یک پرونده جنایی
 پس از 30 سال

شهروند| 3 آزمایش جداگانه پزشکی قانونی 
پرونده مرگ زن جوان را که در خانه شوهرش با 
ضربات چاقو به کام مرگ فرو رفته در یک قدمی 
رمزگشایی قرار داد. در این حادثه مرموز همسر 
زن و کودک 2 ســاله و نیمه شان با ضربات چاقو 

مجروح شده بودند.
ســاعت 15: 06 صبح 23 اسفند ماه سال 91 
صدای درگیــری در یکی از طبقــات آپارتمان 
شماره 24 توجه همسایه ها را جلب کرد. صدای 
دعوای زن و شوهر سکوت صبحگاهی ساختمان 
را شکســته بود. 15 دقیقه صــدای درگیری از 
داخل این واحد آپارتمانی ساکنان ساختمان را 
در وحشت فرو برده بود که ناگهان صدای فریاد 
شنیده و پس از آن سکوت سنگینی بر ساختمان 
حکمفرما شد. چند تن از همسایه ها که به این 
موضوع شــک کرده بودند با شکستن در پرده از 
درگیری خونین زن و شوهر ســاکن این خانه 
برداشتند. مرد جوان درحالی که با چاقو زخمی 
شده روی زمین افتاده بود، و پسربچه 2 سال ونیمه 
نیز غرق در خــون در رختخوابش بود. چد قدم 
پایین تر از بدن نیمه جان مرد، همســر او که از 
ناحیه شکم دچار خونریزی شدید شده بود قرار 
داشت. این صحنه هولناک کافی بود تا شاهدان 
حادثه، پلیــس را در جریان ماجــرا قرار دهند. 
همزمان نیز اورژانس راهی محل حادثه شــد تا 
جان این خانواده را نجات دهد. قبل از رســیدن 
اورژانس اما زن جوان به علت شــدت خونریزی 
به کام مرگ فرو رفت و همســر و پسر بچه برای 
درمان به بیمارستان منتقل شدند. این درحالی 
بود که تیم جنایی پایتخت برای رازگشایی از این 

