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شيطان در مأل عام
 اعدام مي شود

پسر شيطان صفت كه متهم اس�ت پس از تعرض به 
دختري نوج�وان در يكي از روس�تاهاي اصفهان او 
را به قتل رس�انده، در محل حادثه اعدام مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز سه شنبه 15 دي ماه سال 
قبل بود كه اعضاي خانواده اي در روستاي نصرآباد جرقويه 
اصفهان گم شدن دختر 15ساله شان را خبر دادند. پدر او 
گفت دخترم فاطمه مثل هميشه راهي مدرسه شد، اما 
ساعتي بعد از مدرسه تماس گرفتند و گفتند كه او امتحان 
داشته و سر كالس حاضر نش��ده است. نگران شديم و به 
دنبالش گشتيم، اما نشاني از او پيدا نكرديم و درخواست 
كمك داريم.  بعد از مطرح شدن شكايت، مأموران پليس 
دست به تحقيق زدند تا اينكه به مأموران پليس خبر رسيد 
خانواده اش جسد او را در خرابه اي نزديكي خانه شان كشف 
كرده اند. بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل حكايت 
از اين داشت كه دختر نوجوان بعد از اينكه مورد آزار قرار 
گرفته به قتل رسيده است. بعد از انتقال جسد به پزشكي 
قانوني كارآگاهان شش ساعت بعد مردي را كه در حال فرار 
از خانه اش بود، به عنوان مظنون بازداشت كردند. متهم كه 
از مجرمان سابقه دار بود و از  قبل به اتهام تعرض به كودكان 
بازداشت شده بود، در اولين بازجويي ها به قتل اعتراف كرد 
و گفت هنگام عبور از كوچه متوجه فاطمه شدم كه داشت 
به مدرسه مي رفت. از آنجا كه كوچه خلوت بود به او نزديك 

شدم و به زور او را به خرابه ها كشاندم و. . . . 
بعد از كامل ش��دن تحقيقات، پرونده براي رس��يدگي 
به دادگاه كيفري استان اصفهان فرس��تاده شد و متهم 
مقابل هيئت قضايي به اعدام و قصاص محكوم شد. احمد 
خسروي وفا، رئيس كل دادگستري اصفهان گفت: حكم 
اعدام قاتل در ديوان عالي كشور تأييد   و به زودي در محل 

اجراي حكم اجرا خواهد شد. 
  

پايتخت براي سوداگران  مرگ  ناامن مي شود
اعض�اي ي�ك ش�بكه بين الملل�ي م�واد 
مخ�در در پايتخ�ت بازداش�ت و 1600 
كيلو ترياك از آنها كش�ف ش�د. مأموران 
پلي�س مب�ارزه ب�ا مواد مخ�در پايتخ�ت 
 200 بازداش�ت  همچني�ن در جري�ان 
خرده ف�روش مواد مخدر از س�طح ش�هر 
68 كيل�و تري�اك از آنه�ا كش�ف كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار حسين رحيمي، 
رئيس پليس تهران روز گذشته در حاشيه طرح 
بازداشت مواد فروشان در جمع خبرنگاران حاضر 
شد و گفت: اعضاي ش��بكه بين المللي شش نفر 
بودند كه پنج نفر از آنها بازداش��ت شدند و يكي 
از آنها به خارج از كشور گريخته است كه تالش 
براي بازداشت او در جريان است. وي ادامه داد: 
اعضاي اين باند محموله مواد مخدر را از سيستان 
و بلوچستان به تهران منتقل كرده و قصد توزيع 
داشتند كه بازداشت شدند.  وي با طرح دغدغه 
شهروندان درباره برخورد با خرده فروشان مواد 
مخدر گفت: از چن��د روز گذش��ته 200 خرده 
فروش مواد از نقاط مختلف ش��هر بازداش��ت و 
68 كيلو مواد مخدر از آنها كش��ف شده اس��ت. 
رئيس پليس تهران به بازداشت دو توزيع كننده 
مخدر گل اشاره كرد و گفت: دو متهم كه مسلح 

