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قتل به خاطر بلند حرف زدن
 با تلفن همراه!

م�رد لبنيات فروش كه يك س�ال قب�ل رهگذري 
را به خاط�ر بلند ح�رف زدن ب�ا تلف�ن همراهش 
ب�ه قت�ل رس�اند، روز گذش�ته محاكم�ه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، هفدهم فروردين ماه سال 95 
مأموران پليس از قتل مرد جواني در خيابان مسعوديه 
تهران باخبر و راهي محل شدند. يكي از شاهدان گفت: 
ساعتي قبل صاحب لبنياتي با مقتول درگير شد، اما 
اهالي آنها را از هم جدا كردند. لحظاتي قبل اما مقتول 
همراه دوستانش وارد مغازه لبنياتي شدند و با چاقو به 
صاحب مغازه حمله كردند. در جريان درگيري اما مرد 
جوان مجروح ش��د. وقتي امدادگران در محل حاضر 
شدند، گفتند كه او فوت شده است. بعد از انتقال جسد به 
پزشكي قانوني صاحب لبنياتي كه مردي 31 ساله به نام 
مجيد بود، بازداشت شد. او در بازجويي ها گفت: »قبل 
از حادثه مقتول كنار مغازه ام مشغول صحبت كردن با 
تلفن همراهش بود. او حين صحبت حرف هاي زشتي 
مي زد، به همين خاطر مجبور شدم به او تذكر بدهم، اما 
او ناراحت شد و با هم درگير شديم كه با ميانجيگري 
اهالي درگيري تمام شد. ساعتي بعد اما او با دوستانش 
سراغ من و برادرم آمدند و با چاقو حمله كردند. آنجا بود 
كه براي دفاع از خودم با تيغ حلب بري به او ضربه زدم.« 
با اقرارهاي متهم، برادر او نصراهلل 36 ساله نيز بازداشت 
ش��د و هر دو متهم بعد از مراحل بازجويي و بازسازي 
صحنه جرم روانه زندان شدند. پرونده بعد از كامل شدن 
تحقيقات به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
به رياست قاضي قربان زاده فرستاده شد و متهمان روز 
گذشته پاي ميز محاكمه قرار گرفتند. ابتداي جلسه 
بعد از قرائت كيفرخواست اولياي دم درخواست قصاص 
كردند. سپس متهم رديف اول به اتهام مباشرت در قتل 
عمد در جايگاه ايستاد و گفت: »قتل را قبول ندارم. « در 
ادامه در شرح ماجرا گفت: » شب حادثه من و برادرم در 
مغازه مشغول كاسبي بوديم كه متوجه شديم مقتول 
نزديك مغازه مشغول صحبت كردن با تلفن همراهش 
است. او عصباني بود و از شدت عصبانيت متوجه حرف 
زدنش نبود و فحش و ناسزا مي گفت. به او معترض شدم 
و گفتم اينجا محل كسب است و نبايد جلوي زن و بچه 
مردم اين حرف ها را بزني. او عصباني بود و با اين تذكر به 
من حمله كرد، اما درگيري با پادرمياني اهل محل خاتمه 
يافت. متهم در ادامه گفت: مقتول دست بردار نشد و بعد 
از ساعتي او را ديدم كه با دوس��تانش به سمت مغازه 
مي آيند. وقتي وارد شدند با چاقو و گاز اشك آور حمله 
كردند. از ضربات چاقوي او بود كه سر و صورتم زخمي 
شد و خون صورتم را گرفته بود. براي دفاع از خودم تيغ 
حلب بري روي ميز را برداشتم و در هوا  چرخاندم تا شايد 
از ترس فرار كنند كه ناگهان متوجه نشدم و به گردن 

مقتول خورد.«
در ادامه برادر او به اتهام شركت در نزاع در جايگاه قرار 
گرفت و با تأييد توضيحات برادرش رو به هيئت قضايي 
در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد سال ها در آن محل 
كاسبي مي كنيم و كسي را اذيت نكرده ايم. آن شب به 
خاطر آبرو و رعايت حال مش��تري ها به مقتول تذكر 
داديم، اما او خيلي عصباني بود به همين خاطر مجبور 
ش��ديم براي حفظ جانمان از خودمان دفاع كنيم. از 

خانواده اولياي دم تقاضا دارم من و برادرم را ببخشند.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

اعتراف به قتل رفيق صميمي
 به خاطر يك استكان چاي!

