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 نوزاد تا مدتي توانايي تشخيص 
سود و زيان را ندارد و معني اعمال 
حقوقي را درك نمي كند، در اين 
مرحله طفل از نظر طبيعي قدرت انجام 
معامله را ندارد. به اي��ن طفل صغير غير 
مميز گفته مي شود. ولي پس از اين مرحله 
زماني فرامي رس��د كه صغير معني عقد 
قرارداد را درك مي كن��د و نفع و ضرر را 
از هم تش��خيص مي ده��د، منتها چون 
هنوز قادر نيس��ت كه به تنهاي��ي اموال 
خود را اداره كند و ت��رس آن مي رود كه 
به دليل بي تجربگي دارايي اش را از دست 
بدهد، قانون او را از انجام دادن معامله منع 
كرده اس��ت. بنابراين صغير مميز قدرت 
تشخيص دارد، ولي قانونگذار الزم ديده 

كه تا مدتي از او حمايت كند.
صغير مميز در بعضي از قراردادها مي تواند 
به طور مستقل يا با اجازه ولي خود شركت 
كند. مثاًل صغير مميز مي تواند مالي را كه 
به طور رايگان به او داده شود و هيچگونه 
تعهدي را برايش به بار نم��ي آورد، قبول 
كند؛ مانند قبول هديه و صلح بالعوض. ولي 
يا قيم مي تواند در صورتي كه الزم بداند، به 
صغير اجازه اشتغال بدهد و در اين صورت 
اين اجازه شامل لوازم آن كار يا پيشه نيز 
مي شود. همچنين صغير مميز مي تواند 
اموالي را كه با تالش خود به دست آورده 

است را با اجازه ولي يا قيم اداره كند.
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دعوت رئيس پليس تهران از اصناف
 براي عضويت در مركز آالرم پايتخت

رئيس پليس تهران با اشاره به آغاز به كار مركز آالرم 
پليس تهران گفت: تاكنون ۶۰۰ هزار صنف اعم از طال 
فروشي ها، پاساژها و بانك ها به عضويت اين مركز در 
آمده اند سازوكار اين مركز به اين صورت است كه در 
صورت بروز كوچك ترين مشكل آالرم در مركز به صدا 
درآم�ده و مأموران به س�رعت اق�دام خواهند كرد. 
سردار حسين رحيمي روز گذش��ته با حضور در پليس 
پيشگيري تهران به خبرنگاران گفت: اجراي طرح هاي 
امنيتي و پليسي در سطح پايتخت دنبال خواهد شد. وي 
با اشاره به برگزاري عمليات رعد كه شامگاه سه شنبه در سطح تمام كالنتري هاي تهران به 
اجرا درآمد، گفت: در جريان اين عمليات عالوه بر شناسايي و دستگيري سارقان، مالخران، 
خرده فروشان مواد مخدر، زورگيران و س��ارقان خرده پا، ۹۹ دستگاه خودرو سرقتي كشف 
كردند و ۲۹۷ سارق و مالخر هم بازداشت شدند. همچنين ۱۲۴۰ قطعه انواع لوازم خودرو و 

۲هزار و 8۴۰ قلم انواع كاالهاي سرقتي هم كشف شد. 
رئيس پليس تهران در توضيح بيش��تر عملي��ات رعد گفت: مأموران پلي��س در جريان اين 
عمليات موفق به انهدام يك باند زورگيري س��ه نفره ش��دند. اعضاي اين باند اقدام به ضرب 
و جرح افراد براي زورگيري مي كردند. از داخل خودرو زانتيا متهمان عالوه بر كش��ف حكم 
جعلي، يك دستگاه بي سيم و لباس مأموران پليس نيز كشف شد و تحقيقات از متهمان اين 

پرونده همچنان ادامه دارد. 
   فروش بي سيم  به تبهكاران

سردار رحيمي همچنين از انهدام يك باند توزيع بي سيم در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: 
مأموران پليس پيشگيري موفق ش��دند در جريان عملياتي ديگر باندي را شناسايي كرده و 
منهدم كنند كه به صورت غيرقانوني اقدام به قاچاق بي س��يم به داخل تهران مي كردند. از 
مخفيگاه متهمان 88۶ دستگاه بي سيم با برد باال و متوسط كشف و ضبط شد كه بررسي هاي 
پليسي نش��ان مي دهد اعضاي اين باند اقدام به فروش اين دستگاه بي س��يم ها به باندهاي 