حادثه دست به تحقیقات گسترده ای زده بودند.
همســر این زن که خودش زخمی شده بود 
درباره این حادثه به پلیس گفت: »من نیمه خواب 
بودم که ناگهان متوجه شدم همسرم باالی سرم 
ایستاده است.خوب که دقت کردم متوجه شدم با 
یک پارچه دور دسته چاقو را پوشانده و نوک آن را 
به سمت من نشانه رفته بود. خیلی سریع واکنش 
نشان دادم و خواســتم چاقو را از او بگیرم که در 
همین درگیری چند ضربه به پهلــو و ران پایم 
زد. سرم گیج می رفت و درحال بی هوش شدن 
بودم که همسرم چاقو را باال برد و چند ضربه به 
شکم خودش زد. در بیمارستان بودم که متوجه 
شدم همسرم به کام مرگ فرو رفته و بچه ام را نیز 
قبل از این ماجرا مورد ضربات چاقو قرار داده بود 
که خدا را شکر حال پسرم خوب است.« یکی از 
همســایه ها در باره درگیری این زن و شوهر به 
بازپرس ویژه قتل پایتخت گفت: »صبح خیلی 
زود بود، طبق معمول باز هــم صدای درگیری 
ا ز خانه همسایه مان به گوش رســید این زن و 
شوهر از وقتی به این خانه نقل مکان کرده بودند 
مدام صدای دعواهایشــان به گوش همسایه ها 
می رســید. روز حادثه هم ما صدای فریاد زن را 
شنیدیم و بعد ناگهان ســاکت شدند. سکوت 
سنگینی حکمفرما شده بود و ما به این موضوع 
شک کردیم به همین خاطر با چند تن دیگر از 
همسایه ها وارد عمل شدیم و در خانه شان را باز 
کردیم که با بدن خونین زن و شوهر و کودک شان 
روبه رو شدیم.« چند روز بعد با شکایت خانواده زن 
جوان از دامادشان این پرونده وارد مرحله تازه ای 
شد. پدر داغدار به بازپرس پرونده گفت: »دخترم 
به قتل رسیده است. همسر او همیشه دخترم را 
کتک می زد. او مرد بدبینی بود و از مدت ها قبل 
با دخترم اختالف داشت. من باور ندارم دخترم 
با وارد کردن ضربات چاقو به خودش دســت به 
خودکشی زده باشد. شوهرش او را به قتل رسانده 
و سپس با چاقو خود و فرزندش را زخمی کرده 
تا صحنه ســازی کند.« نظریه پزشــکی قانونی 
نشان می داد علت اصلی مرگ زن جوان برخورد 
جسم تیز به ناحیه شکم بوده است که احتمال 
خودزنی را به علــت پراکندگی های جراحات، 
ضعیف تشــخیص داده بودند. همین موضوع 
کافی بود تا شوهر مقتول به دادسرا احضار شود و 
به خاطر اخفای عدله جرم بازداشت شد. تا این که 
بار دیگر پزشکی قانونی با بررسی پرونده پزشکی 
مرد متهم پلیس را در برابــر ماجرایی معمایی 
قرار داد. در این آزمایش ها نیز پزشــکی قانونی 
آثار جراحت های وارد شــده به بدن مرد را ناشی 
از دگرزنی اعالم کرد. با اعالم این نتیجه احتمال 
این که مرد برای صحنه ســازی به خودش چاقو 
زده باشد در هاله ای از ابهام قرار گرفت و متهم با 
قید وثیقه آزاد شد. در حالی که این پرونده 2 سال 
و نیم در دادسرای جنایی پایتخت همچنان روی 
میز قاضی قرار داشت، این بار بازپرس حسین پور 
مدارک این پرونده را به کمیسیون پزشکی قانونی 
فرستاد تا معمای این حادثه رمزگشایی شود. این 
کمیسیون برای سومین بار نیز اعالم کرد احتمال 
خودزنی ضعیف است و به احتمال زیاد صدمات 
وارد شده به بدن این زن و شوهر ناشی از دگرزنی 
و درگیری بوده است. با اعالم این نتیجه بازپرس 
پرونده همســر این زن را که همچنان مظنون 
شماره یک در این حادثه به شمار می رفت را به 
دادســرا احضار کرد. این مرد که همچنان اصرار 
بر بی گناهی دارد مرگ همسرش را خودکشی 
دانسته و همچنان این ماجرا را به همان شکل که 
در زمان حادثه به پلیس گفته بود روایت می کند. 
با این حال به دلیل اسناد و مدارک موجود در 
پرونده بازپرس حسین پور دستور بازداشت این 
مرد را صادر کرد. تحقیقات برای روشــن شدن 
زوایای مبهم پرونده و رازگشایی از معمای مرگ 

مرموز زن جوان ادامه دارد.

مکث
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حکم دادگاه شکایت علیه یک مرکز شبانه روزی 
معلوالن ذهنی البرز که متهم به شکنجه و آزار و اذیت 
معلوالن بوده صادر و این مرکز از تمامی اتهامات وارده 

مبرا شده است. 
چندی پیش رسانه ها از ایجاد آزار و اذیت و شکنجه 
معلوالن در یکــی از مراکز توانبخشــی و مراقبتی 
شبانه روزی معلوالن ذهنی در استان البرز خبر دادند 
که در پی آن بهزیستی استان البرز پس از جمع آوری 
اظهارات پدر و مادر معلوالنی که در این آسایشــگاه 
مورد آزار و اذیت قرار گرفتــه بودند، طی نامه ای به 
دادستانی کرج اعالم شکایت کرد که نتیجه  شکایت 

اعالم شده است. 
در حکم صادر شــده که روی وب سایت سازمان 
بهزیســتی قرارگرفته به بررسی شــکایات دایر بر 
شکنجه و اذیت و آزار سه تن از معلوالن و مفقود شدن 
یک چک پرداخته که مرکز نگهــداری معلوالن از 