م�رد محك�وم به قص�اص ك�ه ب�ه خاط�ر چاي 
صبحان�ه دوس�تش را ب�ه قت�ل رسانده اس�ت، 
ب�ا پرداخ�ت دي�ه از م�رگ فاصل�ه گرف�ت. 
 به گزارش خبرنگار ما، دي ماه سال 83 بود كه مأموران 
كالنتري 174 قيامدشت، جس��د مردي را در حاشيه 
شهر كشف كردند. شواهد نشان مي داد مرد جوان در 
محل ديگري به قتل رس��يده و جسدش به اين محل 
منتقل شده است. بعد از شناسايي هويت مقتول يكي از 
دوستانش كه مرد 30 ساله اي به نام برات بود، بازداشت 
شد. او در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و گفت: »حيدر 
را به خاطر يك استكان چاي كش��تم. « او در توضيح 
بيشتر گفت: » من و حيدر مدت ها با هم دوست بوديم. 
صبح روز حادثه از خواب بيدار شدم و رفتم نان تازه اي 
خريدم و آمدم. بعد از آماده شدن چاي، حيدر از خواب 
بيدار شد. سفره انداختم و دو استكان چاي ريختم. يكي 
از استكان ها دستم بود كه حيدر آنرا از دستم قاپيد و 
نوشيد. به او اعتراض كردم اما او لج كرد و استكان چاي 
ديگري كه در سيني بود را برداشت و سر كشيد.« متهم 
در ادامه گفت: » با اين رفتار عصباني شدم و با هم درگير 
شديم. او فحش و ناسزا گفت به همين خاطر با چاقو به او 
چند ضربه زدم و بعد از آن جسدش را به خيابان خلوتي 

در پشت شهرداري بردم و رها كردم.«  
به دنبال اعترافات متهم و بازسازي صحنه جرم، متهم 
روانه زندان شد و پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي، 
اولياي دم درخواست قصاص دادند و متهم بار ديگر ماجرا 
را شرح داد. در پايان هيئت قضايي بعد از شور متهم را 
بنا به در خواست اولياي دم به قصاص محكوم كرد. اين 
حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و بعد از تأييد 
در آستانه اجرا قرار داشت كه متهم توانست با پرداخت 
50 ميليون ديه از چوبه دار فاصله بگيرد. به اين ترتيب 
متهم روز گذشته از جنبه عمومي جرم در همان شعبه 
به رياست قاضي زالي پاي ميز محاكمه قرار گرفت. با 
اعالم رسميت جلس��ه متهم در دفاع از خودش گفت: 
»باور كنيد قصد كشتن نداشتم و او دوست چندساله 
من بود، اما روز حادثه به خاط��ر لجبازي هايش با هم 
درگير شديم. وقتي دستگير شدم 30 ساله بودم اما حاال 
43سال دارم. پشيمانم كه بهترين سال هاي عمرم در 
زندان گذشت. حاال از قضات دادگاه تقاضا دارم با توجه 
به گذشت اولياي دم در مجازاتم تخفيف قائل شوند.« 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد و متهم با احتساب 

روزهاي بازداشت به زودي آزاد خواهد شد. 

