
بي احتياط�ي كارگ�ر مع�دن در شهرس�تان ي�زد 
باع�ث ش�د ت�ا ب�ا پيچي�ده ش�دن ش�ال گردنش 
ب�ه دور دس�تگاه جان�ش را از دس�ت بدهن�د. 
سعيد ملكزاده، رئيس مركز فوريت هاي پزشكي بافق يزد 
گفت: اين حادثه دو روز قبل در معدن فسفات آسفوردي 
اين شهرستان اتفاق افتاد كه در جريان آن كارگر 37 ساله 
معدن در حال حفاري بود كه شال گردنش به دور دستگاه 
پيچيد و مرگ او را براثر خفگي رقم زد. بعد از وقوع حادثه 
امدادگران در محل حاضر شدند و بعد از معاينه مرگ وي را 

تأييد و جسد را به سردخانه منتقل كردند.

 شال گردن 
جان معدنچي را گرفت
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135 ه�زار ع�دد ان�واع م�واد محترق�ه پ�ر خط�ر از 
مخفيگاه دو متهم در جنوب ش�رق تهران كشف شد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ نجم الدين رشيدي، رئيس 
پايگاه چهارم پليس امنيت عمومي تهران گفت: چند روز 
قبل مأموران اين پايگاه در جريان تحقيقات خود متوجه 
شدند كه دو متهم اقدام به خريد و انبار كردن مواد محترقه 
پرخطر كرده اند كه بعد از انجام تحقيقات ميداني دو متهم 
بازداش��ت و مواد محترقه هم از مخفيگاهشان كشف شد.  
سرهنگ رشيدي با بيان اينكه هر دو متهم به مرجع قضايي 
منتقل شدند، گفت: ارزش ريالي مواد محترقه كشف شده 

150 ميليون تومان اعالم شده است.

 كشف 135 هزار عدد 
مواد محترقه پرخطر

مجرم س�ابقه دار ك�ه ب�ا پرس�ه در حوالي مراك�ز تجاري 
ته�ران اق�دام ب�ه س�رقت موتورس�يكلت و ف�روش آن 
ب�ه قيم�ت 100 ه�زار توم�ان مي ك�رد بازداش�ت ش�د. 
س��رهنگ كارآگاه علي عزير خاني، رئيس پايگاه هشتم پليس 
آگاهي تهران به خبرن��گار ما گفت: چندي قبل ش��كايت هاي 
مش��ابه درباره سرقت موتورس��يكلت از اطراف مراكز تجاري به 
كالنتري هاي شهر گزارش شد. تحقيقات كارآگاهان پايگاه هشتم 
پليس آگاهي در اين باره نشان داد كه خيلي از شاكيان موتورهاي 
خود را قفل زده اما هنگام بازگشت متوجه سرقت آن شده بودند. 
در حالي كه مدام بر تعداد ش��اكيان اضافه مي شد كارآگاهان در 
جريان تحقيقات ميداني مقابل مراكز تجاري موفق به بازداشت 
سارق شدند. او در بازجويي ها به سرقت بيش از 30 موتورسيكلت 
اعتراف كرد و گفت كه موتورها را ب��ه قيمت 100 هزار تومان به 
اتباع افغان يا مواد فروشان مي فروخت. سرهنگ عزيز خاني گفت: 

تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهم در جريان است.

فروش موتورسيكلت سرقتي 
100 هزارتومان!

قات�ل ف�راري و دو همدس�تش در جريان 
درگيري مسلحانه در شهرستان ايرانشهر 

بازداشت شدند. 
دو روز قبل مأموران پليس آگاهي ايرانشهر بعد از 
شناسايي مخفيگاه قاتل فراري راهي محل شدند. 
همزمان با حض��ور پليس، متهم ك��ه از حضور 
مأموران با خبر ش��ده بود به همراه دو نفر كه در 
مخفيگاهش حضور داشتند اقدام به تيراندازي به 
سمت پليس كردند كه در جريان تبادل آتش هر 
سه نفر بازداشت شدند.  محمد خاني دادستان 
ايرانشهر گفت: در جريان حادثه دو نفر از مأموران 
پليس مجروح ش��دند كه به بيمارستان منتقل 
شدند. وي گفت: از مخفيگاه متهمان يك قبضه 
سالح كلت كمري و يك قبضه اسلحه كالش به 

همراه مقدار زيادي فشنگ كشف شد. 

