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نام�ادري و ب�رادرش ك�ه از 11س�ال قبل ب�ه اتهام 
قتل دختري نوجوان در بازداش�ت به س�ر مي برند، 
ب�ار ديگ�ر محاكم�ه و جرمش�ان را ان�كار كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، پانزدهم ارديبهشت ماه سال 86، 
مأموران پليس از مرگ مش��كوك دختر 16 ساله اي به 
نام آرزو در شهرري باخبر و راهي محل شدند. نامادري 
مقتول كه زني 36 ساله به نام نرگس  و در محل حاضر 
بود، به مأموران گفت: »آرزو دختر زن دوم ش��وهرم بود 
و من نامادري او بودم، آرزو دوست نداشت با خانواده ام 
رفت و آمد داشته باشد و س��ر اين موضوع با هم اختالف 
داشتيم. ساعتي پيش هم به خاطر اينكه برادرم به ديدنم 
آمده بود با ه��م درگير ش��ديم و در آن درگيري برادرم 

عصباني شد و آرزو را خفه كرد.«
بعد از انتقال جس��د به پزش��كي قانوني، مأم��وران در 
تحقيقات بيشتر، از دختر شش ساله نرگس، كه شاهد 
حادثه بود، تحقيق كردند. او به مأموران گفت: »همه اين 
حرف ها دروغ اس��ت، مادرم خودش آرزو را كشت. روز 
حادثه مادرم با آرزو درگير ش��د و گفت: چرا در كار من 
دخالت مي كني، بعد از آن شروع به فحاشي و كتك زدن 
كرد. در آن لحظه دايي ام وارد شد. وقتي مادرم را در آن 
ش��رايط ديد، ناراحت شد. س��پس هر دو به سمت آرزو 
رفتند. دقيقاً يادم نيس��ت فكر كنم مادرم اصرار داشت 
تا آرزو ق��رص بخورد، اما او مقاوم��ت مي كرد. به همين 
دليل آنها عصباني شدند و مادرم پاهاي آرزو را گرفت و 
دايي ام يك بالش روي دهان آرزو گذاشت تا اينكه نفس 

خواهرم قطع شد.«
با اي��ن توضيحات، برادر 40 س��اله نرگس ك��ه نادر نام 
داشت، بازداشت شد اما جرمش را انكار كرد و گفت: در 
اين حادثه نقشي نداشته است. او به مأموران گفت: »من 
و خواهرم خيلي با هم ارتباط نداش��تيم گاهي به او سر 
مي زدم. روز حادثه در مغازه نانوايي ام مشغول كار بودم 
و از ماجرا خبري نداش��تم تا اينكه چند روز بعد متوجه 

فوت آرزو شدم.«
سپس نامادري مقتول بار ديگر تحت بازجويي قرار گرفت 
و باالخره به جرمش اقرار كرد و گفت: »شوهرم بعد از سه 
بار ازدواج با داشتن يك دختر سه ساله و يك پسر چهار 
ساله به خواس��تگاري ام آمد، از آنجايي كه مجبور بودم 
ازدواج كنم شرايط را پذيرفتم. بعد از آن بود كه در زندگي 
متوجه شدم شوهرم مردي عصبي، بدبين و بدخلقي است 
و دست بزن هم دارد به همين دليل جرئت نداشتم از خانه 
بيرون بروم. تا اينكه صاحب فرزند ش��دم و اين شرايط با 
ناسازگاري بچه هاي زن دوم شوهرم مرا خسته كرده بود 
به اين خاطر همين مجبور شدم آرزو را به قتل برسانم و 
او را خفه كردم.« بعد از كامل شدن تحقيقات، نرگس و 
برادرش به اتهام مباش��رت در قتل روانه زندان شدند و 
پرونده براي رسيدگي به شعبه دهم دادگاه كيفري يك 