به كالشنيكف و اس��لحه كمري بودند بازداشت 
و از مخفيگاه آنه��ا 25 كيلو مخدر گل كش��ف 
شده اس��ت و تحقيق از آنها در جريان است. وي 
درباره قيمت گل در تهران گفت: در حال حاضر 
هر گرم گل در پايتخ��ت ۳0 هزار تومان خريد و 
فروش مي شود و هر كيلوگرم آن 8 ميليون تومان 

قيمت دارد.
 وي درباره كاش��ت اين مخدر در گلدان ها و آثار 

مخرب آن گفت: با اشراف اطالعاتي پليس روي 
باندهاي توزيع كنن��ده آن اتفاق هاي خوبي رقم 
خورده است و پليس اجازه گسترش آن را نخواهد 
داد.  س��ردار رحيمي با تأكيد ب��ه برخورد پليس 
با معت��ادان متجاهر گفت: پلي��س در خط مقدم 
برخورد با معتادان متجاهر اس��ت و در طرح هاي 
پيش رو از تمام امكانات خود براي جمع آوري اين 
افراد اس��تفاده خواهد كرد كه اين موضوع نياز به 

تعامل همه دستگاه ها دارد كه دستگاه ها بايد پاي 
كار بيايند. سردار رحيمي درباره نگراني شهروندان 
از وضعيت محله هرندي گفت: به زودي طرح هاي 
ضربتي جمع آوري معتادان متجاهر در اين منطقه 

و منطقه فرحزادي اجرا مي شود.
 وي ابراز اميدواري كرد با اطالعاتي كه شهروندان 
در اختيار پليس قرار مي دهند محله هاي ش��هر 
براي مواد فروشان ناامن ش��ود.   وي در پاسخ به 
س��ؤال خبرنگار ما، درباره تعام��ل پليس تهران 
با شهردار و شوراي ش��هر جديد گفت: پليس با 
تيم حاضر در شهرداري و همچنين با تيم جديد 
تعامل سازنده خواهد داشت و هماهنگ خواهد 
بود؛ چراك��ه براي ما مهم اس��ت معضالتي مثل 
معت��ادان متجاهر با كمك اين دس��تگاه ها حل 
شود.  رئيس پليس تهران تأكيد كرد پليس تابع 
هيچ گروه و حزبي نيست. وي گفت: ما تحت امر 
ولي امر مسلمين هس��تيم و در اين راستا براي 
ارائه خدمات بهتر با دس��تگاه ها و سازمان هاي 
ديگر تعامل خواهيم داشت. س��ردار رحيمي از 
مردم براي كمك به پلي��س در حل معضل مواد 
مخدر درخواس��ت همكار كرد و گفت: مأموران 
پلي��س 110 براي ثب��ت اطالعات ش��هروندان 

آمادگي كامل   دارند. 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک دیلم
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 

رونوشت آگهی حصر وراثت رونوشت آگهی حصر وراثت

حمي�د صف�ت، خوانن�ده مش�هور رپ ك�ه مته�م اس�ت پدر خوان�ده اش را در دف�اع 
از م�ادرش ب�ه قت�ل رسانده اس�ت، در بازجويي ه�ا مدع�ي ش�د ك�ه قص�د قت�ل 
نداش�ته و مي خواس�ته از مقت�ول زه�ر چش�م بگي�رد ك�ه حادث�ه اتف�اق افت�اد. 
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز شنبه 28 مرداد ماه قاضي سجاد منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران با تماس مأموران پليس از مرگ مشكوك مرد سالخورده ای در بيمارستان فيروزگر 
با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در بيمارستان با 
جسد مرد 66 ساله اي به نام هوشنگ روبه رو شدند كه بر اثر اصابت جسم سخت به سرش به كام مرگ 

رفته بود.  همچنين مشخص شد مقتول ساعت 15 عصر روز سه شنبه 24 مردادماه به بيمارستان منتقل 
شده و قبل از مرگش به مأموران پليس گفته است كه در جريان درگيري با پسرخوانده اش حميدرضا 
مصدوم شده است. بررسي ها نشان داد حميدرضا معروف به حميد صفت كه از خوانندگان رپ زير زميني 
است، ساعتي قبل خودش را در كالنتري ونك تسليم پليس كرده است.  وي صبح ديروز براي بازجويي 
به دادسراي امور جنايي تهران منتقل ش��د. متهم در بازجويي به درگيري اعتراف كرد و مدعي شد كه 
قصد قتل نداشته و فقط مي خواسته از پدرش زهر چشم بگيرد. متهم در ادامه براي بازجويي هاي بيشتر 