واژگوني اتوبوس مسافربري  اين بار با 37 كشته و  زخمي 
11روز پس از واژگوني اتوبوس حامل دانش آموزان 
دختر هرمزگاني كه 9 كش�ته و 34 زخمي برجاي 
گذاش�ت س�حرگاه ديروز س�قوط ي�ك اتوبوس 
ولوو مس�افربري ب�ه دره اي در آبعلي 37 كش�ته 
و زخمي برجاي گذاش�ت. س�اعتي بع�د از حادثه 
دادس�تان تهران ب�ا حض�ور در محل از تش�كيل 
پرون�ده قضاي�ي ب�راي اي�ن س�انحه خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار م��ا، اين اتوبوس با 37 مس��افر از 
كرج به سمت شهرستان س��اري در حال حركت بود 
كه ساعت ٢:٢5 در كيلومتر 5 محور تهران- آبعلي به 
داخل دره سقوط كرد و حادثه مرگباري ديگر را رقم زد. 
وقتي پليس و امدادگران در محل حاضر شدند معلوم 
شد كه 11 نفر از مسافران جان باخته اند و ٢6 نفر ديگر 
كه مجروح شده بودند به بيمارستان هاي شهر منتقل 
شدند. سرهنگ نادر رحماني، رئيس مركز اطالعات و 
كنترل ترافيك پليس راهور ناجا نقص فني سيس��تم 
ترمز را علت س��قوط اتوبوس اعالم كرده است. سردار 
محمد حس��ين حميدي، رئيس پليس راه هم گفت: 
اتوبوس بعد از خارج شدن از تهران و در يكي از پيچ هاي 
محور جاجرود از مسير خارج ش��ده و بعد از برخورد با 

نيوجرسي هاي حاشيه راه، به عمق 100 متري دره اي 
سقوط كرد. سرعت اتوبوس در لحظه سقوط50 كيلومتر 
بر س��اعت بوده اس��ت. وي توضيح داد: هر دو راننده 
اتوبوس زنده هس��تند و برابر گزارش سامانه سپهتن 

سرعت اتوبوس ٢0 ثانيه قبل از سقوط 59 كيلومتر بر 
ساعت و مجاز بوده است. وي گفت: همچنين ساعت 
رانندگي راننده نيز مجاز بوده است. وي ادامه داد: اين 
اتوبوس متعلق به شركت آريا سفر اس��تان البرز بود. 

س��ردار حميدي در خصوص علت وقوع اين سانحه، 
اما گفت: بررس��ي هاي اوليه كارشناسان پليس نشان 
مي دهد كه س��ابقه راننده اين اتوبوس، وضعيت راه و 
همچنين مدارك فني وس��يله نقليه مشكلي نداشته 
و هنوز علت نهايي وقوع اين سانحه مشخص نيست و 

نيازمند بررسي هاي كارشناسي بيشتر است. 
دكتر عباس جعفري دولت آبادي هم با حضور در محل 
حادثه، دستور فوري براي تش��كيل پرونده قضايي را 
صادر كرد و مقرر شد تيم كارشناسي تصادفات در محل 
حضور يافته و در خصوص علت تامه حادثه بررس��ي 
و اظهار نظر كنند. وي از بابايي، سرپرس��ت دادسراي 
ناحيه چهار تهران خواست براي رسيدگي سريع و دقيق 
به اين پرونده، بازپرس ويژه تعيين كند و از رانندگان 
اتوبوس ها، سرنشينان مصدوم و مطلعان حادثه به قيد 

فوريت تحقيق به عمل آيد. 
دادس��تان تهران تأكيد كرد با توجه ب��ه اهميت جان 
انسان ها، از دستگاه هاي اجرايي مرتبط با حمل و نقل 
ش��هري و جاده اي مي خواهيم به منظور جلوگيري از 
تكرار اينگونه حوادث، اقدامات پيش��گيرانه را به طور 

جدي در دستور كار خود قرار دهند. 

آگهی رونوشت حصر وراثت آگهی رونوشت حصر وراثت 

خوانن�ده زيرزمين�ي ك�ه ب�ا همدس�تي 
از دوس�تانش مدي�ر اس�توديو  ي�ك 
ضبط ص�دا را ب�ا انگيزه س�رقت ب�ه قتل 
رس�انده بود، جزئيات حادثه را شرح داد. 
به گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��اعت 16 روز 
پنج شنبه نهم ش��هريورماه بود كه به قاضي 
منافي آذر، بازپ��رس ويژه قتل ته��ران خبر 
رس��يد حادثه اي خونين در يك استوديوي 
ضبط صدا در ش��هرك ولي عصر اتفاق افتاده 
اس��ت. لحظاتي بعد از حادثه بازپرس همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
تهران در محل حاضر ش��د. جسد متعلق به 
مردي ٢4 س��اله به نام پوريا بود كه با اصابت 
ش��ش گلوله به قتل رس��يده بود. مردي كه 
پليس را از ماجرا با خبر كرده بود، اولين كسي 
بود كه مورد تحقيق قرار گرفت. او گفت: پوريا 
شريك كاري من بود. لحظاتي قبل وقتي وارد 
اتاق ضبط صدا ش��دم با جسد او مواجه شدم 
و به پليس خبر دادم.  تحقيقات تيم بررسي 
صحنه جرم حكايت از اين داشت كه عامل يا 
عامالن حادثه بدون هيچ درگيري وارد محل 
شده بودند. همچنين معلوم شد كه گلوله ها از 
اسلحه كمري و از فاصله خيلي نزديك شليك 

