
 عكس هاي يادگاري 
خواستگار قالبي با ويالهاي مردم

خواس�تگار قالبي كه ب�ا فريب دخت�ران دم بخت آنه�ا را با وع�ده ازدواج 
فريب داده اس�ت و پول و طالهايش�ان را س�رقت مي كرد، بازداش�ت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 11 روز پنج شنبه 18 بهمن ماه بود كه دختر جواني وارد 
كالنتري يافت آباد شد و پليس را از ماجراي فريبكاري خواستگار قالبي با خبر كرد. او 
گفت: من اهل شهري در شمال كشور هستم. چندي قبل در يكي از گروه هاي تلگرامي 
با پسري آشنا شدم كه گفت وضع مالي خيلي خوبي دارد. او گفت كه اهل تهران است و 
شغلي مناسب و درآمدي باال دارد. آن پسر عكس هاي زيادي از خودش با يك خودروي 
شاسي بلند گرانقيمت كنار ويالهاي لوكس برايم ارسال كرد و گفت كه اصالً نياز مالي 
ندارد و از مدتي قبل به دنبال همسري مناسب براي خودش است. مدتي كه از ارتباط 
تلگرامي ما گذشت از من درخواست ازدواج كرد و من هم كه به او اعتماد كرده بودم از 
پيشنهاد او استقبال كردم. بعد از آن بود كه براي آشنايي بيشتر من را به تهران دعوت 
كرد كه قبول كردم. ساعتي قبل با هم به رستوران رفتيم و درباره موضوعات زندگي 
مشترك حرف زديم. وقتي براي رفتن به سرويس ميز را ترك كردم مقدار زيادي پول و 
طال داخل كيفم كه آن جا گذاشته بودم موجود بود. بعد از آن كه برگشتم از خواستگارم 
و كيف ام خبري نبود براي همين براي شكايت به اينجا آمده ام.  بعد از مطرح شدن 
شكايت با اطالعاتي كه دختر جوان در اختيار پليس گذاشت مشخص شد كه متهم 
از ساكنان منطقه يافت آباد است. خيلي زود مخفيگاه متهم در يكي از قهوه خانه هاي 
محل شناسايي و متهم بازداشت شد. او در بازجويي ها به سرقت از دختر جوان اعتراف 
كرد و گفت به اين شيوه دختران دم بخت را فريب داده و اموالشان را سرقت كرده است.  
سرهنگ محمدرضا موسوي، رئيس كالنتري يافت آباد گفت: متهم براي كشف جرائم 

بيشتر به همراه پرونده به پايگاه پنجم آگاهي پايتخت قرار گرفت.

مردي كه با پرسه مقابل عابربانك ها به 
بهانه كمك به افراد سالخورده براي انجام 
عمليات بانك�ي كارت آنها را س�رقت و 
حسابشان را خالي مي كرد، بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، اول بهمن ماه امسال 
بود كه مردي سالخورده به مأموران پليس 
تهران خب��ر داد در دام م��ردي فريبكار 
گرفتار شده است. او توضيح داد: من كم 
سواد هس��تم و هميش��ه براي انجام كار 
با عابربانك مش��كل دارم ب��راي همين از 
رهگذران براي اي��ن كار كمك مي گيرم. 
لحظاتي قبل هم براي انجام كاري به مركز 
تعويض پالك در ش��رق ته��ران مراجعه 
كردم. آنجا براي انتق��ال مقداري پول به 
باجه عابربانك مراجع��ه كردم و از مردي 
كه كنار باجه ايس��تاده بود، خواس��تم به 
من كمك كند كه قبول كرد. بعد از انجام 
عمليات بانك��ي آن م��رد كارت را به من 
تحوي��ل داد و دور ش��د. وقت��ي كارت را 
بررسي كردم متوجه ش��دم كه متعلق به 
من نيس��ت براي همين آن م��رد را صدا 
زدم اما او به س��رعت فرار كرد. بعد از آن 
بود كه با كمك انتظام��ات مركز تعويض 
پالك، مح��دوده مح��ل بررس��ي و مرد 