تبهكاري مي كردند. 
رئيس پلي��س تهران درب��اره افزاي��ش گش��ت هاي پليس در س��طح پايتخت ه��م گفت: 
نيازسنجي هاي الزم در اين باره صورت گرفته و برخي مناطق ش��هرداري تهران كه نياز به 
افتتاح كالنتري هستند، شناسايي شده اند. محل ساخت كالنتري و پايگاه پليس راهور در اين 
مناطق جانمايي و تجهيز ش��ده و در هفته نيروي انتظامي شاهد افتتاح آن خواهيم بود. وي 
ادامه داد: همزمان با آغاز سال تحصيلي و افزايش تردد خانواده ها براي خريد لوازم التحرير و 
همچنين حضور دانش آموزان در كالس هاي درس و مدرسه گشت هاي موتوري و خودرويي 

تهران در سطح همه محله هاي تهران افزايش پيدا مي كند. 
   دعوت براي عضويت در مركز آالرم

رئيس پليس تهران همچنين از آغاز به كار مرك��ز آالرم پليس تهران بزرگ خبر داد و گفت: 
تاكنون ۶۰۰ هزار صنف اعم از طال فروشي ها، پاساژها و بانك ها به عضويت اين مركز در آمده اند 
سازوكار اين مركز به اين صورت است كه در صورت بروز كوچك ترين مشكل آالرم در مركز 

به صدا درآمده و مأموران به سرعت اقدام خواهند كرد. 
وي با اشاره به اينكه توقع ما بر آن است كه بقيه اصناف نيز در اين مركز عضويت پيدا كنند، 
گفت: از نظر تجهيزات زيرساختي فعاليت هاي خوبي در اين مركز انجام شده و اميدواريم بقيه 

اصناف به عضويت اين مركز در بيايند. 
   كالنتري ها تقويت مي شوند

سردار رحيمي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه تقويت كالنتري ها در دستور 
كار فرماندهي انتظامي تهران بزرگ است، ادامه داد: از نظر من هر كالنتري در محدوده حوزه 
استحفاظي خود يك ناجاي كوچك است، بايد سعي كنيم تمام اختيارات الزم را به كالنتري ها 
بدهيم، زيرا با اشرافي كه مأموران كالنتري در محل خدمت خود دارند، مي توانند امنيت را 
براي مردم همان محله به بهترين ش��كل ممكن به وجود بياورند. فرمانده نيروي انتظامي با 
اشاره به اينكه طرح هاي امنيت محله محور از اين پس هر هفته و در همه مناطق و در مجموع 
س��ركالنتري هاي پايتخت به اجرا درخواهد آمد، خاطرنش��ان كرد: برخ��ورد با كيف قاپي، 
زورگيري، سرقت هاي خرد و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر از اهم فعاليت اين طرح در 

سطح كالنتري ها است.
 

سرقت مسلحانه از پست بانك يك روستا
فرمانده انتظامي شهرستان تنگستان از دستبرد سارقان مسلح به پست بانك يكي از 

روستاهاي اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ جوشن س��هرابي گفت: اين حادثه ساعت ۱۰:۲3 روز گذش��ته در روستاي گاهي 
اتفاق افتاد كه در جريان اين حادثه دو س��ارق مسلح كارمند زن را تهديد كردند و ۴ ميليون 
تومان را به سرقت بردند و با يك دستگاه پژو ۴۰5از محل متواري شدند. وي با بيان اينكه در 
اين بانك يك نفر كارمند زن فعاليت داشته است، گفت: خوشبختانه در اين حادثه به كسي 
آسيب نرسيده است. سرهنگ س��هرابي گفت: تحقيقات براي بازداش��ت عامالن حادثه در 

جريان است. 
 