استان تهران به رياست قاضي قربان زاده فرستاده شد. 
در اولين جلسه رسيدگي به پرونده، بعد از اعالم رسميت 
جلسه، پدر مقتول و همس��ر دوم او كه مادر مقتول بود 
درخواست قصاص كردند، سپس نامادري در جايگاه قرار 
گرفت و با انكار جرمش در آخرين دفاعش گفت: »باور 
كنيد آرزو را نكشتم و به خاطر فشارهاي بازجويي بود، 
مجبور ش��دم قتل را به گردن بگيرم. آن روز پدر آرزو به 
ديدنش آمده بود كه با هم درگير شدند. شايد قتل كار او 
باشد.« در ادامه برادر او نادر نيز با انكار جرمش از خودش 
دفاع كرد.  در پايان هيئت قضايي بعد از شور با توجه به 
مدارك در پرونده، نرگ��س و نادر را به اتهام قتل عمد به 
قصاص محكوم ك��رد، اين حكم به ديوان عالي كش��ور 
فرس��تاده ش��د اما با اعتراض متهمان نقض و به شعبه 
هم عرض فرستاده شد.  به اين ترتيب پرونده روزگذشته 
بار ديگر روي ميز هيئت قضايي ش��عبه يازدهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران به رياست قاضي متين راسخ 
قرار گرفت، بعد از قرائت كيفرخواست اولياي دم بار ديگر 
درخواست قصاص كردند سپس نرگس كه با قرار وثيقه 
آزاد بود در جايگاه قرار گرفت و رو ب��ه هيئت قضايي با 
انكار جرمش گفت: »از شوهر سابقم چند فرزند داشتم 
اما وقتي مي خواستم با پدر آرزو ازدواج كنم او فرزندانم را 
نپذيرفت، قبول كردم و همسرش شدم تا اينكه فهميدم 
او از همسر س��ابقش يك دختر و يك پسر دارد، چيزي 
نگفتم و آنها را مثل فرزندان خودم دوست داشتم اما آرزو 
دختر بدقلقي بود، بعد از مدتي م��ن و پدر آرزو صاحب 
فرزند دختر شديم و اين باعث شد ناسازگاري هاي آرزو 
بيشتر شود اما باور كنيد اين مشكالت بهانه اي براي قتل 
آرزو نبود و به مرگ او راضي نبودم. همه اظهاراتم تحت 
فشارهاي بازجويي بود، آنقدر فشارهاي زندگي مرا خسته 
كرده بود كه ديگر طاقت ش��كنجه هاي پليس آگاهي را 
نداشتم.« در ادامه برادر نرگس ديگر متهم پرونده كه او 
نيز با قرار وثيقه آزاد بود، جرمش را انكار كرد و در آخرين 
دفاعش گفت: »مي دانستم خواهرم زندگي راحتي ندارد، 
اما هيچ وقت به خودم اجازه ندادم تا در زندگي اش دخالت 
كنم. در قتل نيز نقشي نداشتم و آن روز در نانوايي بودم 

كه چند روز بعد متوجه شدم چه اتفاقي افتاده است.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

بازداشت مرد طلبكار
 به اتهام ربودن بدهكار

م�ردي كه ب�ا كم�ك دو نف�ر از بس�تگانش، 
بدهكارش را بازداشت كرده و تحويل مأموران 
پليس داده بود،  به جرم آدم ربايي بازداش�ت 

شد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، چن��د روز قبل مردي 
به اداره پلي��س رفت و از دو م��رد و زني به اتهام 

آدم ربايي و سرقت اموالش شكايت كرد. 
ش��اكي گفت: مدتي قب��ل با ش��ركت بازرگاني 
كه مدي��ر آن زن آش��نايي ب��ود، معامله اي 50 
ميليون توماني انجام دادم. من به مديرش��ركت 
و هيئت مديره كه ش��وهر و برادرشوهر زن آشنا 
بود، چك دادم اما به خاطر مش��كالت مالي كه 
براي من پيش آمد پولي نداشتم به آنها پرداخت 
كنم و صاحبان شركت هم چك من را برگشت 
زدند. پس از اين تالش زيادي كردم تا پول آنها 
را فراهم كنم و بدهي ام را بپ��ردازم اما چند روز 
قبل داخل خيابان مدير ش��ركت همراه شوهر 
و برادرش��وهرش به من حمله كردند و من را به 
زور سوار خودروی  پرايدشان كردند، آنها من را 
به طرف اسالمشهر بردند و در ميانه راه به شدت 
كتكم زدند و پس از س��رقت 11ميليون تومان 
پول نقدي كه همراه داشتم و تلفن همراهم، من 
را در اسالمشهر به كالنتري به اتهام كالهبرداري 

تحويل دادند. 
وي ادامه داد: پ��س از اين با گذاش��تن وثيقه از 
بازداشتگاه آزاد شدم و االن از اين سه نفر به اتهام 