شده است. 
بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني كارآگاهان 
با بررسي اوراق داخل محل متوجه شدند، پوريا 
ساعت 15 با يكي از خوانندگان زيرزميني كه 
پسري 18 ساله به نام رضا. س بود يك قرارداد 
كاري امض��ا كرده اس��ت. از آنجا ك��ه احتمال 
مي رفت رض��ا در جريان حادثه نقش داش��ته 

باش��د كارآگاهان راهي مح��ل زندگي رضا در 
منطقه مرتضي گرد ش��دند، اما فهميدند كه او 
بعد از حادثه به خانه شان مراجعه نكرده است. 
بررسي هاي گام به گام پليس در اين باره ادامه 
داشت تا اينكه رضا دو روز قبل بازداشت شد و در 
اولين بازجويي ها به ارتكاب قتل با همدس��تي 
دوست 18 س��اله اش مهدي. م اعتراف كرد. با 
نشاني هايي كه رضا در اختيار پليس گذاشت 
مهدي هم بازداشت شد و حرف هاي همدستش 
را تأييد كرد.  رضا در شرح حادثه گفت: من از دو 
سال قبل به صورت حرفه اي شروع به خوانندگي 
كردم. همان سال، اولين آهنگم را در استوديوي 
مقتول كه آن زمان در منطقه مرتضي گرد بود، 
ضبط و روانه بازار كردم. بعد از آن با كمك مقتول 
چند آهنگ ديگر هم توليد كردم كه آخرين آن 

مربوط به اسفندماه سال قبل بود. 
متهم درب��اره انگيزه قتل هم گف��ت: مقتول 
استوديوي مجهزي داش��ت به خاطر همين 
تصمي��م گرفتم ت��ا او را ب��ه قتل برس��انم و 
تجهيزات او را س��رقت كنم. ب��راي ارتكاب 
قتل به اسلحه نياز داش��تم، به خاطر همين 
راهي شهري در غرب كشور شدم و اسلحه و 
فشنگ الزم را خريدم. بعد نقشه را با مهدي 
كه از دوس��تانم بود در ميان گذاشتم و او هم 
قبول كرد در اجراي نقشه به من كمك كند. 
س��اعت 15 روز حادثه همراه مهدي به بهانه 
عقد قرارداد راهي دفتر كار پوريا در شهرك 
ولي عصر ش��دم. بعد از عقد قرارداد به بهانه 
تس��ت صدا وارد اتاق ضبط شديم. همان جا 
اسلحه را از زير لباسم بيرون كشيدم و شش 

گلوله به او شليك كردم كه در دم كشته شد. 
بعد هم تجهيزات داخل اس��توديو را سرقت 
كرده و از محل خارج ش��ديم.  بعد از اعتراف 
متهم مأموران پليس راهي خانه متهم شده 
و اس��لحه كمري و تجهيزات سرقت شده را 
كشف كردند. سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، 
معاون مبارزه با جرائ��م جنايي پليس آگاهي 
تهران ب��زرگ گفت: تحقيقات بيش��تر از دو 