به دستور قاضي منافي آذر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

گفت وگو با متهم 
خودت را معرفي كن ؟

حميد رضا اميري صفت هس��تم، معروف ب��ه حميد صفت و 24 
سال سن دارم. 

به چه كار مشغولي ؟ 
من خواننده رپ هستم. 

در مصاحبه با ش�بكه هاي اجتماعي گفته 
بودي كه بچه طالق هستي، در اين باره 

توضيح بده ؟ 
تا جايي كه اطالع دارم پدر و مادرم با هم اختالف 
داشتند به همين دليل از هم جدا شدند. البته 
آن زمان من س��ن كمي داش��تم، ام��ا برادر و 

خواهرم بزرگ بودند. 
مقتول از چه زمان با مادرت وصلت 

كرد؟ 
11 يا 12 سال قبل. 

شغلش چه بود؟ 
او در شهر برلين آلمان مغازه عتيقه فروش��ي دارد، اما درآمدش 
خوب نبود، به همين دليل هميشه در بين آلمان و ايران در رفت 
و آمد بود و مادرم نيز گاهي اوقات به آلمان مي رفت و قصد داشت 

اقامت آنجا را بگيرد. 
در تهران خانه پدر خوانده ات زندگي مي كردي ؟ 

بله. اما بيشتر لوازم و لباس هايم خانه مادرم بود و بيشتر بيرون بودم 
و در دفتر كارم در خيابان ديباجي بودم. 

قبل از اين با هم درگير هم شده بوديد ؟ 
نه، اص��اًل. م��ن او را مثل پدرم دوس��ت داش��تم و ب��ه او احترام 
مي گذاشتم. هوشنگ بيماري هپاتيت و قند داشت و قلبش را فنر 
گذاشته بود به همين دليل من هميشه او را كمك مي كردم و حتي 

او را به باشگاه مي بردم و كارهاي او را انجام مي دادم. 
پس چه شد كه با او درگير شدي ؟ 

هوشنگ مردي تند خو و عصبي بود. هميشه به خانواده ما فحاشي 
مي كرد . او چند بار هم مادرم را كت��ك زده بود و حتي يك بار هم 
براي او چاقو كشيده بود. هوش��نگ يك بار در آلمان مادرم را به 
ش��دت كتك زده بود. مادرم هيچ وقت موضوع درگيري را به ما 

نگفت، اما ما وقتي كبودي صورتش را ديديم، متوجه شديم.
درباره روز حادثه توضيح بده ؟

شب دوشنبه 2۳ مردادماه، مادرم دو نفر از دوستانش را كه يكي 
از آنها مقيم آلمان بود، در خانه اش دعوت ك��رده بود. پدرم در 
حضور آنها با مادرم درگير شده و به او فحاشي كرده بود. مادرم 
موضوع درگيري را به من نگفته بود، اما به برادر بزرگم در امريكا 

به صورت تلفني گفته بود.
 نزديك ظهر بود كه برادرم از امريكا تم��اس گرفت و در حالي 

كه گريه مي كرد، گفت هوش��نگ دوباره مادرمان را كتك زده 
است. خيلي عصباني ش��دم، به خانه آنها رفتم. وقتي وارد خانه 
شدم، پدرخوانده ام روي مبل نشس��ته بود كه نزديك او رفتم و 
س��ؤال كردم كه چرا مادرم را كتك زده است. به او گفتم قباًل از 
ش��ما خواهش كرده بودم كه احترام مادرم را پيش دوس��تان و 
بستگانش رعايت كنی كه هوشنگ گفت: زده ام كه زده ام و االن 
هم دوباره او را مي زنم. با شنيدن اين حرف خيلي عصباني شدم و 
گلدان شيشه اي كه روي اوپن آشپزخانه بود، برداشتم و در جهت 
مخالف او به ديوار كوبيدم. سپس ميز جلوی او را واژگون كردم. 