آدم ربايي و سرقت اموالم شكايت دارم. 
پس از طرح اين شكايت، پرونده به دستور قاضي 
بخش��وده بازپرس ش��عبه هفتم دادسراي امور 
جنايي تهران براي شناسايي آدم ربايان در اختيار 

تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران در نخستين گام مدير شركت بازرگاني 

را به اتهام آدم ربايي و سرقت بازداشت كردند. 
متهم صبح روز گذش��ته مقابل قاضي بخشوده 
اتهام س��رقت و آدم ربايي را ان��كار كرد و مدعي 
شد كه شاكي را به خاطر بدهي اش به زور سوار 

خودرو كرده و به اداره پليس تحويل داده اند. 
وي گفت: همراه همس��ر و برادرشوهرم شركت 
ص��ادرات و وارداتي تأس��يس كرديم ت��ا اينكه 
چندي قبل با مرد آش��نايي معامله 50 ميليون 
توماني انجام داديم، پس از تحويل كاال خريدار به 
ما چك داد، اما وقتي چك را براي وصول با بانك 
برديم، متوجه شديم حسابش خالي است. سپس 
به آدرس خريدار مراجع��ه كرديم كه فهميديم 
محل سكونتش را تغيير داده، ما مجبور شديم از 
او شكايت كنيم و چكش را برگشت بزنيم. چند 
روز قبل همراه شوهر و برادرشوهرم بيرون بوديم 
كه مرد بدهكار را داخل خيابان ديديم و او را به 
زور سوار خودرو كرديم و به اداره پليس تحويل 
داديم. وي در پايان گفت: ش��اكي به دروغ ادعا 
مي كند كه 11ميليون تومان پول او را س��رقت 
كرده ايم، چ��ون او اصاًل پولي همراه نداش��ت و 
گوشي او هم زماني كه سوار خودرواش كرديم از 
دستش روي زمين افتاد كه برداشتم و فراموش 

كردم تحويلش بدهم. 
متهم پس از بازجويي ب��راي ادامه تحقيقات در 
اختيار كارآگاه��ان پليس آگاهي ق��رار گرفت، 
قاضي بخش��وده همچنين در جلس��ه بازجويي 
برادر شوهر زن جوان را كه براي پيگيري كارهاي 
زن برادرش به دادسرا آمده بود، به اتهام آدم ربايي 

بازداشت كرد. 
 

راننده شيطان صفت 
جرمش را انكار كرد

راننده جواني كه متهم است دختري را ربوده 
و اموالش را سرقت كرده در بازجويي ها مدعي 
شد، شاكي خودش اموالش را به او داده است. 
به گزارش خبرنگار ما، يك ماه قبل بود كه دختر 
جواني به اداره پليس رفت و از مرد مسافركشي به 
اتهام آزار و اذيت و سرقت اموالش شكايت كرد. 

ش��اكي گفت: صبح زود در يكي از خيابان هاي 
غربي تهران منتظر تاكسي بودم تا به محل كارم 
بروم كه خودروي پرايدي كنارم توقف كرد، پس 
از گفتن مسير سوار خودرو شدم. راننده كه مرد 
جواني بود، ش��روع به حركت كرد و پس از طي 
مسافت كوتاهي تغيير مسير داد. وقتي اعتراض 
كردم مدعي شد كه به خاطر ترافيك تغيير مسير 
داده و به زودي به مسير اصلي برمي گردد، به او 
اعتماد كردم تا اينكه رانن��ده در خيابان خلوتي 
خودرواش را متوقف كرد و ب��ه زور كارت عابر و 
رمزش را از م��ن گرفت. در حالي كه به ش��دت 
ترسيده بودم مرد مسافركش نما من را مورد آزار 
و اذيت قرار داد و پس از آن من را داخل خيابان از 
خودرو پايين انداخت و فرار كرد، اما من شماره 
پالك آن را يادداشت كردم، وي ادامه داد: راننده 
شيطان صفت از كارت عابرم 4ميليون تومان به 
حس��اب ديگري انتقال داده است.  پس از طرح 
اين ش��كايت تيمي از مأموران پليس به دستور 
قاضي سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور 
جنايي تهران براي شناس��ايي متهم وارد عمل 
شدند.  بررسي مأموران نشان داد: خودروي متهم 
مدتي قبل به خاطر ارتكاب جرم ديگري توقيف 
شده است، بدين ترتيب مأموران متهم را هنگام 
تحويل خودرواش بازداش��ت كردن��د. متهم در 
بازجويي ها اتهام خود را انكار كرد. وي در ادعايي 
عجيب گفت: روز حادثه شاكي را سوار خودروام 
كردم، وقتي از مشكالت زندگي ام گفتم كارتش 
را در اختيار من قرار داد و قرار شد اين مبلغ را به 
عنوان قرض از كارتش برداشت كنم. تحقيقات 

از متهم ادامه دارد. 