متهم در جريان است. 
   پدر و مادر مقتول چه گفتند 

 پدر مقتول كه روز گذشته در دادسرا حاضر 
شده بود، به خبرنگار ما گفت: پسرم چندين 
سال اس��ت پيش خودم در تراش��كاري كار 
مي كرد، اما به خاطر عش��قي كه به موسيقي 
داش��ت، رش��ته گرافيك را انتخ��اب كرد و 
دانشجوي دانشگاه يادگار امام بود. او از پنج 
س��ال قبل وارد اين حرفه شد و ابتدا در يكي 
از اتاق ه��اي خانه مان ش��روع ب��ه كار كرد و 
بعد ها هر چند سال يك بار دفتر كاري اجاره 
مي كرد. اين اواخ��ر او مغازه لباس فروش��ي 
اجاره كرده بود تا در كنار كار موسيقي درآمد 
ديگري هم داشته باش��د. پسرم عالوه بر كار 
صدا و ميكس عالقه به خوانندگي هم داشت 
و گاهي هم مي خواند. دفت��ر محل كارش را 
در ش��هرك وليعصر چند ماهي بود، اجاره و 
با تعدادي خواننده هم ق��رارداد كاري امضا 
كرده بود.  مادر مقتول هم در حالي كه اشك 
پهناي صورتش را پوش��انده و عكس پسرش 
را در دس��ت گرفته بود، به خبرنگار ما گفت: 
پس��رم عاش��ق كارش بود و در مقابل كارش 
احساس مسئوليت داشت. آن روز او به خاطر 
قراري كه با قاتل داش��ت، ناه��ار نخورد و به 
محل كارش رفت. تلفني از من خواست براي 
او ناهار بپزم و من منتظر پس��رم ب��ودم تا با 
هم ناهار بخوري��م، اما خبر قت��ل او را به من 
دادند. پسرم مدتي قبل موسيقي براي يادمان 
شهداي آتش نشاني صدا گذاري كرد و از صدا 
و سيما هم پخش شد. چند روز قبل از حادثه 
براي تش��كر از پدرش كليپي خواند. قرار بود 
به زودي با نام��زدش ازدواج كن��د، اما قاتل 
پس از حادثه حلقه نامزدي او را هم س��رقت 

كرده بود. 

گفت وگو با متهم
 خودت را معرفي كن ؟ 

رضا سوري هستم. االن هم 18 سال و چند 
ماه سن دارم. 

چه كاره اي ؟ 
من خواننده زير زميني هستم. 

خواننده ديگري به همين نام 
فعاليت مي كند با شما نسبتي 

دارد ؟
نه نس��بتي ندارم. او پاپ مي خواند و من 

رپ مي خوانم. 
به چه لقبي معروف هستي ؟ 

من تازه براي خودم لق��ب » رضا تك « را 
انتخاب كرده بودم و قرار بود وقتي آلبوم را 

منتشر كردم با اين نام باشد. 
قبل از خوانندگي به چه كاري 

مشغولي بودي ؟ 
خياط بودم. 

چه شد كه به خوانندگي عالقه 
پيدا كردي ؟ 

صداي خوبي دارم. به همين دليل دوستانم 
تشويق كردند آلبوم منتشر كنم. 

ت�ا االن آلب�وم ه�م منتش�ر 
كردي ؟ 

نه، قرار بود اولين آلبوم با 10 ترك به زودي 
منتشر ش��ود. چهار ترك آن آماده بود و 

شش ترك مانده بود كه اين اتفاق افتاد. 
چطور با مقتول آشنا شدي ؟ 

دو سال قبل با او آش��نا شدم. آن زمان از 
طريق دوستانم براي صدا گذاري اولين 
تركي كه خوانده بودم به مقتول معرفي 
ش��دم. در اين مدت او چهار ترك براي 
من صداگذاري كرد و من براي هر ترك 
٢ ميليون توم��ان ب��ه او دادم و قرار بود 
شش ترك ديگر هم براي من صدا گذاري 
كند تا پس از كامل شدن، آلبوم را منتشر 

كنم كه اين اتفاق افتاد. 
پس از قبل با مقتول رفت و آمد 

داشتي ؟ 
بل��ه. در اين مدت ب��راي موزيك چهار 
تركم ح��دود 50 بار به اس��توديوي او 

رفته بودم. 

چرا تصميم به قتل گرفتي ؟ 
من قصد سرقت داشتم، اما به قتل پايان يافت. 