 بازداشت قاتل فراري
 با شليك گلوله

اعضاي شبكه س�رقت در شهرستان 
بوش�هر به س�رقت 4ميليارد توماني 
ط�ا از چن�د خان�ه اعت�راف كردند. 
به گزارش خبرن��گار ما، س��ردار خليل 
واعظي فرمانده انتظامي استان هرمزگان 
گفت: همزمان با وقوع چند سرقت طاليي 
از چند خانه در شهرستان بوشهر مأموران 
پليس در اين باره تحقيق و چهار عضو باند 
را شناسايي و بازداشت كردند. متهمان 
در بازجويي ها به 24 فقره سرقت طال از 
خانه ها اعتراف كردند.  فرمانده انتظامي 
استان بوش��هر ارزش اموال س��رقتي را 
بيش از 4 ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: 
تحقيقات براي شناس��ايي جرائم بيشتر 

متهمان در جريان است.

 دستگيری
 دزدان طاليي

كارگر ساختماني هنگام تخريب ساختمان قديمي در غرب تهران از ارتفاع 4 متري سقوط كرد و مجروح شد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه صبح پنج شنبه به ايستگاه 102 آتش نشاني گزارش شد و لحظاتي بعد 
از آن امدادگران راهي محل حادثه در خيابان بلوار فردوس، خيابان 20 متري وليعصر شدند. ابراهيم 
نادرپور، رئيس ايستگاه 102 گفت: يك كارگر 55 س��اله باالي ساختمان قديمي با دستگاه برش در 
حال برش كاري تيرآهن و تخريب اين بناي قديمي بود كه ناگهان از ارتفاع 4 متري به پايين سقوط 
كرد. بررسي ها نشان داد اين كارگر در جريان حادثه از ناحيه پا و كمر به سختي مصدوم شده است كه 

آتش نشانان او را با برانكارد مخصوص، از ساختمان خارج كردند و تحويل عوامل اورژانس دادند.

سقوط كارگر از ارتفاع 4 متري

زن ميانس�ال در جري�ان س�ياب شهرس�تان قائمش�هر ج�ان باخ�ت. 
ذكريا اشكپور، سخنگوي اورژانس مازندران گفت: اين حادثه ساعت 22 شامگاه 
پنج شنبه در منطقه سيد ابوصالح شهرستان قائمشهر اتفاق افتاد كه در جريان 
آن زن 4۶ ساله به دليل خروج از خودروي در حال گذر از رودخانه گرفتار سيالب 
و غرق شد. وي ادامه داد: وقتي امدادگران به محل رسيدند معلوم شد پيكر اين 
خانم توسط اهالي محل در مكاني دورتر از آب بيرون كشيده شده است كه بعد از 

معاينه مشخص شد عالئم حياتي ندارد و فوت شده است.

سيالب جان زن قائمشهري را گرفت

جانش�ين فرمانده انتظامي شهرس�تان رودان در اس�تان هرمزگان از 
بازداشت دوباره سارق 14 ساله به اتهام سرقت از چند خانه خبر داد. 

سرهنگ محمد حسين نظري گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت منزل 
و متواري شدن سارق يا س��ارقان، موضوع در دستور كار مأموران انتظامي 
قرار گرفت تا اينكه مأموران به پسري 14 ساله مظنون شده و او را بازداشت 
كردند. تحقيقات نش��ان داد كه متهم از مجرمان سابقه دار است كه قباًل به 
اتهام سرقت بازداشت ش��ده و به زندان افتاده بود.  سرهنگ نظري گفت: 
متهم در بازجويي ها به سرقت از منازل با همدستي دو نفر ديگر اعتراف كرد 

كه در بازرسي از مخفيگاه وي تعدادي اموال مسروقه كشف شد.