تمامی اتهامات وارد شده مبرا شده است. 
در بخشی از حکم که بررسی ایجاد صدمه به یکی 
از معلوالن پرداخته آمده است: طبق مدارک موجود 
و باوجود بررســی موضوع در کمیسیون تخصصی 
پزشــکی قانونی علت ایجاد صدمه برای فردی که 
دارای معلولیت بوده نامعلوم اســت. همچنین رای 
دادگاه درباره صدمات عمدی و شکنجه یکی دیگر 
از معلوالن چنین اســت:  درخصوص )فــرد دارای 
معلولیت( و ســایر گواهی های پزشکی قانونی ارایه 
شده توسط سازمان بهزیستی، با توجه به میزان و نوع 
و محل صدمات، بررسی ها مشخص کرد که صدمات 
نمی تواند ناشی از صدمات عمدی و شکنجه و اذیت و 

آزار ایجاد شده باشد. 
یکی دیگر از اتهامات این مرکــز، زنجیر کردن و 
شــکنجه معلوالن بوده کــه رای دادگاه دراین باره 
چنین صادر شــده اســت:  با توجه به بررسی های 

به عمل آمده و تحقیق از مادریاران شــاغل در مرکز 
نگهداری معلوالن و همچنین بررسی فیلم مربوط به 
زنجیر کردن معلوالن به روشنی مشخص شده است 
که فیلم، غیرواقعی و صحنه ســازی بوده و عاری از 
هرگونه حقیقت است زیرا اوال مددجویانی که از آنها 
فیلمبرداری شده از افراد بی قرار و بیش فعال نیستند 
و به راحتی و بدون نیاز به فیکس کردن قابل کنترل 
هستند و همچنین زاویه و نحوه فیلمبرداری و مدت 
آن نیز داللت بر ساختگی بودن آن دارد و ثانیا مدعی 
شده اند که مغازه ای که اقدام به فروش زنجیر به مرکز 
کرده شناسایی شده اســت؛ این درحالی است که 
شناسایی یک مغازه در سطح استان در میان صدها 
مغازه مشابه چگونه صورت پذیرفته است و خریدار 

زنجیرها به روشنی معلوم نیست. 
هرکس می تواند به نام مرکز بــه مغازه مراجعه و 
سفارش خرید داده باشد. همچنین فیلم مداربسته 

مرکز نیز هیچ گونه حکایتی از اعمال و رفتار غیرانسانی 
نســبت به مددجویان ندارد و گواهی های پزشکی 
قانونی جملگی حکایت از این دارند که صدمات وارده 
به مددجویان بسیار قدیمی است به نحوی که تعیین 

زمان و نحوه آن از نظر علمی ممکن نیست. 
خیانت در امانت و مفقود شــدن چــک، از دیگر 
اتهامات این مرکز بوده که در رای دادگاه آمده است:  
عدم پرداخت چک مورد ادعا، قبل از تسویه حساب 
به منزله خیانت در امانت نیســت؛ زیرا هیچ یک از 
ارکان مادی بزه خیانت در امانت محقق نشده است، 
لذا به مراتب فوق و فقدان دلیل بر وقوع و انتساب بزه 
و حاکمیت اصل کلی برائت مســتندا به ماده 265 
قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر 
و اعالم می شود. این قرار مستندا به ماده 270 قانون 
اخیرالذکر ظرف 10 روز از ابالغ قابل اعتراض از سوی 

ذی نفع خواهد بود. 