چرا سرقت ؟ 
مدت��ي قب��ل 50 ميلي��ون توم��ان از 
دوستانم قرض گرفتم تا در كار موسيقي 
س��رمايه گذاري كنم، اما يك كار اشتباه 
همه س��رمايه ام را از بين برد ت��ا اينكه در 
رفت و آمد هايي كه به استوديوي مقتول 
داشتم، تصميم گرفتم وسايل استوديو را 

سرقت كنم. 
اس�لحه را براي همين سرقت 

خريدي ؟
نه. من عالقه زيادي به اسلحه كلت داشتم. 
س��ه ماه قبل اين اس��لحه را به مبلغ 10 

ميليون تومان از شهر مرزي خريدم. 
درب�اره روز حادث�ه توضي�ح 

بده ؟ 
آن روز طبق قرار قبلي به استوديو رفتيم. 
پس از بس��تن قرار داد، دوستم او را داخل 
دفتر س��رگرم ك��رد و من ه��م از فرصت 
استفاده كردم و به اتاق صدا رفتم تا وسايل 
را سرقت كنم كه مقتول متوجه نيت ما شد 
و به داخل اتاق صدا آمد و مانع سرقت شد. 
او به طرف من حمله كرد و من هم با اسلحه 
او را هدف قرار دادم و پياپي شليك كردم. 

چه سرقت كردي ؟ 
من كيف مدارك و كارت هاي عابرش و به 
همراه ميكروفن صدا كه حدود 4 ميليون 

تومان قيمت داشت، سرقت كردم. 
فك�ر مي ك�ردي دس�تگير 

شوي ؟ 
نه. چون افراد زيادي به اس��توديو رفت و 
آمد داش��تند و فكر نمي ك��ردم پليس به 
ما مظنون ش��ود. فكر مي كردم اگر پليس 
تا سه روز اول به س��راغ ما بيايد، يعني به 
ما مشكوك شده در غير اين صورت به ما 
مشكوك نشده است. به همين دليل سه 
روز اول ما بيشتر در خانه مخفي بوديم و 
خيالم راحت بود كه پليس به ما مشكوك 
نشده است، اما روز دوشنبه براي خريد نان 
از خانه مان بيرون آمدم كه مأموران پليس 

مرا داخل خيابان دستگير كردند. 

عامل شهادت مأمور پليس به هالكت رسيد

 اعتراف به قتل همسر

س�ارق مس�لح چن�د طالفروش�ي و عام�ل ش�هادت 
ب�ا  گچس�اران  شهرس�تان  در  پلي�س  مأم�ور 
رس�يد.  هالك�ت  ب�ه  مأم�وران  گلول�ه  ش�ليك 
شامگاه شنبه، 18 ش��هريور ماه مأموران پليس شهرستان 
گچساران مخفيگاه يك ش��رور تحت تعقيب را در روستاي 
شامبراكان اين شهرستان شناسايي كرده و براي بازداشت 
وي راهي محل شدند. متهم كه كوروش پورسيامك نام داشت 
به اتهام سرقت مسلحانه از چند طالفروشي  در استان هاي 
اصفهان، فارس، يزد و كهگيلويه و بويراحمد تحت تعقيب بود. 
مرد شرور كه از حضور پليس با خبر شده بود به سمت مأموران 

تيراندازي كرد كه در جري��ان آن فرزاديان، يكي از مأموران 
پليس آگاهي به شهادت رسيد و مرد شرور از محل متواري 
شد. بعد از آن بود كه تالش براي بازداشت مرد شرور بار ديگر 
به جريان افتاد. مأموران پليس آخرين مخفيگاه قاتل فراري 
را در شهرستان دهدشت شناسايي و سحرگاه ديروز محل را 
محاصره كردند. متهم كه قصد فرار داشت به سمت مأموران 
تيراندازي كرد، اما اين بار هدف گلوله پليس قرار گرفت و به 
هالكت رسيد. دو همدست متهم، اما بازداشت شدند. سردار 
مهدي انصاري، فرمانده انتظامي استان كهگيلويه و بويراحمد 