بازداشت دوباره دزد 14 ساله

مصرف مشروب در شهرستان كاشمر دو نفر را به كام مرگ 
كشاند و پنج نفر را به شدت مسموم و راهي بيمارستان كرد. 
محمد جواد يزداني، مدير شبكه بهداشت و درمان كاشمر گفت: 
اين حادثه 2۶ دي ماه اتفاق افتاد كه در جريان آن هفت نفر با عالئم 
مصرف مشروبات الكلي به دو بيمارستان حضرت ابوالفضل )ع( و 
شهيد مدرس كاشمر مراجعه كردند و تحت درمان قرار گرفتند. از 
آنجا كه وضعيت پنج نفر از مصرف كنندگان وخيم اعالم شده بود 
آنها به بيمارستان هاي مشهد منتقل شدند كه خبر رسيد يكي از 
آنها به علت شدت مسموميت فوت شده است. وي ادامه داد: روز 
پنج شنبه هم يكي از دو فرد مسموم كه در بيمارستان حضرت 
ابوالفضل)ع( كاشمر بستري بود به علت شدت مسموميت فوت 
ش��د. وي ادامه داد: دومين فرد بس��تري در اين بيمارستان هم 

كليه هايش را از دست داده و در حال دياليز شدن است.

 مصرف مشروب در كاشمر
 2 قرباني گرفت

چه�ار س�ارق ك�ه ب�ا در دس�ت داش�تن كليد موف�ق به 
س�رقت 500 ميليون توم�ان پ�ول و ط�ا از خان�ه اي در 
دولت آب�اد ش�ده بودن�د س�رانجام بازداش�ت ش�دند. 
 به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ كارآگاه كرم يوسفوند، رئيس پايگاه 
نهم پليس آگاهي گفت: اين پرونده چندي قبل به مأموران پليس 
اين پايگاه ارجاع شد كه براساس اوراق پرونده سارقان با دستبرد به 
گاوصندوق يكي از خانه ها موفق به سرقت 500 ميليون تومان پول 
و طال ش��ده بودند. در جريان تحقيقات ميداني كارآگاهان پليس 
مشخص شد كه سارق يا س��ارقان بدون تخريب درهاي خانه وارد 
شده و بعد از سرقت محل را ترك كرده اند. در اولين گام كارآگاهان 
اطمينان پيدا كردند كه سرقت از سوي فردي آشنا صورت گرفته 
اس��ت. مأموران پليس در جريان بررس��ي هاي بعدي موفق شدند 
سارقان را كه سه نفر بودند شناسايي و بازداشت كنند. يكي از آنها 
گفت: مدتي قب��ل زن جواني به ما گفت كه يكي از بس��تگانش در 
خانه اش پول و طالي زيادي دارد و از ما خواست كه پول و طالها را 
سرقت و بين خودمان تقسيم كنيم كه قبول كرديم. او كليد خانه و 
كليد گاوصندوق را به ما رساند و ما هم به راحتي سرقت را انجام داديم 
كه سرانجام گرفتار شديم. با اطالعاتي كه سه متهم در اختيار پليس 
گذاشتند همدست آنها هم بازداشت شد و به جرمش اعتراف كرد.  
سرهنگ يوسفوند گفت: با كشف پول و طالي سرقتي هر چهار سارق 

براي سير مراحل قانوني در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند.