رئيس مركز مطالعات راهبردي ناجا: 

رویكرد پليس از مأمور مسئول به مجاهد مسئول تغيير می كند 

رئي�س مرك�ز مطالع�ات راهب�ردي ناج�ا ب�ا بي�ان 
اينك�ه رويك�رد پلي�س در تم�دن نوي�ن اس�امي 
از مأمور مس�ئول به س�مت مجاهد مس�ئول است از 
پاس�خگويي پلي�س ب�ه مطالب�ات م�ردم ب�ه دليل 
تغيي�ر مطالب�ات عموم�ي در گذر زم�ان خب�ر داد. 
سردار احمدرضا رادان در نشست خبري ديروز كه در مركز 
مطالعات راهبردي ناجا برگزار ش��د، در جمع خبرنگاران 
حاضر ش��د و با اش��اره به اولين همايش ملي ناجا و تمدن 
نوين اسالمي گفت: مركز مطالعات راهبردي ناجا يكي از 
جوان ترين مراكز مطالعاتي در ميان نيروهاي مسلح است، 
اما خوشبختانه از زمان تأسيس تاكنون توانسته جاي خود 

را در ميان نيروهاي مسلح  باز كند. 
وي با اشاره به مراحل پنج گانه مسير انقالب اسالمي از نگاه 
مقام معظم رهبري به عناوين انقالب اسالمي، نظام اسالمي، 
دولت اسالمي، جامعه اسالمي و تمدن اسالمي افزود: ما دو 
كار ويژه و مهم در مركز مطالعات راهبردي ناجا در دستور 
كار خود قرار داده ايم كه يكي معماري ناجاي آينده و دومي 
رويكرد اين معماري و روش پليس در معماري ناجاي آينده 
است.  س��ردار رادان با تأكيد بر اينكه در افق هاي مختلف، 
ناجا بايد نيرويي مدرن و پاسخگو باشد، گفت: اين پليس 
بايد بتواند ارتباطي بهنگام ب��ا بخش هاي مختلف جامعه 
برقرار كند، چراكه ناجا از جمله نهادهايي است كه بيشترين 
ارتباط را با مردم دارد و غير از اينكه نيرويي مسلح محسوب 
مي شود، داراي كاركردهاي اجتماعي هم هست. از طرفي 
هم سطح دانش و بينش مردم در گذر زمان در حال تغيير 
است كه اين تغييرات به تغيير مطالبات مردم مي انجامد 
و به همين دليل ناجا بايد خود را به روزكند و پاس��خگوي 

مطالبات مردم باشد .  رئيس مركز مطالعات راهبردي ناجا با 
بيان اينكه رويكرد ما در تمدن نوين اسالمي و نقش ناجا در 
اين تمدن اين است كه پليس از مأمور مسئول فراتر رفته و به 
مجاهد مسئول برسد، خاطر نشان كرد: اگر مأموري كه امروز 
در سر چهارراه حضور دارد، بخواهد تنها يك مأمور مسئول 
باشد شايد در آينده نتواند انتظارات مردم را به خوبي پاسخ  و 
حتي نتواند وظايفش را به خوبي انجام دهد و خوشبختانه در 
سال هاي اخير توانستيم رويكرد پليس را از مأمور معذور به 
مأمور مسئول تغيير دهيم و در نهايت محصولي كه از نيروي 
انتظامي در تمدن نوين اسالمي توقع داريم، حركت از مأمور 

مسئول به سمت مجاهد مسئول است. 
سرادر رادان در پاسخ به سؤال خبرنگاري درخصوص تغيير 
مأموريت ذاتي پليس از ضابطيت به سمت تصميم سازي در 
آينده ناجا گفت: هرگز مأموريت ضابطيت از نيروي انتظامي 
سلب نخواهد شد، اما معتقديم اگر ضابط قضايي هم بتواند   
حين اجراي احكام، بهترين كاركرد را داش��ته و در نقش 