پس از اين هم يك مشت به صورتش كوبيدم.
 من قصد داش��تم از او زهر چش��م بگيرم كه هوشنگ به حالت 

نيم خيز از روي مبل بلند شد و در اين لحظه مادرم بين ما قرار 
گرفت. او در حالي كه فرياد مي زد، خيلي تالش كرد كه خودش 
را به من برساند كه دهان و چش��مانش را گرفتم كه همسايه ها 
متوجه نشوند، اما همسايه ها صداي درگيري ما را شنيدند و به در 
خانه ما آمدند. مادرم را در باز كرد و همسايه ها به داخل خانه ما 
آمدند كه پدر خوانده ام به طرف آشپزخانه رفت تا چاقو بردارد كه 
دست او را از پشت گرفتم. او فقط يك ليوان شيشه اي برداشت 
كه از دستش سر خورد و به زمين افتاد. سپس همسايه ها ما را 
جدا كردند و من هم دس��ت مادرم را گرفتم و از خانه او بيرون 

آمديم. 
معاين�ات بالين�ي پزش�كان نش�ان داده ك�ه 
پدر خوانده ات بر اثر اصابت جسم سخت به سرش 

فوت كرده است، شما  اين ضربه را با چه زدي ؟ 
من ضربه اي به سر او نزدم. او حالش خوب بود و حتي چند نفر از 
همسايه ها چند ساعتي پيش او درخانه بودند. من احتمال مي دهم 
زماني كه او قصد داش��ت به طرف من حمله كند سرش به كمد، 

ديوار يا شيء ديگري برخورد كرده است. 
يكي از پسران  آن مقتول ادعا كرده كه شما او را 

تهديد به قتل كردي ؟ 
پدر خوانده ام يك پسر و دو دختر دارد كه هر سه در فنالند زندگي 
مي كنند. پس از حادثه يكي از دوس��تانش با او تماس گرفته بود 
كه به ايران آمد. دوس��تش اين ادعا را كرده وگرن��ه من اصاًل او را 

تهديد نكرده ام. 
چطور متوجه شدي كه هوشنگ فوت كرده است ؟ 

مادرم تلفني به من خبر داد. من فكر كردم او بر اثر ايست قلبي فوت 
كرده، چون من مطمئن هستم ضربه اي به سرش نزده ام. 

چه شد كه به كالنتري رفتي ؟ 
براي گرفتن مجوز دفن به كالنتري رفته بوديم كه به اتهام قتل 

بازداشت شدم. 
اگر مي دانستي كه به اتهام قتل بازداشت مي شوي، 

امكان داشت فرار كني ؟ 
نه. من االن تمام واقعيت را مو به مو گفتم. در هر شرايطي خودم را 

به پليس معرفي مي كردم. 
فكر مي كردي كس�ي كه خواننده و اهل موسيقي 

است، روزي به اتهام قتل دستگير شود ؟ 
نه. من اصاًل قصد قتل نداشتم و پدر خوانده ام را دوست داشتم. آن 
روز فقط مي خواستم از او زهر چشم بگيرم. من براي جايگاه پدر 
احترام زيادي قائل هستم و به همين دليل تاكنون دو كليپ براي 

احترام به پدر اجرا كرده ام. 
حرف آخر ؟ 

]گريه مي كند[ اين حادثه كام��اًل اتفاقي بود. من با صداقت همه 
ماجرا را توضيح دادم. 