فريب��كار هنگام خارج ش��دن از آن مركز 
بازداشت ش��د. وقتي پرونده براي بررسي 
جرائم بيشتر متهم به پايگاه چهارم پليس 
آگاهي تهران فرستاده و مشخص شد كه 
متهم معتاد و داراي سوابق متعدد سرقت 
و حمل و نگهداري مواد مخدر است. او در 
بازجويي ها اعتراف كرد كه با پرسه مقابل 
باجه هاي عابربانك به اين شيوه به كمك 
افراد سالخورده و بي سوادي كه قصد انجام 
عمليات بانكي دارند، مي رود و در فرصت 
مناس��ب كارت عابربانك آنه��ا را با كارت 
مش��ابهي جابه جا ك��رده و از آنجا كه رمز 
كارت را هم در اختيار دارد حسابش��ان را 
خالي مي كند.  متهم در بازجويي ها اعتراف 
كرد در مدتي كوتاه موفق شده 25 نفر را به 
اين شيوه فريب داده و 40 ميليون تومان از 
حساب هايشان برداشت كرده است. متهم 
گفت كه با پول سرقت شده براي خودش 
يك خودروي زانتيا خريده است.  سرهنگ 
كارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم 
پليس آگاهي پايتخ��ت گفت: تحقيقات 
بيش��تر از متهم در پاي��گاه چهارم پليس 
آگاهي تهران در سيد خندان خيابان ابوذر 

غفاري جريان دارد.

خالي كردن حساب افراد سالخورده

دختربچه خردس�ال پس از س�قوط به رودخان�ه كاجو در 
شهرستان قصر قند غرق شد. 

حسن مصفا، معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر سيستان 
و بلوچس��تان گفت: اين حادثه صبح ديروز در روس��تاي جنگل 
شهرستان قصرقند اتفاق افتاد كه در جريان آن دختربچه چهار ساله 
كه براي بازي به حاشيه رودخانه رفته بود براثر لغزندگي در آب 
خروشان رودخانه افتاده و غرق شد. وي گفت: تالش هاي امدادگران 

براي كشف جسد اين كودك همچنان در جريان است.

 غرق شدن كودك 4 ساله 
در رودخانه

برخاستن صدای غرش مهيب از اعماق 
زمين در شهرس�تان س�رابله استان 

ايالم مردم را به وحشت انداخت. 
به گزارش ايرنا حدود ساعت 23 شامگاه 
سه شنبه بود كه ساكنان شهرستان سرابله 
پس از ش��نيدن صدايي مهيب از اعماق 
زمين وحشت زده به خيابان ها ريختند. هر 
چند گمانه زني هاي اوليه حكايت از وقوع 
زمين لرزه داش��ت، اما مديركل مديريت 
بحران استان ايالم اطمينان داد كه اين 

صدا به هيچ وجه مربوط ب��ه زلزله نبوده 
است. سعيد رضا كريميان گفت: مراكزي 
مانند ژئو فيزيك تهران و همچنين مركز 
لرزه نگاري با وجود بررسي موضوع، بروز 
زمين لرزه را در سرابله ثبت نكرده اند. بعد 
از زمين لرزه 21 آبان سال گذشته سرپل 
ذهاب زمين س��رابله نيز به صدا درآمد و 
از آن وقت تاكنون اهالي به طور مستمر از 
شنيدن صداهاي مبهمي از اعماق زمين 

ابراز نگراني كرده اند.

غرش زمين در سرابله

بي توجه�ي ب�ه س�اختارهاي اخالق�ي ب�ه پرونده ه�اي جنايي بس�ياري 
منجر مي ش�ود. افراد در جري�ان اين پرونده ه�ا به جاي مراجع�ه به قانون 
دس�ت به انتقام گيري زده و ح�وادث خوني�ن را رقم مي زنن�د. در جريان 
پرونده اي كه قضات دي�وان عالي كش�ور رأي آن را تأيي�د كرده اند مردي 
جوان وقت�ي متوجه ارتب�اط پنهاني همس�ر ب�رادرش با مردي ناش�ناس 
ش�د حادثه خونين را رق�م زد كه پ�س از محاكمه به قصاص محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، چهارم آبان  س��ال 94، مأموران كالنتري 12 ورامين از قتل 
پسر 24ساله به نام امير در بيابان هاي اطراف شهر باخبر و راهي محل شدند. شواهد 
نشان مي داد مرد جوان در درگيري با دو برادر به نام هاي محمد و سجاد با 17 ضربه 
چاقو به قتل رسيده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، عامالن قتل بازداشت 
شدند و محمد در خصوص انگيزه قتل گفت: امير با زن برادرمان رابطه داشت به 
همين دليل او را به قتل رسانديم. او در شرح ماجرا گفت: »دو برادرم ازدواج كرده 
بودند و هر كدام در يك طبقه مستقل در ساختمان پدرم زندگي مي كردند. روزي 
در خانه نشسته بودم كه فرد ناشناسي پيامك فرستاد و در آن نوشته بود روي بام 
خانه يك كفتر نشسته است. به پشت بام رفتم اما از كفتر خبري نبود. هنگام پايين 
آمدن از پله ها به خانه برادر بزرگم رفتم تا سري به همسرش بزنم اما وقتي در زدم 
زن برادرم هراس��ان در را باز كرد و گفت مهمان دارد. همان شب دوباره از آن فرد 
ناشناس پيامكي آمد كه او بعد از فحش و ناسزا ادعا كرده بود زمانيكه پيامك اول را 
فرستاده بود دو نفر از دوست هاي صميمي ام به نام هاي امير و ابوالفضل مهمان زن 