مهندس، مأموريت خود را انجام دهد اثرگذاري بيشتري 
خواهد داش��ت، از اين رو است كه ما بايد به سمت مجاهد 
مسئول حركت كنيم.  وي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه 
آيا مأموران پليس توان قرارگرفتن در زمره پليس مجاهد 
مسئول را داشته و چند درصد از آنان مي توانند به اين مرحله 
برسند، گفت: من سال ها با نيروي انتظامي كار كردم و در 
مأموريت هاي مختلف در كنار آنه��ا بودم، با تمام وجود به 
بچه هاي ناجا افتخار مي كنم و در مأموريت هاي مختلف 
نيز كه عمليات هاي سنگيني بوده است بيشتر به آنها افتخار 
كرده ام. مأموران پليس افرادي كم توقع و پركار هستند كه 
مأموريت خود را انجام مي دهند و اتفاقاً من در برخي از وقايع 
جلوه هاي ويژه اي را  از مأموران پليس  ديدم كه آن را تنها در 

دوران دفاع مقدس ديده بودم. 
رئيس مركز مطالعات راهبردي ناجا حفظ دستاوردهاي 
انقالب اس��المي و حفظ س��ازمان نيروي انتظام��ي را دو 
مأموريت مفهومي ناجا به غير از مأموريت ديگر آن شمرد. 

آنچه پس از هشت روز از نفتكش آتش گرفته ايراني 
در درياي ش�رق چين خارج ش�ده، پيكر س�وخته 
سه ملوان ايراني اس�ت كه به علت شدت سوختگي 
هويت ش�ان قابل شناس�ايي نيس�ت، در حالي كه 
نگراني ها درباره سرنوشت 27خدمه ديگر ايراني به 
اوج خود رسيده با پيداشدن جعبه سياه كشتي، شايد 
بتوان علت وقوع اين حادثه آتشين را رمزگشايي كرد. 

     
دولت پ��س از يك هفته تعلل، س��رانجام روز گذش��ته 
علي ربيعي، وزير كار را به عنوان نماينده خود براي التيام  
بخشيدن به آالم مردم، خصوصاً خانواده هاي خدمه كه 
حاال در اوج اضطراب به سر مي برند، راهي محل حادثه در 

شرق درياي چين كرد. 
»ش��يه كوان وي« فرمانده چيني اطف��اي حريق كه 
رهبري عمليات را بر عهده  دارد به نماينده كشورمان 
اجازه بازديد از كشتي را نداد و آن را منوط به داشتن 
مجوز رسمي از سوي دولت كش��ور خود دانست. در 
حالي كه خبرها از نامساعد بودن شرايط جوي حاكم 
بر منطقه حكايت دارد، فرمانده اطفاي حريق خبر داد 
كه امدادگران تحت امرش سحرگاه ديروز موفق شدند 
قدم به عرشه كشتي در حال سوختن گذاشته و پيكر 
س��وخته دو خدمه را خارج كنن��د. امدادگران چيني 
بعد از كشف اين دو جسد به س��رعت كشتي را ترك 
كردند، فرمانده اطفاي حريق درب��اره علت آن گفت: 
»حجم آتش خيلي ب��اال بود و خطر انفجار و انتش��ار 
گازهاي سمي هم وجود داشت، اما براي اينكه فرصت 
از دست نرود، اين كار را انجام داديم، وزير حمل و نقل 
چين مدام در ارتباط اس��ت و به ما تأكيد مي كند كه 
از هيچ كمكي دري��غ نكنيم. ۲00 تن ف��وم كه براي 
خاموش كردن آتش كاربرد دارد، خريداري كرديم، اما 

ممكن است با مشكل كمبود فوم روبه رو شويم.«
از زمان وقوع حادثه بس��ياري از مردم درخواس��ت اعزام 
امدادگران كشورمان را  براي نجات خدمه كشتي   مطرح 
كردند، اما بنا به قوانين بين المللي عمليات امداد بايد از سوي 
كشوري صورت بگيرد كه حادثه در آنجا رقم خورده باشد، با 