خواننده  رپ:

 مقتول 

قت�ل  اته�ام  ب�ه  بتن س�ازي  كارگاه  مال�ك 
همس�رش تح�ت تعقي�ب پلي�س ق�رار گرف�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 8 صبح شانزدهم بهمن 
ماه سال گذشته، مأموران كالنتري 1۳9 مرزداران قاضي 
مناف��ي آذر، بازپرس ويژه قت��ل را از قتل زن��ي جوان در 
خانه اش با خبر كردند. لحظاتي بعد بازپرس همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل حاضر شد. 
جسد متعلق به زن ۳0 ساله اي به نام آمنه بود كه چاقوي 
آشپزخانه به بدنش فرو  رفته بود. پدر آمنه كه پليس را از 
ماجرا با خبر كرده بود، گفت: من هر روز در مسير رفتن به 
محل كارم دخترم را هم به محل كارش مي رساندم. امروز 
مطابق هميشه مقابل خانه اش آمدم و زنگ خانه را زدم، اما 
جواب نداد. وقتي با گوشي تلفن همراهش تماس گرفتم 
هم جواب نداد. نگران شدم و با تلفن همراه دامادم تماس 
گرفتم، اما او هم جواب نداد. با نگراني خودم را به مدرسه 
نوه ام كه همان نزديكي اس��ت، رساندم و كليد خانه شان 
را گرفتم. وقتي وارد خانه شدم با جسد دخترم در حالي 
كه چاقو به بدنش فرو رفته بود، مواجه شدم.  هليا، دختر 
خردسال مقتول هم گفت: امروز پدرم مثل هميشه من را 
به مدرسه رساند و به محل كارش رفت. وقتي خانه را ترك 
مي كرديم، مادرم روي مبل نشس��ته بود و داشت گوشي 
تلفن همراهش را بررسي مي كرد و اين آخرين باري بود كه 
مادرم را ديدم. دختر خردسال گفت پدر و مادرم گاهي با 
هم مشاجره مي كردند.  بعد ا ز به دست آمدن اين اطالعات 
جسد به پزشكي قانوني منتقل شد و كارآگاهان راهي محل 
كار ابوالفضل كه كارگاهي بتن سازي بود، شدند. همكاران 
او به پليس گفتند كه ابوالفضل به محل كارش نيامده و به 
تلفن هاي آنها هم جواب نداده است.  همين سرنخ كافي 
بود تا مرد ۳۳ س��اله به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار 
گيرد. در تحقيقات ميداني پليس از همسايه ها  هم معلوم 
شد كه ابوالفضل و همسرش بارها با هم مشاجره مي كردند، 
به طوري كه با دخالت همسايه ها دعواي آنها تمام مي شد. 
همسايه ها گفتند كه ابوالفضل بارها همسرش را تهديد 
به قتل كرده بود.  مركز اطالع رساني پليس آگاهي تهران 
اعالم كرد، دستور انتشار تصوير بدون پوشش متهم از سوي 
قاضي صادر شده است و كساني كه از مخفيگاه متهم خبر 
دارند با شماره تلفن 51055428 تماس بگيرند و پليس را 

از ماجرا با خبر كنند. 

 فرار مرد بتن ساز
  پس از قتل همسرش

  طناب دار
 از گردن 2 قاتل برداشته شد

 دو مته�م ك�ه در جري�ان پرونده ه�اي جداگان�ه مرتك�ب قت�ل ش�ده بودن�د، بعد 
از رضاي�ت اولي�اي دم روز گذش�ته از جنب�ه عموم�ي ج�رم محاكم�ه ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اولين متهم مردي بود كه به اتهام قتل پدرش پاي ميز محاكمه حاضر 
شد. محمد 4۳ ساله دوم فروردين ماه سال 90 از سوي مأموران كالنتري 172 عبدالعظيم 
بازداشت شد. متهم بعد از اقرار به جرمش در توضيح ماجرا گفت: سال ها بود گرفتار اعتياد شده 
بودم و براي تهيه مواد از پدرم پول مي گرفتم. روز قبل از حادثه پدر و مادرم از مكه برگشته بودند 
و در خانه قرباني كرده بوديم. همان شب براي تهيه مواد بيرون رفتم. وقتي آخر شب به خانه 
برگشتم، پدر و مادرم در خانه را قفل كرده بودند و نتوانستم وارد شوم. تا صبح در پارك ماندم و 
صبح زود وقتي آنها براي نماز به حرم عبدالعظيم رفته بودند، ناني خريدم و به خانه رفتم. پدرم 
وقتي مرا ديد اعتراض كرد كه چرا دنبال مواد رفته ام. ناسزا گفتم و او هم مرا با چوب از خانه 
بيرون كرد. چند ساعت بعد وقتي برگشتم، آنها مشغول تقسيم گوشت قرباني بودند. آن لحظه 
ياد رفتار پدرم افتادم و نگاهم به چاقوي روي گوشت قرباني افتاد. دوباره درخواست پول كردم 