حکم برائت مرکز شبانه روزی معلوالن ذهنی آفرینش البرز

ذره بین

پایان كيف قاپی هاي باند سارقان

شــهروند|باند 3 نفره کیف قاپــان با تالش 
کارآگاهــان پلیــس تهران دســتگیر شــدند. 
اواخر مردادماه  ســال جاري، با شــکایت یکي از 
شــهروندان مبني بر ســرقت و کیف قاپي از او، 
پرونده  با دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراي 
ناحیه 34 تهران به اداره 18 پلیس آگاهي تهران 
ارسال شــد.  شــاکي که مردي جوان است پس 
از حضــور در اداره 18، درباره نحوه ســرقت به 
ماموران گفت: از ســر کار به خانه برمي گشتم، 
وقتي به مقابل خانه رســیدم، از ماشــین پیاده 
شــدم تا در پارکینــگ را باز کنم. مشــغول باز 
کردن در بودم کــه در همین زمان مرد جواني با 
باز کردن در خودروام کیف دســتي ام را که روي 
صندلي عقب قرار داشــت ســرقت کرده و سوار 
موتورســیکلت آبي رنگي شــد که کمي جلوتر 
ایستاده بود و با همدســتش به سرعت متواري 
شدند. با شــکایت مرد جوان تیمي از کارآگاهان 
ادراه هجدهم پلیس آگاهــي پایتخت ماموریت 
پیدا کردند تا ســارقان را شناســایي و دستگیر 
کنند. تحقیقات ابتدایي کارآگاهان حاکي از آن 
بود چندین پرونده سرقت به این شیوه در دیگر 
پایگاه هاي آگاهي باز شده است و به این ترتیب 
این احتمال وجود داشــت که کارآگاهان با یک 
باند ســارقان حرفه اي روبه رو است. ماموران در 
ادامه به تحقیق از شــاکیان پرداختند و از آن جا 
که همه آنها مشخصات یکساني از سارقان ارایه 
کرده بودند، این فرضیه که سرقت ها توسط یک 
باند انجام مي شود، قوت گرفت.  تحقیقات براي 
شناسایي سارقان ادامه داشــت و کارآگاهان با 
حضور در محل هاي جرم و بررسي دوربین هاي 
مداربســته به تصاویري دســت پیدا کردند که 
نشان مي داد در زمان سرقت دو مرد جوان سوار 
یک موتورسیکلت آبي رنگ درحال گشت زني در 
منطقه هستند و با نشان کردن خودرویي در یک 
اقدام سریع کیف صاحب خودرو را سرقت کردند 
و از محل متواري شــدند .مامــوران در بازبیني 
تصاویر ضبط شده موفق به شناسایي سارقان که 
از متهمان ســابقه دار در زمینه سرقت و فروش 
موادمخدر بودند شــدند. آنها که محمد، مسعود 
و محمد نــام دارند پیش از این به جرم ســرقت 
و حمل و نگهداري موادمخدر دســتگیر شده و 
به زندان افتاده بودند.  با شناســایي ســارقان، 
کارآگاهــان با ردزني محل زندگــي متهمان در 
شــرق اســتان تهران صبح روز هفتم مهرماه در 
یک عملیات هماهنگ ســه متهــم را محاصره 
و دســتگیر کردند. متهمان پس از دســتگیري 
در بازجویي هــا به ده ها ســرقت و کیف قاپي در 
محدوده شــمال تهران اعتــراف کردند. اعضاي 
این باند با شناســایي خودروهاي مدل باال، آنها 
را تعقیب مي کردند و در فرصتي مناســب کیف 
مالباختگان را از داخل ماشــین سرقت کرده و 
متواري مي شــدند.   با توجه به اعترافات اعضاي 
این باند بازپرس پرونده با تقاضای انتشار عکس 
بدون پوشــش چهره متهمان از کســانی که در 
دام این باند گرفتار شــدند خواســت برای طرح 
شکایت به اداره 18 پلیس آگاهي واقع در خیابان 
وحدت اســالمي مراجعه کنند یا با شماره تلفن 

51055518 تماس گیرند. 

پیگیری

 كشته های تصادف 
جاده قدیم قم-تهران 23نفر شدند

با مــرگ 3نفر از 10مصــدوم تصادف جاده 
قدیم قم-تهــران، تعداد کشته شــدگان این 
حادثه به 23نفر رســید.  در اثــر برخورد یک 
مینی بوس با یک کامیون و یک خودرو پیکان 
ســواری که در کیلومتر 20 جــاده قدیم قم-

تهران رخ داد، تعداد کشــته های این سانحه 
دلخراش به 23 نفر رســید کــه از این تعداد 

21نفر کارگر افغانی هستند. 
این تصــادف دلخراش که ســاعت 10: 19 
یکشــنبه 26 مهرماه 94 رخ داد، 18سرنشین 
مینی بوس که کارگر افغانــی بودند به اضافه 
راننده مینی بوس و راننــده کامیون در همان 
لحظــه تصادف جــان باختنــد و 10مصدوم 
حادثه نیــز به بیمارســتان ها و مراکز درمانی 
منتقل شــدند کــه طبق آخرین آمــار اعالم 
شــده از ســوی هالل احمــر، 3تــن از این 
 10نفــر مصدوم نیز جــان خود را از دســت