طوالني شدن زمان اطفاي حريق اما تيم امداد ايراني موفق 
شد  با گرفتن مجوزهاي الزم راهي محل حادثه شود. آنها 
قرار است تا صبح امروز قدم به داخل كشتي بگذارند، قبل 
از ورود امدادگران ايراني قرار است خنك كننده بيشتري به 
بدنه كشتي پاشيده شود تا نيروهاي اعزامي بتوانند وارد 
كشتي و سپس موتورخانه شوند، جايي در عمق 13 متري 

كه احتمال مي رود خدمه در آنجا پناه گرفته باشند. 
وزير كار ايران روزگذشته در هفتمين روز از وقوع حادثه 
بعد از حضور در اتاق بحران چين خبر داد كه تفاهمنامه 
الزم براي همكاري بين امدادگران ايراني و چيني امضا 
شده است، وي ابراز اميدواري كرد كه امروز پس از ورود 

به موتورخانه 80درصد مسائل روشن  شود. 
هادي حق شناس، معاون سازمان بنادر و دريانوردي هم 
گفت: »گروه اعزامي تكاوران نيروي دريايي ارتش ايران 
متشكل از 1۲متخصص اواخر هفته گذشته راهي محل 

حادثه شده و در حال حاضر در نزديكي نفتكش ايراني 
هستند. در صورتي كه شرايط مناسب باشد اين گروه به 
همراه ساير اعضاي گروه تجسس و نجات وارد موتورخانه 
نفتكش خواهند ش��د.«  وي ادامه داد: »ب��ه علت ادامه 
آتش سوزي و دماي باالي نفتكش ايراني، تيم تجسس 
و نجات كه در منطقه حضور دارد از كشتي خارج شده و 
هم اكنون منتظر سردشدن نفتكش ايراني است تا پس از 

كاهش دماي آن عمليات تجسس و نجات ادامه يابد.«
  مهرداد علي بخشي، مديركل مديريت بحران سازمان 
پزش��كي قانوني هم اعالم ك��رد ك��ه نمونه گيري از 
خانواده ه��اي قربانيان حادثه براي تش��خيص هويت 
اجساد كشف ش��ده آغاز شده اس��ت، وي گفت: »به 
منظور بررسي هويت سه جس��د كشف شده ناچار به 
اخذ نمونه ژنتيكي از خانواده هاي )بستگان درجه يك( 
تمام خدمه كشتي هس��تند كه براساس هماهنگي با 

سازمان بنادر كش��تيراني، خانواده ها از روز پنج شنبه 
به پزش��كي قانوني تهران و فارس هدايت ش��دند. در 
استان تهران 1۲ خانواده و در استان فارس نيز چهار 
خانواده به مركز پزش��كي قانوني مراجعه كرده اند و از 
آنان نمونه ژنتيكي اخذ شد.«  خانواده  های خدمه ها با 
دلشوره از پزشكي قانوني خارج شدند. آنها در اوج نگراني 
اميدوارند به خبرهايي اميدبخش كه از ميان آب و آتش 

خارج  شود. 
نفتكش ايران��ي حامل 136هزار ت��ن ميعانات گازي 
صادراتي اي��ران به كره جنوبي، ش��امگاه ش��انزدهم 
دي ماه پس از برخورد يك كش��تي باري با آن، طعمه 
حريق شد. اين حادثه س��بب انفجار و آتش سوزي در 
كشتي نفتكش شد و از 3۲سرنشين آن، 30 نفر آنها 
ايراني و دو نفر بنگالدش��ي كه تنها جسد سه نفر آن 

پيدا شده است.

مردي ك�ه پن�ج م�اه قب�ل در جري�ان دع�وا بر 
س�ر مح�ل ف�روش موادمخ�در در بزرگ�راه 
اش�رفي اصفهان�ي، رقي�ب خ�ود را ب�ه قت�ل 
ش�د.  بازداش�ت  س�رانجام  ب�ود،  رس�انده 
به گ��زارش خبرن��گار ما، س��اعت ۲3:45 ش��امگاه 
چهارش��نبه۲5 مردادم��اه مأم��وران كالنتري 140 
باغ فيض بازپرس شعبه پنجم دادسراي امور جنايي 
را از م��رگ مش��كوك م��ردي ۲4 س��اله در يكي از 
بيمارس��تان  ها باخبر كردند. لحظات��ي بعد بازپرس 
به هم��راه كارآگاه��ان اداره دهم پلي��س آگاهي در 
بيمارستان حاضر شد، جسد متعلق به مردي ۲4 ساله 
به نام مجيد بود كه با اصابت ضربات چاقو زخمي و بعد 
از انتقال به بيمارستان فوت شده بود. برادر مقتول كه 
پليس را از ماجرا باخبر كرده بود، اولين كسي بود كه 