تا مواد بخرم كه پدرم طفره رفت. عصباني شدم و با همان چاقو به او چند ضربه زدم. 
متهم در اولين جلسه رسيدگي به رياست قاضي  عبداللهي محاكمه و به درخواست اولياي دم به 
قصاص محكوم شد. رأي دادگاه بعد از تأييد در ديوان عالي كشور در آستانه اجرا قرار داشت كه 
متهم با رضايت اولياي دم از مرگ فاصله گرفت. روز گذشته متهم از جنبه عمومي جرم در همان 
شعبه پاي ميز محاكمه ايستاد و در آخرين دفاعش گفت: پشيمانم و از خانواده ام شرمنده ام، اما 
مي خواهم بعد از آزادي مرا كمك كنند تا اعتيادم را ترك كنم و بتوانم به مادرم خدمت كنم. در 

پايان هيئت قضايي بعد از شور متهم را به شش سال و چهار ماه حبس محكوم كردند. 
   جوگيري عامل قتل

دومين متهم كه ديروز پاي ميز محاكمه حاضر شد، اميد نام داشت كه در هجدهم شهريورماه 
سال 92، توس��ط مأموران پليس تهران به اتهام قتل پس��ر جواني به نام فرزاد در پارك الله 
بازداشت شد. او در توضيح ماجرا گفت: روز حادثه يكي از دوستانم با دختر مورد عالقه اش كه 
در پارك بود تماس گرفت، اما جواب تلفن را پس��ر غريبه اي داده بود. به همين خاطر دنبال 
من و چند نفر ديگر از دوستانمان آمد و خواس��ت تا به پارك الله – پاتوق آنها – برويم. قبول 
كردم و با چوب و چاقو به آنجا رفتيم. وقتي به محل رسيديم درگير شديم و در آن درگيري 

با چاقو به مقتول زدم. 
پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات و صدور كيفرخواس��ت به شعبه دوم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد و متهم به قصاص محكوم شد، اما پيش از اجراي حكم موفق شد با 
پرداخت ديه رضايت اولياي دم را جلب كند. روز گذشته متهم بار ديگر از جنبه عمومي جرم در 
همان شعبه به رياست قاضي زالي پاي ميز محاكمه رفت و بعد از شرح دوباره ماجرا در آخرين 
دفاعش گفت: سال ها بود كه پدر و مادرم از هم جدا شده بودند. به همين خاطر بيشتر وقتم 
را با دوستانم بودم، اما االن پش��يمانم چون به خاطر آنها بهترين سال هاي عمرم را در زندان 
گذراندم و خانواده ام را به زحمت انداختم. از قضات دادگاه تقاضا دارم مرا زودتر آزاد كنند. در 

آخر هيئت قضايي وارد شور شد. 

 

 چرا فكر مي كنيد مرگ برادرتان مشكوك است؟ 
مهدي كه راكب موتور سيكلت بود، س��اعت 8 صبح روز سه شنبه در منطقه زينبيه - 
خيابان آيت اهلل غفاري - آن طور كه پليس كارشناس��ی كرده  از پشت به يك نيسان 
برخورد مي كند و پرتاب مي شود زير چرخ هاي عقب يك كاميون و كاميون از روي برادر 
من رد مي شود و مهدي در جا فوت مي كند. صاحب اين كاميون و نيسان، مشتري هاي 
مهدي بودند. مهدي فروشگاه مصالح ساختماني داشت و آن روز هم مثل هر روز به محل 
كار خود مي رفته كه اين اتفاق براي او مي افتد. عجيب نيست كه مهدي با اينكه محتاط 
رانندگي مي كرده است، ناگهان از پشت بدون وجود هيچگونه خط ترمزي روي آسفالت به 
يك نيسان برخورد كند و بعد پرتاب شود زير چرخ هاي كاميون در حالي كه راننده نيسان 
و كاميون نسبت پدر و پسري با هم دارند! و موتور او هم بعد از برخورد كامالً سالم است! 