بازداشت قاتل فراري پس از 3 سال
مردي كه از سه س�ال قبل به اتهام قتل در شهرس�تان مهرس�تان اس�تان سيستان و 

بلوچستان تحت تعقيب بود، بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، دهم خردادماه سال ۹3 بود كه به مأموران پليس شهرستان مهرستان 
خبر رسيد، مردي۲3 ساله با شليك گلوله كشته شده اس��ت. تحقيقات نشان داد كه عامل 
حادثه مردي 38 است كه ا ز محل متواري شده است. بعد از آن بود كه تالش براي بازداشت 
قاتل به جريان افتاد، اما مأموران موفق به بازداشت وي نشدند. در حالي كه تحقيقات پليس در 
جريان بود مأموران پليس سرانجام آخرين مخفيگاه متهم را شناسايي و او را دستگير كردند. 
متهم گفت با انگيزه اختالف خانوادگي مرتكب قتل شده است.  سرهنگ اسماعيل منصوري ، 

فرمانده انتظامي شهرستان مهرستان گفت: تحقيقات بيشتر در جريان است. 
 

آگهی دادنامه 

آگهی ثبتی

 پدر بنيتا، دختربچه هش�ت ماهه با نشان دادن 
پيراهن پاره اش ك�ه از روز حادثه آن را به يادگار 
نگه داش�ته بود، براي متهمان درخواست اشد 
مجازات كرد. محم�د، مهدي، احس�ان و احمد 
همگي به مصرف شيشه اعتيادي شديد دارند، 
اما در آخرين دفاع خود، اتهام قتل را انكار كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، دومين جلس��ه رسيدگي به 
جرائم عامالن قتل بنيتا روز گذشته در شعبه نهم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران به رياست قاضي 
محمدي كشكولي و مستشاران كيخواه و عباسي 
برگزار شد. بعد از اعالم رسميت جلسه، رياست دادگاه 
در خص��وص چهارمين متهم پرون��ده گفت: »اين 
فرد يكي از افراد در صحنه س��رقت بود كه به اتفاق 
همدستانش در محل سرقت خودرو حضور داشت، 
اما از آنجايي كه او همزمان با ديگر متهمان دستگير 
نشده بود، تحقيقات او تكميل نش��ده و پرونده در 
دادسرا در مرحله رسيدگي است و هنوز كيفرخواست 
در مورد وي صادر نشده است به همين دليل اين فرد 
به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده است. « سپس 
رياست دادگاه از اوخواست تا در جايگاه حاضر شود و 
بعد از معرفي خود هر آنچه را كه در رابطه با روز حادثه 

مي داند شرح دهد. 
  در اين مدت در كمپ بودم

مطلع در جايگاه حاضر شد و گفت: »احمد. د هستم و 
شغلم رانندگي است. به اتهام نگهداري مصرف 5 گرم 
شيشه به پنج س��ال حبس در زندان محكوم شدم. 
مدتي قبل به مواد اعتياد داشتم، اما به خاطر قولي كه 
به خانواد ه ام داده بودم، در كمپ بستري شدم تا اينكه 
ديروز به خواهرم زنگ زدم و گفتم كه ترك كرده ام. 
خواهرم در جواب گفت مأمورها دنبالم هستند. آنجا 

بود كه خودم را معرفي كردم. «
او در شرح روز حادثه گفت: »من و مهدي با هم در 
زندان بوديم و زودتر از او آزاد ش��دم. او شب حادثه 
تماس گرفت و خواست براي تهيه جنس نزد محمد 
برويم. ساعت 5 صبح در ميدان آقا نور قرار گذاشتيم 
و نزد محمد رفتيم. ساعت ۹ صبح همان روز من از 
آنها جدا شدم و به آرايشگاه رفتم. كارم در آرايشگاه 
تمام شده بود و داش��تم خارج مي شدم كه مهدي 
تماس گرفت و با پيك موتوري آمد. 3 هزار تومان پول 
گرفت و كرايه پيك را حساب كرد و بعد سوار ماشين 
من ش��د تا او را تا ميدان قيامدشت برسانم. بين راه 
مهدي تلفني با محمد صحبت مي كرد. وقتي سؤال 
كردم، گفت محمد ماش��يني را سرقت كرده است. 
بعد از رساندن مهدي او از ماشين پياده شد و ديگر او 
را نديدم. « در ادامه هيئت قضايي از مطلع سؤاالتي 