داده اند. 
ســرهنگ حمیدی رئیس پلیس راه کشور 
به خبرنــگاران گفت:  علت وقــوع این حادثه 
انحراف به چــپ راننده کامیــون و برخورد با 
مینی بوس حامل کارگران بوده که یک خودرو 
پیکان سواری نیز که در مجاورت این کامیون 

بود، به این تصادف اضافه می شود. 
واحدهای امدادی پس از وقوع این حادثه به 
سرعت خود را به محل حادثه رسانده و محور 
قدیم قم-تهران نیز برای ساعاتی مسدود بود 
تا این که پاکســازی به صــورت کامل صورت 

گرفت. 

شهروند|پلیس جنایی پایتخت به دنبال رمزگشایی از هویت 7 
تکه استخوان دفن شده اســت. 10 تیرماه امسال کارگر شهرداری 
وقتی درحال تمیز کردن زمین در منطقه جنگلی خرگوش دره بود 
با صحنه عجیبی روبه رو شد. یک تکه استخوان از زیر خاک بیرون 
زده بود. مرد کارگر که کنجکاو شده بود شروع به کندن زمین کرد تا 
این که 7 تکه استخوان را از دل خاک بیرون کشید. با اعالم این خبر به 

پلیس بالفاصله تیم جنایی و تشخیص هویت راهی این محل شدند. 
بررسی ها نشان می داد یکی از استخوان ها دارای پالتین است با انتقال 
تکه های استخوان به پزشکی قانونی قاضی بستان زاده بازپرس شعبه 
دوم دادسرای جنایی پایتخت رمزگشایی از این ماجرا را در دستور کار 
ماموران پلیس آگاهی قرار داد. تا این که صبح دیروز نتیجه پزشکی 
قانونی حکایت از خبری عجیب داشت. براساس نظریه این سازمان 

استخوان ها متعلق به انسان نیســت. این درحالی است که پالتین 
داخل یکی از اســتخوان ها همچنان ماجرای معمایی را پیش روی 
پلیس قرار داده اســت. با این حال بازپرس پرونده با توجه به شماره 
سریال حک شده روی پالتین دستور تحقیقات برای شناسایی محل 
فروش یا تولید کننده آن را صادر کرد تا بــا حل این معما راز 7 تکه 

استخوان دفن شده فاش شود.

معمای پيدا شدن 7 تکه استخوان در خرگوش دره

شــهروند|پســر جواني که 10 ســال پیش 
صاحبخانه اش را به قتل رساند و با یک دروغ عجیب، 
مسیر تحقیقات را تغییر داد، در نهایت با حکم دادگاه 

به قصاص محکوم شد. 
درســت 10 ســال پیش، یعني بیســت و سوم 
مهرماه  ســال 84 بود که سگ گله گوسفندان یک 
چوپان ماجراي پیچیده پرونده جنایتي را پیش روي 
بازپرس و پلیس جنایي قرار داد. این چوپان به همراه 
گوسفندان درحال عبور از تنگه بوالن دماوند بود که 
با صداي پارس هاي سگ گله اش در مقابل یک باغ، 
متوجه شــد حتما اتفاقي افتاده است. براي همین 
این چوپان به شــدت به موضوع مشکوک شد و بعد 
از احســاس کردن بوي مشمئزکننده ای، بالفاصله 
با پلیس تماس گرفت. ماموران و کارآگاهان جنایي 
خیلي زود راهي محل شــدند و بعد از بررسي جسد 
غرق به خون  یک مرد را پیدا کردند. این مرد صورتش 
با ضربات چاقو به شدت متالشي شده بود و اصال قابل 
شناسایي نبود. بنابراین جســد به پزشکي قانوني 
منتقل شد و تالش براي ردیابي عامل جنایت آغاز 
شد. تیم تحقیق در نخســتین گام از تجسس هاي 
خود به ســراغ صاحب باغ رفت. صاحب این باغ به 
ماموران گفت که از این ماجرا هیچ اطالعي ندارد. در 
حالیکه تحقیقات پلیس هنوز به جایي نرسیده بود، 
پسر 18 ســاله صاحب باغ اظهارات تازه اي را مطرح 
کرد. وي به ماموران گفت که مقتول جان محمد نام 