االن راننده نيسان و كاميون كجا هستند؟    آزاد هستند.
با وثيقه؟     نخير، بدون وثيقه آزاد شده اند. 

چرا؟
مطابق كروكي برادر من مقصر ش��ناخته شده است، يعني كسي كه ديگر نمي تواند 
هيچ دفاعي از خودش انجام دهد. روز شنبه 28 خرداد قاضي دستور داد كه تحقيقات 
محلي و عكس برداري با همكاري اوليا ی دم صورت بگيرد. ما رفتيم كالنتري اما نكته 
عجيب اين بود كه در كالنتري به ما گفتند تحقيقات محلي انجام شده است. گفتيم با 
چه كسي؟ گفتند با راننده كاميون! توجه مي كنيد؟ با همكاري راننده كاميون كه يك 

طرف اين پرونده بوده تحقيقات انجام شده است. 
از نظر ش�ما تحقيقات پليس�ي، قضايي و فن�ي از ضاربان كافي 

نبوده است. 
وقتي اين اتفاق ساعت 8 صبح روي مي دهد و 10 صبح، پدر و پسر راننده كاميون و 
نيسان آزاد مي شوند، مي توان تحقيقات كافي در اين باره صورت داد؟ ] با بغض و گريه 
ادامه مي دهد[ سه يتيم از برادرم به جا مانده است. من نمي توانم به صورت اين بچه ها 
نگاه كنم. آنها وقتي بزرگ شوند درباره من، چه قضاوتي خواهند كرد؟ شما خودتان را 

بگذاريد جاي من، فردا نمي گويند چرا از حقوق ما دفاع نكردي؟  
آيا در آن منطقه دوربيني بوده كه به واسطه تصاوير دوربين بشود 

به قضاوت درست تري در اين باره رسيد؟
با پيگيري زياد ما توانستيم مجوز بازبيني تصاوير را از قاضي محترم پرونده بگيريم، اما 
نهايتاً به ما اعالم شد كه دوربين مستقر در اين منطقه خراب بوده است. دوربين ديگر 
هم گفتند اين منطقه را پوشش نداده است. اگر اين اتفاق خداي نكرده براي بستگان 
مسئوالن و مديران مي افتاد اين قدر راحت مي گفتند دوربين آن روز خراب بوده است 

يا پوشش نداده است؟ 
خواسته شما در حال حاضر چيست؟

احقاق حق و جديت در رس��يدگي به اين پرونده و بازبيني فيلم هايي كه احتماالً در 
دوربين هاي مختلف نزديك به اين مسير وجود دارد. از مسئوالن قوه قضائيه و پليس 
ملتمسانه خواهش مي كنم از همه امكان ها و ظرفيت هاي قانوني خود براي بررسي 
مجدد اين پرونده استفاده كنند. مطمئناً اگر ابعاد پنهان اين پرونده براي ما روشن 
شود ما با وجداني آسوده تر نتيجه را خواهيم پذيرفت و پيش فرزندان يتيم اين مرحوم 
شرمنده نخواهيم شد، اما اگر پرونده با همه ابهامات آن بسته شود، ما عالوه بر داغ از 

دست دادن برادر، داغ روشن نشدن ابعاد اين پرونده در سينه ما خواهد ماند. 

سه ش�نبه 25 م�رداد 
چراغ عم�ر جواني 38 
ساله به نام مهدي كه پدر 
سه كودك خردسال بود، 
در جري�ان يك تصادف 
مش�كوك درخياب�ان 
زينبيه اصفهان خاموش 
مي شود. هيچ كس انتظار 
چنين مرگي را نداشت 
و خبر وقت�ي مي پيچد 
عكس العمل ه�ا با بهت 
و ناب�اوري اس�ت. برادر 
مهدي حادثه را شرح داد.

 سانحه رانندگي
 يا  قتل عمد؟!

 مرگ مشکوک مرد مصالح فروش بررسي  شود

 مي خواستم   زهر چشم  بگيرم 