 دزدان با كليد
 بازداشت شدند

تشكيل پرونده هاي نزاع بين مردم يك پيام روشن 
دارد و آن بي توجه�ي ش�ركت كنندگان در نزاع به 
س�اختار قانوني جامعه اس�ت. افراد به جاي طرح 
شكايت در اداره پليس با هم درگير شده و حادثه اي 
خونين رقم مي خ�ورد. در پرونده اي ك�ه در دادگاه 
كيفري يك استان تهران بررسي شد كارگر ساختمان 
كه با برادرش درگير ش�ده بود مهندس ساختمان 
را با اصابت يك ميله به قتل رس�اند كه حاال با اتهام 
قتل عمد در يك قديمي قصاص قرار گرفته اس�ت. 
به گزارش خبرن��گار ما، تابستان  س��ال 95، مأموران 
پليس تهران از مرگ مشكوك پس��ر جواني در يكي 
از بيمارستان هاي ش��هر باخبر و راهي محل شدند. 
شواهد نش��ان مي داد مقتول 28 ساله به نام مبين در 
جريان درگيري دو كارگر ساختماني بر اثر اصابت ميله 
به سرش مجروح شد و بعد از انتقال به بيمارستان بر 
اثر شدت جراحات فوت كرده است.  با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني، پدر مقتول به عنوان شاهد حادثه كه 
در محل حضور داشت در توضيح به مأموران گفت: »در 
لواسان ساختماني در حال ساخت داشتم و چند كارگر 
آنجا مش��غول كار بودند. روز حادثه همراه پسرم كه 
مهندس بود سر ساختمان بودم كه دو نفر از كارگرهايم 
به نام احمد و هادي با هم درگير شدند. آنها با هم برادر 
بودند و احمد در آن درگيري با سنگ شيشه تلويزيون 
هادي را شكسته بود به همين دليل درگيري باال گرفت. 
تالش كردم تا آنها را از هم جدا كنم اما احمد دس��ت 
بردار نبود. « مرد ميانسال ادامه داد: »احمد براي كمك 
با پيمانكار س��اختمان تماس گرفت و بعد از دقايقي 
پيمانكار آمد. او هم سعي كرد آنها را آرام كند، اما احمد 
بيشتر عصباني شد به همين دليل ميل گردي برداشت 
و به سمت مرد پيمانكار پرتاب كرد. با پرتاب ميله گرد 
مرد پيمانكار جا خالي داد و به گردن پسرم خورد. مبين 

دچار خونريزي شد و زمانيكه او را به بيمارستان رساندم 
به خاطر شدت خونريزي فوت كرد.«

بعد از توضيحات پدر مقتول، احمد بازداشت شد. او 
در همان بازجويي هاي اوليه به جرم��ش اقرار كرد و 
بعد از بازس��ازي صحنه جرم روانه زندان شد. پرونده 
بعد از كامل ش��دن تحقيقات به شعبه هشتم دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران فرستاده ش��د و در اولين 
جلسه رسيدگي به پرونده كه در همان شعبه به رياست 
قاضي توكلي تش��كيل ش��د، اولياي دم درخواس��ت 
قصاص كردند. در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و 
در شرح ماجرا گفت: »هادي برادرم بود و پسر تنبلي 
بود. او هميشه كارهاي سخت را به من مي سپرد و از زير 
كارها در مي رفت. روز حادثه از او خواستم كاري انجام 
دهد اما باز طفره رفت به همين دليل عصباني شدم و 
تصميم گرفتم او را ادب كنم. همين بهانه درگيري شد 
و در آن درگيري شيشه تلويزيون شكست و دعوا باال 
گرفت. با پيمانكار ساختمان تماس گرفتم اما او هم 
وقتي سر ساختمان رسيد توجهي به حرف هايم نكرد. 
فكر كردم مي خواهد مرا فريب دهد به همين دليل از 
شدت عصبانيت يك ميله گرد برداشتم و به طرفش 
پرتاب كردم. همان لحظه او جا خالي داد و ميله گرد به 
گردن پسر صاحب ملك برخورد كرد.« متهم در آخرين 
دفاعش گفت: »در اين مدت مقتول را فقط يكبار ديدم 
و آدم شريفي بود. خصومتي هم با او نداشتم و درگيري 
بين ما دو برادر بود. هادي جلوي همه به من فحاشي 
كرد و پيمانكار هم به جاي نصيحت هادي قصد داشت 
مرا آرام كند. همين باعث شد بيشتر عصباني شوم و 
ميله گرد را پرتاب كنم اما اشتباهي به طرف مقتول 
رفت و به گردنش برخورد كرد. از اولياي دم درخواست 
گذش��ت دارم.« در پايان هيئت قضايي جهت صدور 

رأي وارد شور شد. 