دارد و اهل افغانستان است.
با اطالعاتي که این پســر به مامــوران داد، تیم 
تحقیق ســعي کرد تا خانواده جــان محمد را پیدا 
کند. اما به دلیل عدم پیدا شدن خانواده این مرد، در 
حالي که حتي ردي هم از بستگان جان محمد پیدا 
نشده بود، جسد با دستور قضایي به عنوان یک جسد 
مجهول الهویه دفن شــد، اما تحقیقات باز هم براي 
ردیابي قاتل یا قاتالن ادامه یافت. 5 سال از این ماجرا 
گذشت و هنوز هم کسي نمي دانست که جان محمد 
قرباني چه توطئه اي شــده و با چه انگیزه اي کشته 

شده است. 
درحالیکه کارآگاهان همچنان تحقیقات خود را در 
این باره ادامه مي دادند، خانواده اي به پلیس مراجعه 
کردند و با صحبت هایشــان راز چندین ســاله یک 
جنایت را فاش کردند. زن جوان در صحبت هاي خود 
به ماموران گفت: »5 سال پیش شوهرم به نام محمد 
به همراه پسر همسایه مان براي معامله عتیقه از خانه 
خارج شد. او گفت که با این پسر مي رود تا عتیقه اي 
را معامله کنند. شــوهرم رفت و دیگر بازنگشت تا 
اینکه فرداي همان روز، پسر همسایه موتور شکسته 
محمــد را برایمان آورد و گفت که شــوهرم پس از 
درگیري با یک مرد افغاني او را کشته است. او گفت 
که شوهرم مجبور شــده فرار کند و حاال حاالها به 
خانه بر نمي گردد. مــا هم از ترس اینکه محمد گیر 
نیفتد، حرف هاي این پسر را باور کردیم و این موضوع 

را از همه پنهان کردیم. اما االن 5 سال گذشته و من 
حتي تلفني هم با شوهرم صحبت نکرده ام. در این 
مدت ابراهیم مرتب به ما از شــوهرم خبر مي داد و 
مي گفت که حالش خوب است اما به خاطر ردیابي 
نشــدن نمي تواند تماس بگیرد. ولي بعد از گذشت 
این همه سال من به ابراهیم مشکوک شدم و تصمیم 
گرفتم موضوع را با پلیس در میان بگذارم. شــوهرم 
حتي اگر فرار هم کرده باشد در این سال ها باید یک 

تماسي با من و خانواده اش مي گرفت.«
با این اظهــارات زن جــوان به همــراه خانواده 
شــوهرش، عکــس جســد هاي مجهول الهویه را 
مشــاهده کردند و در نهایت راز عجیب یک جنایت 
فاش شد. این خانواده جسد جان محمد را به عنوان 
جسد محمد شناسایي کردند و گفتند که این جنازه 
متعلق به محمد است. بنابراین ورق برگشت و مسیر 

تحقیقات وارد مرحله اي تازه شد. 
کارآگاهان که به پسر صاحب باغ مشکوک شدند 
او را بالفاصله دستگیر کردند و در مورد دروغي که به 
ماموران گفته بود او را تحت بازجویي قرار دادند. وي 
که اصال باور نمي کرد دستش رو شده باشد، مجبور به 
اعتراف شد. این پسر به ماموران گفت: »من مستاجر 
پدر مقتول بودم و در همسایگي آنها زندگي مي کردم. 
براي همین رفت و آمد زیادي با مقتول داشــتم. تا 
اینکه به دلیل مشــکالت مالي که داشتم تصمیم 
گرفتم از محمد ســرقت کنــم. در حالیکه از قبل 

مي دانستم محمد 2 میلیون تومان پول دارد، به بهانه 
معامله عتیقه او را به باغ بردم و با چاقو کشتمش. بعد از 
آن براي اینکه پلیس و خانواده محمد متوجه این قتل 
نشوند صورتش را متالشي کردم تا او را به جاي یک 