مورد تحقيق قرار گرفت. 
او گفت: ساعت 8 شب همراه برادرم در خانه بودم كه 
گوش��ي تلفن همراهش زنگ خورد، او بعد از اينكه به 
تماس��ش جواب داد، سوئيچ خودروي س��مند من را 
گرفت و گفت   با يكي از دوس��تانش ق��رار دارد. مجيد 

گفت: خيلي زود به خانه بر مي  گ��ردد. وقتي آمدن او 
به طول انجامي��د، چند بار با تلف��ن همراهش تماس 
گرفتم، اما جواب نداد، آخرين بار مردي ناش��ناس به 
تماس��م جواب داد و گفت: برادرم در حاشيه بزرگراه 
اشرفي اصفهاني چاقو خورده و روي زمين افتاده است. 
وقتي خودم را به محل رس��اندم، گفتن��د: مجيد را به 
بيمارس��تان منتقل كرده اند. هم��ان لحظه خودروي 
گش��ت پليس از راه رس��يد، من خودم را به خودروي 
پليس رساندم و ماجرا را شرح دادم، بعد همراه مأموران 
به بيمارستان آمدم كه گفتند برادرم فوت شده است. 

بعد از انتقال جسد به پزش��كي قانوني كارآگاهان در 
اين باره تحقيق كردند، آنها در بررس��ي هاي ميداني 
متوجه ش��دند كه مجيد و برادرش از فروش��ندگان 
موادمخدر هستند و شب حادثه اين دو با چند فروشنده 
ديگر مواد، برسر منطقه فروش موادمخدر باهم درگير 
شده بودند بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات برادر 

مقتول بار ديگر مورد تحقيق قرار گرفت. 
او اين بار جزئيات بيش��تري از ش��ب حادثه را شرح 
داد، او توضيح داد: حدود 10 روز بود كه من و برادرم 

حوالي بزرگراه اش��رفي اصفهاني مواد مي فروختيم، 
آن ش��ب در محدوده خودمان در حال كار بوديم كه 
ناگهان صداي ايست شنيديم، فكر كرديم كه مأموران 
پليس آن حوالي كمين كرده اند به خاطر همين هر دو 
فرار كرديم. وقتي مسافتي از محل دور شديم برادرم 
به ماجرا مظنون ش��د و احتمال داد كه فرمان ايست 
از سوي فرد ديگري غير از پليس صادر شده باشد، به 

خاطر همين به محل برگشتيم.
 حدس برادرم درس��ت بود، كس��ي كه فرمان ايست 
را صادر كرده بود يك��ي از رقيبان م��ا در كار فروش 
موادمخدر بود، او مردي 30 ساله به نام منوچهر بود، 
غير از منوچهر يكي ديگر از دوستان او كه فرهاد نام 
داشت هم آنجا بود، برادرم با منوچهر درگير شد وقتي 
درگيري آنها باال گرفت منوچهر با چاقو چند ضربه به 

برادرم زد و فرار كرد. 
با اطالعاتي كه برادر مقتول در اختيار پليس گذاشت، 
كارآگاه��ان محل زندگ��ي فرهاد را در ش��هرقدس 
شناسايي و او را بازداشت كردند. فرهاد گفت: من شب 
حادثه در محل حضور داشتم اما در جريان درگيري 

منوچهر و مجيد هيچ دخالتي نداشتم. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات محل زندگي منوچهر 
هم در شهر قدس شناسايي ش��د. دو روز قبل وقتي 
كارآگاهان براي بازداش��ت متهم راهي مخفيگاهش 
ش��دند، برادر 19 س��اله منوچهر كه آرش نام داشت 
و يكي ديگر از دوس��تانش كه مردي ۲5 ساله به نام 
صابر بود، تالش كردند مانع بازداش��ت او ش��وند، اما 