برادرم بوده اند. شوكه شدم و ماجرا را با برادر ديگرم – سجاد- در ميان گذاشتم.«
متهم در ادامه گفت: »من و س��جاد تصميم گرفتيم در اين م��ورد تحقيق كنيم تا 
مطمئن شويم به همين خاطر از دختر برادرم سؤال كرديم كه با اين سؤال او به گريه 
افتاد. اين شد كه با امير و ابوالفضل در بيابان هاي قرچك قرار گذاشتيم و همراه دختر 
برادرمان سر قرار رفتيم. او با ديدن آن دو نفر دوباره به گريه افتاد كه مطمئن شديم 
اين موضوع حقيقت دارد. آنجا بود كه با هم درگير ش��ديم و دس��ت به چاقو شدم. 
ابوالفضل با ديدن چاقو از ترس فرار كرد اما امير را با 17ضربه چاقو به قتل رساندم.« 
بعد از اقرارهاي مرد جوان، ب��رادر او نيز تحت بازجويي قرار گرف��ت و بعد از تأييد 
حرف هاي برادرش گفت روز حادثه در محل حضور داشته اما در قتل نقشي نداشته 
است.  به اين ترتيب محمد به اتهام قتل عمد و سجاد و ابوالفضل به اتهام شركت در 
نزاع دسته جمعي روانه زندان ش��دند و پرونده به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده مادر مقتول درخواست 
قصاص كرد، سپس دو برادر بار ديگر ماجرا را شرح دادند و از خودشان دفاع كردند.  
در ادامه ابوالفضل كه با قرار وثيقه آزاد بود در جاي��گاه قرار گرفت و با انكار جرمش 
گفت: »دو برادر دروغ مي گويند آنها روز حادثه من و مقتول را به بيابان هاي ورامين 
كشاندند و بي رحمانه امير را به قتل رساندند. اگر از دست آنها فرار نكرده بودم اآلن 
من هم مرده بودم. « در پايان هيئت قضايي بعد از شور، محمد را به قصاص، سجاد 
را به حبس و ابوالفضل را نيز به حبس و شالق محكوم كرد. اين حكم به ديوان عالي 

كشور فرستاده شد و از سوي قضات يكي از شعبات آن تأييد شد. 

قصاص؛ مجازات قتل مرد مزاحم

14
88498435سرويس  حوادث

پنج شنبه 25 بهمن 1397 | 8 جمادی الثانی 1440 | | روزنامه جوان |  شماره  5590 

 مرگ 3 عضو خانواده 
در سيالب شهرستان درميان

 سقوط مرگبار زن جوان 
در مراسم آشتي كنان

سه عضو يك خانواده در جريان جاري شدن سيالب در 
شهرستان درميان در استان خراسان جنوبي جان باختند. 
س��رهنگ س��يد محمدرضا س��رفرازي، مع��اون اجتماعي 
فرماندهي انتظامي استان خراسان جنوبي گفت: اين حادثه 
شامگاه سه شنبه اتفاق افتاد و سه عضو يك خانواده كه سوار 
بر خودروي وانت كاپرا قصد عبور از رودخانه فصلي را داشتند 
در سيل گرفتار شده و جان باختند. وي گفت: امدادگران بعد 

از حضور در محل اجساد را كشف كردند.