عنوان كرد و او به آنها پاسخ داد. 
قاضي: چرا اظهارات شما با اظهارات مهدي تناقض 

دارد؟
مطلع: همه حقيقت را گفتم. از زماني كه مهدي را 

پياده كردم، ديگر از او اطالعي نداشتم. 
 قاض�ي: چرا وقتي متوجه ش��ديد بچه در ماشين 

سرقتي بود، كمكي نكرديد؟
مطلع: باور كنيد نه ماشين را ديدم نه بچه را. روحم از 

اين ماجرا خبر نداشت. 
  نحوه تعقيب متهمان از زبان سرهنگ فالح

قاضي كشكولي در ادامه از سرهنگ فالح، جانشين 
پايگاه ۱۱ پليس آگاهي تهران خواست كه به عنوان 
مطلع در خصوص نحوه تعقيب متهمان توضيح دهد. 
س��رهنگ فالح در اين خصوص گف��ت: »در تاريخ 
بيست و نهم تيرماه به محض دريافت خبر سرقت 
بالفاصله تيمي از مأموران پليس به محل س��رقت 
اعزام شدند. با توجه به حساس��يت پرونده از همه 
توان و امكانات براي شناسايي و دستگيري سارقان 

استفاده كرديم.«
وي در ادامه گفت: »ب��ا توجه به كيفيت نامطلوب 
دوربين در مسير سرقت، اما با بررسي فيلم هويت 
متهم براي ما مشخص ش��د و اقدامات الزم براي 

دس��تگيري او انجام گرف��ت. بعد از 
دس��تگيري متهم، پس از شناسايي 
خودرو، مأموران به محل اعزام شدند 
كه مشاهده شد، خودرو زير درختي 
كنار يك ساختمان در حالي كه درهاي 
ماشين كاماًل بسته و شيشه هاي آن 

باال بود، پارك ش��ده اس��ت.« س��رهنگ فالح در 
پاس��خ به قاضي مستش��ار دادگاه مبني بر اينكه، 
بنا به گزارش��ات مأمور راهور خودروي سرقتي را 
هنگام تردد ديده اس��ت. چرا اقدامي نش��ده بود، 
گفت: » مأمور راهور موضوع را گزارش مي دهد كه 
۱۰ دقيقه قبل از اعالم سرقت خودرو از سوي پليس 
بود، اما مأمور راهور خودرو تعقيب را ادامه مي دهد و 
براي اينكه سارق حساس نشود با كمي فاصله از آن 
حركت مي كرد، اما متهم در دو راهي قيامدشت به 
سمت تهران باز مي  گردد.« پس از پاسخ اين سؤال 
قاضي مستشار از س��رهنگ فالح پرسيد: »باتوجه 
به اينكه خودرو مدت طوالني در كنار جاده پارك 
بوده اس��ت، اما از س��وي مأموران شناسايي نشده 
است«گفت: » متأسفانه محل پارك خودرو محل 
پرترددي نبود. در آن محل خودروها با سرعت باال 
حركت مي كنند. به همين دلي��ل احتمال اينكه 
كسي به خودرو مشكوك شده باشد، كم است. حتي 
اگر رهگذري هم عبور مي كرد، به خاطر كثيف بودن 