گفت: تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت بع�د از قت�ل همس�رش 
در شهرس�تان خم�ام، جس�د وي را س�وزانده 
ب�ود، بازداش�ت ش�د و ب�ه جرم�ش اعت�راف ك�رد. 
يك هفته قبل بود كه به مأموران پليس شهرستان خمام 
خبر رسيد كه جسدي سوخته حوالي يكي از روستاهاي 
شهر كشف شده است. بررسي هاي پليس حكايت از اين 
داشت كه جس��د متعلق به زني جوان است كه در محل 
ديگري به قتل رسيده و بعد از انتقال به اين مكان سوزانده 

شده است.
 بررسي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه مردي ميانسال 
به پليس خبر داد دخترش به طور ناگهاني ناپديد ش��ده 
اس��ت. او گفت: دخترم از مدتي قبل با شوهرش اختالف 
داشت. وقتي براي ديدنش به خانه اش رفتم شوهرش گفت 

كه از او خبر ندارد. او مدعي شد كه دخترم يك هفته قبل 
به حالت قهر خانه را ترك كرده است. بعد از مطرح شدن 
شكايت مأموران پليس احتمال دادند كه جسد كشف شده 
متعلق به دختر شاكي باشد. مرد ميانس��ال بعد از ديدن 
تصاوير جسد س��وخته هويت دخترش را شناسايي كرد. 
بعد از كشف هويت، مأموران پليس شوهر 41 ساله مقتول 
را به عنوان مظنون بازداشت كردند. او در بازجويي ها به قتل 
همسرش اعتراف كرد و گفت به خاطر اختالف خانوادگي 
هميشه با همسرم مشاجره داشتم. شب حادثه بعد از باال 
گرفتن دعوا او را به قتل رساندم و جسدش را حوالي يكي 

از روستاها آتش زدم. 
سرهنگ رحيم شعباني، فرمانده انتظامي شهرستان رشت 

گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در جريان است. 

راننده تاكسي كيف طال را به صاحبش رساند
راننده امانت دار تاكس�ي در شهرس�تان الر طالهاي جامانده در خودرو را به 

صاحبش برگرداند. 
مدير عامل سازمان حمل و نقل همگاني شهر الر گفت: هاشم مهدويان، راننده تاكسي 
الري، طال و جواهراتي كه در خودروي او جا مانده بود را به صاحبش بازگرداند. محمد 
امين منتظري افزود: راننده تاكسي كيف حاوي طال و جواهر را در خودروي خود پيدا 
كرد و به سازمان حمل و نقل همگاني شهر الر تحويل داد.  وي گفت: طال و جواهرات 

پيدا شده 1٢ ميليون تومان ارزش داشت كه به صاحبش بازگردانده شد. 

حادثه هولناك
 به خاطر قهر همسر

» به خاطر همس�رم و دخالت ه�اي دو ب�رادر زنم كه 
20 ميليون توم�ان به من خس�ارت زده اند، دس�ت 
به اين حادث�ه خونين مي زنم«. اين دس�ت نوش�ته 
مرد س�نگدلي اس�ت كه دو دختر جوانش را به طرز 
هولناكي به قتل رساند و سپس به زندگي اش پايان داد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ٢3 شامگاه دوشنبه بيستم 
شهريور ماه قاضي ايلخاني، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جناي��ي با تم��اس تلفني مأم��وران كالنتري 1٢6 
تهرانپارس از قتل دو دخترجوان در خانه ش��ان خيابان 
198 شرقي حوالي فلكه سوم تهرانپارس با خبر و همراه 

تيمي از كارآگاهان اداره دهم راهي محل شدند. 
تيم جنايي در محل حادثه ك��ه آپارتمان 1٢0 متري در 
طبقه اول ساختمان مسكوني بود با جسد غرق در خون 
دو خواهر 16 و ٢1 ساله به نام هاي سوگند و سولماز داخل 
آشپزخانه روبه رو شدند كه با اصابت ضربات متعدد قداره 
به قتل رسيده بودند. مأموران در بازرسي از محل حادثه 
قداره اي خونين كشف كردند كه حكايت از آن داشت پدر 
خانواده دو دخترش را به قتل رسانده و سپس با خوردن 
سيانور اقدام به خودكشي كرده است. همچنين مشخص 
شد قاتل بعد از حادثه موضوع را تلفني به خواهرش اطالع 
داده كه پس از آن خواهر مقتول از مأموران درخواس��ت 
كمك مي كند و مأموران پ��س از حضور در محل حادثه 
قفل در خان��ه را تخريب ك��رده و با جس��د هاي خونين 
دو خواهر و پيكر نيمه جان قاتل روبه رو مي شوند. در حالي 
كه تحقيقات درب��اره اين حادثه ادامه داش��ت كاركنان 
بيمارستان تهرانپارس به قاضي ايلخاني خبر دادند قاتل 
به خاطر مسموميت شديد ناشي از خوردن سيانور فوت 