افغاني جا بزنم.«
با اعترافات این پســر، وي صحنه قتل را بازسازي 
کرد و وقتــي تحقیقات تکمیل شــد، پرونده براي 
رسیدگي به شعبه 71 دادگاه کیفري استان تهران 
فرستاده شد.  این پسر 28 ساله صبح دیروز در مقابل 
هیات قضایي این شعبه گریه کنان تقاضاي بخشش 
کرد. در ابتداي این جلسه پس از قرائت کیفرخواست 
از سوي نماینده دادستان، خانواده مقتول تقاضاي 
قصــاص کردند. پــدر مقتــول گفت: »این پســر 
چندین سال من و خانواده ام را بازي داد براي همین 

نمي توانم از قصاص او بگذرم. او باید اعدام شود.«
در ادامه متهم نیز در جایگاه ایستاد. وي در حالیکه 
اشک مي ریخت به سه قاضي جنایي گفت: »من آن 
زمان بي پول شده بودم و مي خواستم پول جور کنم. 
براي همین تصمیم به انجام این کار گرفتم. ولي باور 
کنید خیلي پشیمانم. 10 سال گذشته و من در این 
مدت به شدت تنبیه شــده ام. هنوز خودم هم باورم 

نمي شود که دست به چنین کاري زده باشم.«
در پایان پس از دفاعیات وکیل، هیات قضایي وارد 
شور شــدند و در نهایت متهم را به قصاص محکوم 

کردند.

پایان بازی 
10 ساله 

یک قاتل 
در دادگاه 

جنایی

عامالن تیراندازی جمعه شــب دزفول که 
منجر به کشته شــدن دو نفر و مجروح شدن 

دو نفر دیگر شد، دستگیر شدند.
  سردار حسین اشتری در حاشیه اختتامیه 
دوره آموزشــی پرســنل راهور کــه در مرکز 
آموزش وزارت علوم واقع در شــهریار برگزار 
شــد، در پاسخ به ســوالی درباره ســرانجام 
حادثــه دزفول اظهــار کــرد:  همان طور که 
مطلع هســتید در این حادثه افراد ناشناسی 
اقدام به تیراندازی به ســمت مردم کردند که 
بالفاصله پلیس وارد عمل شــده و با همکاری  

دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی رسیدگی به 
موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی بــا بیــان این که شــامگاه یکشــنبه 
تعــدادی از این افراد شناســایی و دســتگیر 
شــدند، خاطرنشــان کرد: این افراد دستگیر 
شــده و تحقیقــات از آنــان درباره کشــف 
انگیــزه و هدفشــان ادامــه دارد. فرمانــدار 
دزفــول روز یکشــنبه از دســتگیری چنــد 
مظنون مرتبط با حادثه تیراندازی در شــهر 
 صفی آبــاد در 14کیلومتــری دزفــول خبر

داده بود.

دستگيری عامالن حادثه تيراندازی دزفول

حســام نواب صفوی بازیگر ســینما از سانحه 
رانندگی جان سالم به در برد. ساعت 40: 09 صبح 
یکشنبه به دنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس 
115 مبنــی بر واژگونــی یک خودرو در مســیر 
سوادکوه منطقه عبور خطیر کوه، همکاران اورژانس 
دوآب به منطقه اعزام شدند. ماموران در بررسی های 
نخست متوجه شدند  حســام نواب صفوی بازیگر 
کشــورمان دچار حادثه شــده اســت.  ماموران 
اورژانس بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه وی را به 

بیمارستان شهدای زیرآب منتقل کردند. 
 نواب صفوی پس از  بهبودی در صفحه شخصی 

اینستاگرامش نوشت: صبح یکشنبه جهت حضور 
در دادگاه تجدیدنظر ســاری عازم شــمال کشور 
شدم در حوالی شهرستان سوادکوه دچار تصادف 
مرگباری شدم بطوریکه همه شاهدان عینی تصور 
مرگ مرا داشــتند ولی خداوند بــدون حتی یک 
خراش من را نجات داد.   مرا به بیمارستان شهرستان 
زیرآب انتقال دادند . ضمن تشــکر از هالل احمر، 
پلیس راه منطقه ســواد کوه و پل سفید و دادگاه 
تجدیدنظر استان ساری به اطالع تمامی دوستان 
می رسانم به لطف خداوند متعال در سالمتی کامل 

هستم  و فردا عازم فیلمبرداری خواهم شد.«

بازیگر كشورمان از مرگ گریخت