جانش�ين پليس پيش�گيري ناجا از تجهيز تمامي بازداش�تگاه هاي پليس 
به دوربين مداربسته خبر داد. 

سردار حميد عطايي، درباره تجهيز 5 هزار لباس پليس به دوربين گفت: به صورت 
پايلوت در تعدادي از اس��تان ها و تعدادي يگان ها كار آغاز شده است تا اشكاالت 
و ايرادات و نواقصي كه احتمال داشت در اين طرح وجود داشته باشد مشخص و 
بررسي شود. وي ادامه داد: در حال حاضر مشكالت و نواقص اين طرح احصا شده 
است و به دنبال برطرف كردن آن هستيم تا بتوانيم اولين رده از يگان هاي پليس را 
كه پليس پيشگيري است در سراسر كشور به اين البسه مجهز كنيم. در حال حاضر 
اين طرح در استان هاي اصفهان، تهران، شيراز و استان هاي بزرگ اجرا شده است 
و همانطور كه گفتم ايرادات اين طرح با اجراي آن در استان هاي هدف مشخص و 
برطرف شده است و اميدواريم بتوانيم تا انتهاي سال 18 هزار لباس پليس به دوربين 
مجهز شوند و همچنين به مرور در كل كشور عملياتي كنيم.  سردار عطايي درباره 
تجهيز بازداشتگاه ها به دوربين هم گفت: براي اينكه بتوانيم حقوق شهروندي را در 
بازداشتگاه ها رعايت كنيم تمامي بازداشتگاه ها در سراسر كشور مجهز به دوربين 
مداربسته هستند و در حال حاضر بازداش��تگاهي در حوزه پليس پيشگيري در 
سراسر كشور وجود ندارد كه مجهز به دوربين مداربسته نباش��د.  وي ادامه داد: 
فيلم هاي اين دوربين ها نيز در اختيار يگان پليس پيشگيري قرار دارد و مراكزي 
كه نظارت كننده هستند، براي نظارت عملكرد اين دوربين ها به پليس پيشگيري 
مراجعه مي كنند. همچنين در صورتي كه پرونده اي نياز به بررسي اين دوربين ها 

داشته باشد طبق دستور مقام قضايي در اختيار آنها قرار داده مي شود.

 همه بازداشتگاه ها 
به دوربين مداربسته مجهزند

رئيس پليس راه كشور گفت: در هر ۲4 ساعت 50 نفر به دليل سوانح رانندگي 
در جاده هاي برون شهري و درون شهري كشور جان خود را از دست مي دهند. 
سردار محمدحس��ين حميدي با بيان اينكه حدود ۶0 درصد از كشته هاي سوانح 
رانندگي در كشورهاي توسعه يافته در 30 كيلومتري شهرها اتفاق مي افتد به ايرنا 
گفت: در كشور ما ۶8 درصد كشته ها مربوط به حوادث 30 كيلومتري شهرهاست. 
وي با بيان اينكه 70 درصد سوانح رانندگي توسط خودروهاي شخصي در جاده ها 
اتفاق مي افتد، اضافه كرد: روند تردد خودروهاي شخصي در جاده هاي كشور رو به 
رشد است.  سردار حميدي تأكيد كرد: براي جلوگيري از حوادث بايد قوانين موجود 
اصالح شده و در راستاي ايمني خودروها، بهبود زيرساخت هاي جاده اي و آموزش 
قوانين راهنمايي و رانندگي اقدامات مؤثري انجام شود.  وي با اشاره به اينكه گروه 
سني فعال و نيروي كار مولد كشور، بيشترين گروه سني كشته هاي ناشي از حوادث 
رانندگي را به خود اختصاص مي دهد، اظهارداشت: در واقع حدود هفت درصد توليد 
ناخالص ملي در اثر س��وانح رانندگي تلف مي شود.  رئيس پليس راه كشور با اشاره 
به اينكه دوره تربيت مدرس ايمني و ترافيك براي پيشگيري از حوادث رانندگي 
با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي و وزارت بهداشت و درمان برگزار مي شود، 
اظهار اميدواري كرد: اين موضوع در سرفصل هاي درسي دانشگاه ها قرار مي گيرد.