زن جوان�ي ك�ه ب�ا ش�وهرش اخت�الف داش�ت در 
مراس�م آش�تي كنان ب�ه ط�رز مش�كوكي از بالك�ن 
خان�ه اش ب�ه پايي�ن س�قوط ك�رد و ج�ان باخ�ت. 
به گ��زارش خبرنگار ما، عصر روز سه ش��نبه 23 بهمن ماه 
قاضي رضواني، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي 
تهران با تم��اس تلفني مأموران كالنت��ري 181 عوارضي 
از مرگ مش��كوك زن جواني ب��ا خبر و هم��راه تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي راهي محل ش��د. تيم جنايي در 
محل حادثه كه برج مس��كوني در غرب تهران بود با جسد 
زن 30 ساله اي روبه رو ش��دند كه حكايت از اين داشت از 
بالكن خانه اش در طبقه14 برج مسكوني به پايين سقوط 
كرده و جان باخته است.  يكي از بستگان شوهر اين زن به 
مأموران گفت: زن فوت شده با شوهرش اختالف داشت و 
گاهي با هم درگيري داشتند. ساعتي قبل از حادثه همراه 
تعدادي از بستگان براي آش��تي دادن اين زن و شوهر به 
خانه شان آمديم و آنها را آشتي داديم اما آنها دوباره با هم 
مشاجره كردند و درگير ش��دند كه زن جوان ناراحت شد 
و به بالكن خانه اش رفت و دقايق��ي بعد صداي مهيبي به 
گوشمان رس��يد كه ديديم او به پايان سقوط كرده و جان 
باخته اس��ت.  همزمان با انتقال جس��د به پزشكي قانوني 
قاضي رضواني به مأموران دستور داد تا از شوهر زن فوت 
شده و بستگان آن كه در خانه شان حضور داشته اند تحقيق 

شود تا زوايايي پنهان اين حادثه بر مال شود. 

GLX XU
 NAAM CAXEK K

 استخدام شرور معروف 
براي قتل پدرخوانده

رسيدن به ثروت باد آورده اين روزها تبديل 
به موضوع بسياري از پرونده هاي جنايي شده 
اس�ت. در جريان اين پرونده ها افرادي كه 
قصد دارند يك شبه ره صد ساله را طي كنند 
براي رسيدن به خواسته هاي خود دست به 
جرائم خشن مي زنند، اما در نهايت گرفتار 
پليس مي شوند. در جريان پرونده اي كه به 
تاز  گي در پليس آگاهي تهران تشكيل شده 
است پس�ر خوانده مقتول براي رسيدن به 
ثروت وی اقدام به استخدام آدمكش مي كند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 1:30 بامداد 
يك شنبه 21 بهمن ماه مأموران كالنتري 134 
ش��هرك قدس از قتل م��رد ميانس��الي در 
خانه اش حوالي بلوار دريا با خبر و راهي محل 
شدند. مأموران در محل حادثه كه اتاق خواب 
آپارتماني در طبقه چهارم مجتمع مسكوني 
بود با جسد مرد 68 ساله  اي به نام احمد روبه رو 
شدند كه دست ها، پاها و دهانش با زير پيراهن 
و شلواري پارچه اي بسته شده بود. نخستين 
بررس��ي ها حكاي��ت از اين داش��ت احمد بر 
اثر انس��داد مجاري تنفس��ي به قتل رسيده 
است. از س��وي ديگر به هم ريختگي وسايل 
خانه و سرقت طالها و پول هاي مقتول نشان 

مي داد قاتل يا قاتالن با انگيزه سرقت دست 
به جنايت زده اند. 

پس از اع��الم اين خب��ر بازپ��رس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل 
به تحقيق پرداختند. بررسي هاي تخصصي 
پليس نشان داد قاتل يا قاتالن افراد آشنايي 
هستند كه بدون تخريب در ورودي وارد خانه 
شده و در اقدامي غافلگيرانه مرد ميانسال را به 
قتل رسانده اند. بدين ترتيب مأموران ابتدا از 

پسر و پسر خوانده مقتول تحقيق كردند. 
پسر مقتول گفت: سال 78 مادرم فوت كرد 
و پدرم دوباره ازدواج كرد ام��ا زن دوم او هم 
مدتي بعد ف��وت كرد و پدرم براي س��ومين 
بار ازدواج كرد كه يك پسر هم به نام كامبيز 
داش��ت. پدرم همه اموالش را به نام من زده 
بود و كامبيز ه��م به خاطر همي��ن موضوع 
ناراحت بود. ساعتي قبل كامبيز با من تماس 
گرفت و گفت پدرم در خانه را باز نمي كند و 
دقايقي بعد هم زنگ زد و گفت پدرم به طرز 
موزي فوت كرده است.  پس از اين مأموران 
از كامبيز تحقيق كردند. وي در ادعايي گفت: 
س��اعت 14 ديروز همراه خان��واده ام به خانه 