خودرو متوجه طفل نمي شد.«
  حرف هاي احسان، سومين متهم پرونده

در ادام��ه قاضي محمدي كش��كولي در خصوص 

احسان. ح، سومين متهم بيان كرد: »محمد پس 
از اينكه خودرو را با طفل رها مي كند، احسان او را 
با پرايد سفيد رنگي كه متعلق به پدرش بود همراه 
با كيسه پالستيكي سفيد رنگ س��وار كرده و او را 
به خانه اش مي برد. پرونده احس��ان به اتهام خريد 
و فروش مواد مخ��در، تحصيل مال مس��روقه در 
دادگاه كيفري دو انقالب در حال رس��يدگي است 
و در اين دادگاه به عن��وان مطلع در جايگاه حاضر 
شده است. « س��پس متهم در جايگاه حاضر شد و 
گفت: »روز پنج شنبه ساعت ۱۲ ظهر بود كه محمد 
تماس گرفت و خواست در محدوده خيابان استخر 
دنبالش بروم. به آنجا كه رسيدم، خيابان را دور زدم. 
او از شيشه خودروي سرقتي دستي تكان داد و كمي 
جلوتر رفتم و ايستادم. محمد با كيسه سفيد سوار 
خودرو شد. داخل كيسه يك كارت هديه و تي شرت 
بود. بين راه كارت هديه را باز ك��ردم و از عابر ۹۹ 
و8۰۰ تومان برداش��تم. يك گرم شيشه به محمد 
دادم و به ازاي آن 5۰ هزار تومان برداشتم و مابقي را 
به محمد برگرداندم. بعد از آن با محمد به خانه مان 
رفتيم و بعد از كشيدن مواد، او حوالي غروب آفتاب 
خانه ما را ترك كرد.«  متهم در آخر گفت: »  از آن 

روز از محمد بي خبر بودم تا اينكه از 
زن  صيغه اي او متوجه شدم دستگير 

شده است. «
  دفاعيات وكيل متهم رديف اول

در ادامه، وكيل محمد، متهم رديف 
اول بعد از عرض تسليت به خانواده 
اولياي دم در دفاع از م��وكل خود – متهم رديف 
اول - گفت: »به استناد بند پ ماده ۲۹۰ قانون 
آيين دادرسي كيفري درموضوع قتل عمد، موكلم 
قصدش س��رقت بوده و طبق اظهاراتش ماشين 
جاي پرترددي پارك ش��ده بود تا خودرو كشف 
ش��ود و طفل نجات يابد كه متأسفانه اين اتفاق 
نيفتاد. « پ��س از آن وكيل مته��م رديف اول در 
جايگاه ايستاد و در دفاع از موكلش گفت: »سابقه 
سرقت، مصرف مواد مخدر و ترس از دستگيري 
همه عواملي بودند كه باعث ش��د موكلم كودك 
را به نيروي انتظامي تحول نده��د و او خودرو را 
جايي گذاشته بود تا شناسايي شود و جان طفل 
نجات يابد. بنابراين متهم خودرو را در محل تردد 
و محل برگزاري پنج شنبه بازار پارك كرده بود كه 
آن محل بين دو استخر واقع شده و محلي براي 
فروش لباس و ميوه بوده است. « او در ادامه گفت: 
»بنا به گزارشات، خودرو زير سايه بدون بنزين و با 
دريچه باز كولر بوده و اينها نشان مي دهد كه وي 

قصد داشته جان كودك به خطر نيفتد.«
  دفاعيات وكيل مدافع متهم رديف دوم

در ادام��ه وكيل مه��دي، متهم ردي��ف دوم در 

جايگاه حاضر ش��د و گفت: »پس از صدور قرار 
منع تعقيب توس��ط بازپرس در خصوص اتهام 
موكل��م، در خص��وص معاونت در س��رقت بايد 
بگويم، او به نوعي در عمل انجام شده قرار گرفته 
است. « وي گفت: »موكلم به خاطر اعتياد به مواد 
مخدر با محمد ارتباط داشت وگرنه اصاًل امروز 
اينجا حاضر نمي شد. « او در خصوص اتهام كمك 
نكردن به فرد نيازمند گفت: » در اين خصوص 

بايد به اعتياد او به شيشه اشاره كنم.
  اظهارات نماينده دادس�تان در خصوص 

ايرادات وارده به كيفرخواست
قاضي شهرياري در پاس��خ به ايراد وارده مبني بر 
اينكه چرا متهم با اينكه س��ابقه س��رقت دارد، اما 
حين وقوع سرقت آزاد بوده است، گفت: »آخرين 
سابقه س��رقت متهم مربوط به س��ال ۹5 است. او 
۱۴ ماه بازداشت بوده كه بيش��تر ازمهلت قانوني 
بوده اس��ت و نهايتاً با وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني 
آزاد مي شود. « او در خصوص امضا شدن قرار منع 
تعقيب توسط اولياي دم گفت: »بازپرس قرار منع 
تعقيب را براي اولياي دم ابالغ كرده است و آنها آن 
را امضا كرده اند. « قاضي شهرياري در خصوص زمان 
و نحوه دستگيري احمد گفت: »حكم دستگيري از 
قبل صادر شده بود و حكم دستگيري مربوط به روز 
دوشنبه نبوده است. متهم در حال حاضر به عنوان 
مطلع در دادگاه حاضر شده و پرونده اتهامي وي در 