 مرگ روزانه 50 نفر 
در سوانح ترافيكي

فرمانده انتظامي تهران بزرگ از مهار جرائم خشن در پايتخت خبر داد. 
 سردار حسين رحيمي، با حضور در »مجمع خيرين امين« امنيت را امري 
مهم برشمرد و گفت: امنيت بسترساز است و امروز همه ما بر آن واقف هستيم 
كه امور جامعه به امنيت وابستگي دارد. رئيس پليس تهران با اشاره به شرايط 
فعلي حوزه كاري پليس پايتخت، در رسيدگي به امور اجتماعي و انتظامي 
ش��هر ادامه داد: در حال حاضر، روزانه 47 تا 50 هزار شهروند به يگان هاي 
انتظامي در سطح پايتخت مراجعه مي كنند و اين آمار بدون احتساب تعداد 
متهمان و متخلفان است. وي افزود: در كشور ما نقطه اتكا در همه بخش ها، 
مردم هستند و در حوزه امنيت نيز رويكرد نيروي انتظامي، »مردم محوري« 
است.  رئيس پليس پايتخت گفت: امروز با اش��راف بر داده ها و اطالعات به 
دس��ت آمده با افتخار عنوان مي كنيم كه تهران امن  ترين پايتخت در ميان 
پايتخت هاي ساير كشورهاي جهان است. از جمله پيشرفت هاي قابل توجه 
پليس در امور انتظامي مهار و كاهش چش��مگير آمار سرقت است و پليس 
پايتخت به مدد تالش هاي ش��بانه روزي كاركنان و مأم��وران پليس هاي 

تخصصي موفق شده سرقت هاي خشن را به ميزان زيادي كاهش دهد. 
وي با اشاره به اينكه امنيت بيش از هر حوزه ديگري نيازمند خيرين است، 
گفت: به علت پيچيدگي و چند بعدي بودن امنيت، اين مسئله به همه افراد 

با هر تخصصي، نيازمند است.

مهار جرائم  خشن در پايتخت

بسياري از پرونده هايي كه در دادگاه هاي 
كيفري استان ها تش�كيل مي شود ريشه 
در پايبند نبودن افراد ب�ه اخاقيات دارد. 
باخبر ش�دن يكي از طرفي�ن از خيانت يا 
احتمال خيانت فرد مقابل ابتدا به مشاجره 
و س�پس ب�ه درگيري هاي خوني�ن منجر 
مي ش�ود. در پرون�ده اي ك�ه در دادگاه 
كيفري يك اس�تان تهران بررس�ي ش�د 
م�ردي افغ�ان همس�ر صيغ�ه اي اش را 
ب�ا احتمال اينك�ه مرتكب خيان�ت به وي 
شده به قتل رسانده و حاال خودش هم در 
آستانه مجازات قصاص قرار گرفته است. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، س��ال 92 مأموران 
كالنتري 150 تهرانس��ر از قتل زن جواني در 
منزلش باخبر و راهي محل ش��دند. جس��د 
متعلق به نيلوفر 38 س��اله بود كه بر اثر فشار 
بر عناصر حياتي گردن به قتل رس��يده بود. 
با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني پرونده با 
موضوع قتل عمد تشكيل و در اولين بررسي ها 
مشخص شد مقتول بعد از طالق از شوهرش 
تنها زندگي مي كرده است. همچنين در روند 
تحقيقات بود كه با رديابي تلفن همراه مقتول 
مأموران دريافتند او با مرد افغاني به نام مراد در 
رابطه بوده است. به اين ترتيب آن مرد به عنوان 
اولين مظنون پرونده تحت تعقيب قرار گرفت 
تا اينكه مدتي بعد از حادثه شناسايي و دستگير 
شد. مراد در همان بازجويي هاي اوليه به قتل 
زن جوان اعتراف كرد و گفت: »من و نيلوفر با 
هم صيغه بوديم تا اينكه متوجه شدم او با مرد 
ديگري رابطه دارد. او مهدورالدم بود به همين 