كارآگاهان هر سه را بازداشت كردند. 
منوچهر در اولي��ن تحقيقات گف��ت: در كار خريد و 
ف��روش موادمخدر فعالي��ت نمي كن��د، او همچنين 
گفت ك��ه مقت��ول را نمي شناس��د و از ماجراي قتل 
هم خبر ندارد. مته��م در تحقيقات فن��ي اما به قتل 
باانگيزه تصاحب محدوده فروش موادمخدر اعتراف 
كرد. س��رهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه 
با جرائم جناي��ي پليس آگاهي ته��ران بزرگ گفت: 
متهمان ب��ا صدور ق��رار قانوني ب��ه اداره دهم پليس 
آگاهي تهران منتقل شدند. وي ادامه داد: تحقيقات 
بيشتر براي شناسايي ديگر شركت كنندگان در نزاع 

در جريان است. 

اميدواري در اوج نگراني

دوئل خونين بر سر منطقه فروش موادمخدر

مرگ مشكوك مرد جوان بررسي مي شود 
م�رگ م�ردي ك�ه ادع�ا مي ش�ود ب�ا اصاب�ت چاق�و ب�ه گردنش 
مي ش�ود.  بررس�ي  اس�ت،  داده  پاي�ان  زندگ�ي اش  ب�ه 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 10:45   روز پنج شنبه ۲1 دي ماه قاضي 
منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري 1۲7 نارمك از مرگ مش��كوك مرد جواني با خبر و به 
همراه تيمي از كارآگاهان راهي محل شد. تيم جنايي در محل حادثه كه 
اتاق خواب ساختمان مس��كوني در حوالي مسيل باختر بود با جسد مرد 
34 ساله اي روبه رو ش��د كه با اصابت چاقو به گردنش به كام مرگ رفته 
بود. خانواده مرد فوت ش��ده ادعا كردند، وي كه مش��كل روحي و رواني 
دارد دقايقي قبل خودش به زندگي اش پايان داده است. همزمان با ادامه 
تحقيقات جسد براي انجام آزمايش هاي الزم به دستور قاضي منافي آذر 

به پزشكي قانوني فرستاده شد. 

بازداشت قاتل فراري پس از 11 ماه
مردي ك�ه از 11 م�اه قبل به اته�ام قتل عمد تح�ت تعقيب 
مأموران پليس شهرستان قصرقند قرار داشت، بازداشت شد. 
سرهنگ حميد نوري، فرمانده انتظامي شهرستان قصرقند در 
جنوب سيستان و بلوچستان گفت: بهمن ماه سال گذشته قتل 
جواني 19 ساله در بخش س��اربوك قصرقند به مأموران پليس 
گزارش شد. بررسي ها نش��ان داد عامل حادثه مردي ۲1 ساله 
است كه بعد از حادثه از محل متواري شده و همچنين معلوم شد   
متهم از مجرمان سابقه دار اس��ت و قباًل به اتهام جرائم مختلف 

بازداشت شده بود. 
وي ادامه داد: مأموران پليس س��رانجام روز گذشته متهم را در 
مخفيگاهش شناسايي و بازداشت كردند. وي در بازجويي ها اقرار 

كرد كه با انگيزه شخصي مرتكب قتل شده بود. 
 

اميد چند بيمار به ادامه زندگي
اعضاي بدن مردي كه در شهرستان رشت به مرگ مغزي مبتا شده بود، به بيماران 

نيازمند اهدا شد. 
مرتضي خان زاده شاهخاني 35 ساله دو روز قبل به علت سقوط از داربست مجروح و به 
مرگ مغزي مبتال شد. بعد از آن با رضايت خانواده اش،  اعضاي بدن وي در بيمارستان 

 سيناي تهران به سه بيمار نيازمند اهدا شد. 
مرگ خاموش 3 عضو یك خانواده 

س�ه عضو يك خانواده در شهرس�تان بومهن به علت گاز گرفتگي فوت شدند. 
اين حادثه صبح روزگذشته به امدادگران گزارش شد و بررسي ها بعد از حضور در محل 
نشان داد كه چهار عضو يك خانواده دچار گازگرفتگي شده اند، در معاينه بعدي مشخص 
شد، پدر 40 ساله، مادر 30 ساله و پسر بچه شش ساله اي جان خود را از دست داده اند و 

كودك شش ساله ديگري كه  داراي عالئم حياتي بود ،  به بيمارستان منتقل شد. 

خواهر و برادر به اتهام قتل محاكمه شدند

انكار قتل دخترخوانده