كرده است. 
تيم جنايي در بازرس��ي هاي بعدي محل حادثه با دست 
نوشته اي از قاتل روبه رو شدند كه نوشته بود:» به خاطر 
همس��رم و دخالت هاي دو ب��رادر زنم ك��ه ٢0 ميليون 
تومان به من خسارت زده اند دست به اين حادثه خونين 

مي زنم.«
تحقيقات ميداني مأموران نش��ان داد قاتل از مدتي قبل 
با همس��رش اختالف داش��ته به طوريك��ه 40 روز قبل 
همس��رش او و دخترانش را رها ك��رده و به خانه پدرش 

رفته است. 
عمه دو مقتول گفت: مدتي اس��ت برادرم با همس��رش 
اختالف دارد. ساعتي قبل در خانه بودم كه برادرم تلفني 
با من تماس گرفت. او حالش خوب نبود و به سختي حرف 
مي زد. برادرم به من گفت كه دو  دخترش را به قتل رسانده 
و خودش هم سيانور خورده است. در حالي كه به شدت 
شوكه شده بودم با خانه شان تماس گرفتم، اما كسي تلفن 
را جواب نداد به همين دليل نگران شدم و بالفاصله با اداره 

پليس تماس گرفتم و موضوع را توضيح دادم. 
يكي از همس��ايه هم گف��ت: زمان اذان ب��ود كه صداي 
درگيري از خانه آنها به گوش��م رس��يد. دختر مقتول به 
پدرش التماس مي كرد كه خواه��رش را كتك نزند. من 
بالفاصله به در خانه شان رفتم، اما پس از سه دقيقه صدای 
درگيري آنها قطع شد و من فكر كردم درگيري آنها تمام 
شده و اصاًل انتظار اين حادثه را نداشتم.  همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه جس��د ها به دس��تور قاضي 
ايلخاني براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني 
فرستاده شد.  يكي از همسايه ها به خبرنگار ما گفت: اين 
خانه متعلق به مادر قاتل بود كه بعد از فوتش پس��رش 
همراه خانواده اش در اين خانه زندگي مي كردند. آنطور 
كه ما شنيده بوديم قاتل اعتياد به ترياك داشت و آنها به 
خاطر همين موضوع با هم اختالف داش��تند. قاتل مرد 
بد اخالقي بود و هميش��ه با همسرش داد و فرياد داشت، 
اما همس��رش زن خوبي بود. قاتل تعميركار شوفاژ بود 
و همس��رش همراه دختر بزرگش در يك فروشگاه كار 
مي كردند، اما دختر كوچكش محصل بود. لحظه حادثه 
ما صداي درگيري آنها را شنيديم، اما وقتي پشت در خانه 
آنها رفتيم صدا قطع شد و ما فكر كرديم درگيري آنها تمام 
شده است تا اينكه مأموران پليس به خانه آنها آمدند و ما با 
صحنه هولناكي روبه رو شديم. ما به خيال اينكه همه چيز 
تمام شده به خانه هايمان رفتيم و اصاًل فكر نمي كرديم او 
دست به اين جنايت بزند. وي در پايان گفت: قاتل آنقدر 
با چاقو به بدن دخترانش ضربه زده بود كه همه بدن آنها 

سوراخ بود و خون همه خانه را فراگرفته بود. 

مقتول

عامل جنایت

يك ميكروفن سرقت كرديم
اقرار خواننده زيرزمينی به قتل مدير استوديو بعد از عقد قرار داد 