حال حاضر در دادسرا مفتوح است.«
   دفاعيات وكيل اولياي دم

پس از اظهارات قاضي شهرياري، وكيل اولياي دم 
در جايگاه قرار گرفت و بعد از اعتراض به اظهارات 
قاضي شهرياري در خصوص قرائت كيفرخواست 
گفت: »متهمان اول و دوم با فرياد والدين از حضور 
كودك در خودرو مطلع ش��ده بودند. محمد براي 
جلوگيري از تالش پدر مقتول او را حدود 5۰ متر 
روي زمين مي كش��د كه در واقع اقدام او شروع به 
قتل بوده است. « كوش��ا در پايان گفت: »آمده ايم 
حق اين كودك را بگيريم حتي اگر والدين قرار منع 
تعقيب را امضا كرده باش��ند. « سپس پدر بنيتا در 
جايگاه قرار گرفت و لباس هاي پاره شده روزحادثه را 
به دادگاه نشان داد و براي متهمان درخواست اشد 

مجازات كرد. 
   آخرين دفاع متهم رديف اول

در ادامه جلس��ه، مته��م ردي��ف اول در آخرين 
دفاعش گفت: »قصد س��رقت خودرو را نداشتم. 
مهدي از من خواست سوار خودرو شوم. او با انكار 
قتل عمد ادامه داد قصد سرقت نداشتم و جرئت 
آدم كش��ي هم ندارم. « او در ادام��ه گفت: »اگر 
سرقت ضبط خودرو را قبول كردم به خاطر دوتا 

بچه هاي مهدي بود.«
  آخرين دفاع متهم رديف دوم

س��پس متهم رديف دوم نيز در دفاع از خود گفت: 
»باور كنيد اگر دخالت كردم به خاطر نجات جان 
طفل بود. از اين بيشتر بلد نبودم تا كمك كنم. « او 
رو به خانواده بنيتا گفت: »از ترس مأموران نتوانستم 
كودك را تحويل دهم، اما تالش كردم حداقل قاتل 
بچه را به شما تحول دهم. « در ادامه متهم رديف دوم 
بعد از مواجهه حضوري  با احمد به خاطر تناقضات 
در اظهاراتشان بنا به دستور رياست دادگاه گفت: 
»قصدم فقط كمك بود. نمي دانم چرا دوس��تانم 
پشتم را خالي كردند. من كارگر شهرداري ام و شبي 
سه هزار آشغال مي برم. مواد مي كشيدم اما دنبال 
دزدي نبودم. با اين اتفاق مادرم سكته كرده و زنم 
درخواست طالق داده است. پدرم هم ديگر به مغازه 
نمي رود. آقاي قاضي من فقط بند كيف را برداشتم و 

هيچ چيزي سرقت نكرده ام.«
در پايان رياس��ت دادگاه ختم جلسه را اعالم كرد و 
گفت: » بعد از شور، يك شنبه هفته آينده رأي صادر 

خواهد شد.«

آخرين دفاعيه شيشه اي ها  از قتل طفل 8 ماهه

   جزئيات جديد پرونده قتل پدرخوانده
پس از انتشار گزارش پزش�كی قانونی درباره علت 
م�رگ پدرخوانده حمي�د صفت كه اصابت جس�م 
س�خت را علت فوت اعالم كرده بود، اين خواننده 
زيرزمين�ی روز گذش�ته از زن�دان ب�ه دادس�رای 
امورجناي�ی منتقل ش�د و بار ديگر م�ورد تحقيق 
ق�رار گرفت. قاضی محمدش�هرياری، سرپرس�ت 
دادس�رای ام�ور جناي�ی ب�ه خبرن�گار م�ا گفت 
تحقيقات درباره پرونده همچنان در جريان است.