دليل او را كشتم.«
با اقرارهاي متهم وي روانه زندان شد اما تالش 
مأم��وران پليس ب��راي شناس��ايي اولياي دم 
پنج س��ال به طول انجاميد. بعد از كامل شدن 
تحقيقات پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري 
يك استان تهران ارجاع شد به اين ترتيب متهم 
چند روز قب��ل از زندان اعزام ش��د و در همان 
شعبه به رياست قاضي زالي پاي ميز محاكمه 
قرار گرفت. ابتداي جلسه پدر مقتول در جايگاه 

قرار گرفت و گف��ت: »ما شهرس��تان زندگي 
مي كرديم. نيلوفر بع��د از ازدواج به تهران آمد 
اما به دليل اختالف با شوهرش طالق گرفت. 
خيلي اصرار كرديم تنها نماند و به شهرستان 
برگردد اما قبول نكرد. همين بهانه اي بود با ما 
تماس نداشته باشد و ما هم از او آدرسي نداشته 
باشيم. اين گذش��ت تا اينكه فهميدم دخترم 
به قتل رسيده اس��ت. براي متهم درخواست 
قصاص دارم.« در ادامه فرزند او نيز در جايگاه 
قرار گرفت و گفت: »بعد از جدايي پدر و مادرم 
به شهرستان رفتم و با پدرم زندگي مي كردم. 
او اجازه نمي داد با مادرم رابطه داشته باشم تا 
اينكه فهميدم مادرم كشته شده است و من از 

متهم درخواست ديه دارم.«
س��پس متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
»چند ماه قبل از حادثه با نيلوفر آشنا شدم و 
فهميدم مطلقه است و از شوهرش جدا شده 
است. نيلوفر پيش��نهاد داد به شرط پرداخت 
خرج ماهانه اش او را صيغه كنم. از آنجائيكه 
مجرد بودم قبول كردم. چند هفته نگذشته 
بود تا اينكه يك ش��ب وقتي مقابل خانه اش 
رفتم ديدم مرد غريب��ه اي از خانه اش بيرون 
آمد. با ناراحتي زنگ زدم و همس��رم در را باز 
كرد. با او در مورد آن مرد غريبه صحبت كردم 
اما طفره رفت و گفت اشتباه مي كنم. معلوم 
بود دروغ مي گويد و بيراهه مي رود به همين 

دليل تصميم گرفتم او را خفه كنم.«
قاضي گفت: تو از كجاي مي دانس��تي كه آن 
مرد با همسرت رابطه داشت؟ متهم گفت: من 
حدس زدم. قاضي گفت: تو به خاطر حدسي 
كه زدي مرتكب قتل شدي؟ )متهم سكوت 
كرد(. قاضي گفت: چرا براي ادعايي كه داشتي 
به اداره پليس نرفتي و شكايت نكردي؟ )متهم 
سكوت كرد(. متهم در آخرين دفاعش گفت: 
»بعد از قتل بالفاصل��ه از خانه بيرون آمدم تا 
اينكه مأموران مرا دستگير كردند. مقتول با 
من ازدواج كرده بود و اجازه نداش��ت با مرد 
ديگري رابطه داشته باشد.« در پايان هيئت 

قضايي وارد شور شد.

قاتل: به همسر صيغه اي ام  مشكوك بودم

  درخواست قصاص 

براي كارگر خشمگين