به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز حميد صفت خواننده 
رپ زير زميني كه روز بيست و هشتم مردادماه امسال 
به اتهام قتل پدر خوانده اش بازداش��ت شده بود، براي 
ادامه بازجويي از زندان رجايي شهر كرج به دادسراي 
امور جنايي تهران منتقل ش��د. متهم در بازجويي ها 
قبلي به درگيري با پدر خوان��ده اش اعتراف كرده بود 
كه سه روز قبل از فوت به خاطر اينكه هوشنگ مادرش 
را كتك زده بود با او درگير ش��ده و او را با دست كتك 
زده است. حميد در همان نخستين بازجويي ها قبول 
كرده بود كه روز حادثه عصباني ش��ده اما ضربه اي به 
س��ر پدرخوانده اش نزده و قتل را قبول ندارد. دو روز 
قبل پزش��كي قانوني علت اصلي مرگ پ��در خوانده 
حميد صفت را اصابت جس��م سخت به آهيانه سمت 
راست و آس��يب ديدن مغز اعالم كرد و بدين ترتيب 
صبح ديروز متهم پس از مش��خص شدن علت اصلي 
مرگ، در حالي كه يكي از پسران مقتول به نام سهيل 
در جلسه حضور داشت در دادسراي امور جنايي مورد 
بازجويي قرار گرفت. سهيل در جلسه بازجويي براي 
متهم در خواس��ت قصاص داد و از مادر حميد صفت 

هم به اتهام همدس��تي در فوت پدرش شكايت كرد.  
سپس حميد صفت با انكار قتل پدر خوانده در دفاع از 
خود گفت: من درگيري با پدر خوانده ام را قبول دارم، 
اما در آن درگيري فقط دو ضربه با كف دست به گونه و 
باال ابروي هوشنگ زدم و اصالً ضربه اي به سرش حتي 
با دست نزدم و االن در حيرتم كه پزشكي قانوني علت 
اصلي مرگ را ضربه جسم سخت به سر هوشنگ اعالم 
كرده است. زمان درگيري مادرم بين من و پدر خوانده ام 
قرار داشت و مانع درگيري ما شد و حتي بعد از درگيري 
هوشنگ حالش خوب بود و وقتي ما خانه را ترك كرديم 
همسايه ها خانه ما بودند. لحظه حادثه متأسفانه من 
عصباني شدم و مقداري از لوازم خانه را به هم ريختم تا 
عصبانيتم فروكش كرد و بعد از آن دو ضربه فقط با كف 
دست زدم. وي افزود: طبق تحقيقات پليس هوشنگ 
قبل از فوتش در بيمارستان گفته بود كه با من درگير 
شده و من او را با دست كتك زده ام. او در تحقيقات اصاًل 
از جسم سخت حرفي نزده بود و اين گواهي مي دهد 
كه من اصاًل پدر خوانده ام را با جس��م سخت نزده ام. 
حميد در ادامه مدعي شد كه احتمال مي دهد يكي از 
آشنايان پدرخوانده اش در اين حادثه فوت دست داشته 
باشد. وي گفت: يكي از آشناها كه مبلغ زيادي هم به 
پدر خوانده ام بدهكار است از روز اول حادثه آتش بيار 
معركه شده است. روز حادثه مادرم با همين مرد آشنا 
تماس گرفته بود كه او به دروغ گفته بود داخل اتوبان 
در حال رانندگي است، در صورتي كه همان لحظه يكي 
از همسايه ها تلفني به مادرم خبر داده بود كه مرد آشنا 
به خانه آنها آمده و با هوشنگ در حال حرف زدن است. 

از طرفي او به دوستان پدرم گفته بود كه من با مشت و 
لگد فك و صورت پدر خوانده ام را شكسته ام، در صورتي 
كه حرف هاي او طبق نظريه پزشكي قانوني دروغ است 
و من نمي دانم چرا اين مرد دروغ مي گويد. من احتمال 
مي دهم پدر خوانده ام هنگام وضو گرفتن تعادلش را از 
دست داده و سرش به جايي برخورده كرده يا اينكه اين 

مرد آشنا در اين حادثه دست داشته است. 
 حميد در ادامه گف��ت: رابطه من و هوش��نگ رابطه 
صميمي و پدري بود به طوريكه حتي يك نفر از دوستان 
صميمي ام خبر نداشتند كه هوش��نگ پدر خوانده ام 
است و همه به خاطر رابطه صميمي ما فكر مي كردند، 
پدر واقعي من است.  مادر حميد هم در جلسه بازجويي 
گفت: روز حادثه من شاهد اصلي حادثه بودم. لحظه 
درگيري من بين پسر و شوهرم قرار داشتم و با قامت 
بلندي كه دارم، توانس��تم مانع درگيري آنها شوم. آن 
روز فقط حميد با دست دو ضربه به صورت شوهرم زد. 
وي ادامه داد: رابطه حميد و شوهرم خيلي خوب بود به 
طوريكه زمان درگيري از من خواست داد و فرياد نكنم 
و همسايه ها خبر دار نشوند، اما من همسايه ها را خبر دار 
كردم.  متهم پس از بازجويي به دس��تور قاضي سجاد 
منافي آذر، بازپرس شعبه سوم دادسراي امور جنايي 
تهران روانه زندان شد. متهم به زودي به دستور بازپرس 

صحنه حادثه را بازسازي مي كند. 
قاضی محمدشهرياری، سرپرست دادسرای امور جنايی 
به خبرنگار ما گفت: يكی از  اوليای دم درخواست خود  را 
مبنی بر قصاص مطرح كرده اند و تحقيقات درباره پرونده 

همچنان در جريان است.

سرپرست دادسراي امور جنايي تهران: 

اظهارات والدين بنيتا دروغ است
قاض�ي محمد ش�هرياري نماينده دادس�تان تهران 
در جلس�ه محاكم�ه عام�الن قت�ل بنيت�ا درب�اره 
اظهار نظ�ر پدر و م�ادر بنيتا ك�ه مدع�ي بودند آنها 
از ق�رار من�ع تعقي�ب مته�م ردي�ف دوم پرون�ده 
بي خب�ر ب�وده و اين موض�وع از س�وي دادس�راي 
 ام�ور جناي�ي به آنه�ا اب�الغ نش�ده اس�ت، گفت:
 برخ�الف اظه�ار نظر پ�در و م�ادر بنيتا ك�ه مدعي 
هس�تند در جريان من�ع تعقيب مته�م رديف دوم 
نبوده ان�د، اين موض�وع به آنها ابالغ ش�ده اس�ت. 

قاضي شهرياري با اشاره به اينكه اظهارات آنها فاقد ارزش قضايي است، گفت: 
اين خانواده در فضايي احساسي و تحت تأثير القائات ديگران به دروغ گفته اند 
كه اين موضوع به آنها ابالغ نشده است. اين در حالي است كه دستخطي از 
پدر و مادر بنيتا در پرونده وجود دارد كه به خط خود نوشته  اند نسبت به قرار 

منع تعقيب متهم رديف دوم از اتهام قتل، اعتراضي ندارند.  
سرپرست دادسراي امور جنايي تهران افزود: برخالف آنكه 
اين افراد ادعا كرده اند من از آنها امضايي گرفته ام و برگه هاي 
منع تعقيب را من به آنها داده ام بايد بگويم كه آخرين ديدار 
من با مادر و پدر بنيتا در تاريخ ۱۲ مرداد بوده در حالي كه 

قرار منع تعقيب ۱۴ مرداد صادر شده است. 
نماينده دادستان ادامه داد: فارغ از اينكه ابالغ چنين احكامي 
به شاكي از وظايف نماينده دادستان يا سرپرست مجتمع 
نبوده است بايد بگويم كه بازپرس پرونده اين موضوع را به 

آنها ابالغ كرده و از آنها دستخط گرفته است. 
قاضي شهرياري در پايان گفت: به خانواده بنيتا توصيه مي كنيم كه چنين 
جنجال آفريني ها و هياهوها كمكي به آنها نمي كند و بايد بدانند كه چنين 

اظهاراتي مي تواند موجب تعقيب قضايي آنها شود. 