پدر خوانده ام رفتيم و پ��س از خوردن ناهار 
س��اعت 17 به خانه مان در كرج بازگشتيم و 
با پدرم تماس گرفتم كه به او بگويم به خانه 
رسيده ايم اما جواب نداد كه مشكوك شدم و 
همراه يكي از بستگان همس��رم به خانه پدر 
خوانده ام آمدم و با اين صحنه روبه رو ش��دم 
و پس از آن با برادر بزرگت��رم تماس گرفتم 
و موض��وع را اطالع دادم.  مأم��وران در ادامه 
متوجه تناقض گويي هاي كامبيز شدند و وي 
را به عنوان مظنون حادثه بازداش��ت كردند. 
متهم پس از انتقال به اداره آگاهي به قتل پدر 
خوانده اش با همدستي متهم سابقه داري به 

نام علي و دو نفر از دوستانش اعتراف كرد. 
بررسي هاي مأموران نشان داد علي 35 ساله 
كه متهم س��ابقه داري اس��ت، س��ال 91 به 
اتهام آزار و اذيت پس��ر 21 ساله اي در حوالي 
ستارخان دستگير و راهي زندان شده است. 
همچنين مشخص شد علي از اوباش معروفي 
است كه در آن زمان خانواده شاكي را تهديد 
به قتل ك��رده بود تا اينكه از س��وي مأموران 
دستگير و روانه زندان ش��د تا اينكه چند ماه 
قبل از زندان آزاد مي شود.  پس از اين مأموران 
علي را بازداشت كردند. وي در بازجويي به قتل 

مرد پولدار با همدستي دو نفر از دوستانش به 
نام هاي فرهاد 29 ساله و امير 30 ساله اعتراف 
كرد. بدين ترتيب مأموران دو متهم ديگر را 
هم بازداش��ت كردند. مأموران در بازرسي از 
مخفيگاه متهمان عالوه بر طالهاي سرقتي 
از خانه مقتول تعدادي فرش هاي گرانقيمت 
سرقتي و اموال ديگر كشف كردند كه حكايت 
از اين داش��ت اي��ن باند با شناس��ايي زنان و 
مردان س��الخورده تنها از خانه آنها س��رقت 
مي كنند.  همچنين مش��خص شد متهمان 
نقشه سرقت از خانه افراد پولدار در شهرهاي 
تبريز و اصفهان را طراحي كرده بودند كه قبل 
از اجرا دستگير مي ش��وند. صبح ديروز چهار 
متهم براي تحقيق به دادسراي امور جنايي 
تهران منتقل شدند.  س��ردار عليرضا لطفي، 
رئيس پليس آگاه��ي تهران ب��زرگ گفت: 
تحقيق از متهمان در پليس آگاهي ادامه دارد 
و از تمامي شهروندان و مالباختگاني كه بدين 
شيوه و ش��گرد مورد س��رقت به عنف منازل 
خود ق��رار گرفتند دعوت مي ش��ود تا جهت 
شناسايي متهمان و پيگيري شكايات خود به 
نشاني اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ 

در خيابان وحدت اسالمي مراجعه كنند.

خودت را معرفي كن ؟ 
كامبيز هستم 32 ساله. 

به چه كاري مشغولي ؟ 
كارمن��دم و كارش��ناس بازار ياب. ب��ا افراد و 
شركت هايي كه اقدام به برگزاري كنفرانس 
و همايش هاي تخصص��ي مي كنند به عنوان 

كارشناس همكاري مي كنم. 
چقدر درس خواندي ؟ 

تحصيالتم باال است و مدرك دكتري مديريت 
استراتژيك بازار يابي دارم يا همان ام بي اي و 

ديپلم افتخاري هم از آكسفورد گرفته ام. 
يعن�ي از دانش�گاه م�درك دكت�ري 

گرفته اي ؟ 
نه از آموزشگاه ها. 

درباره ازدواج پدر خوانده ات با مادرت 
توضيح بده ؟

من چهارساله بودم كه پدرم فوت كرد و مادرم 
دوباره ازدواج كرد. پس از آن احمد مرا بزرگ 

كرد و مثل پدرم بود. 
پس چرا نقشه قتل او را طراحي كردي ؟ 
قرار بود علي و دوس��تانش فقط از خانه اش 
س��رقت كنند و فكر نمي كردم ك��ه او را به 

قتل برسانند. 
چرا نقشه سرقت كشيدي ؟ 

واقعيتش من مقداري پول ك��م آوردم و هر 
وقت به پدر خوانده ام مي گفتم بهانه مي گرفت 
و به من پول نمي داد و وقتي علي نقشه سرقت 
را طراحي كرد. وسوسه ش��دم و براي اينكه 

بدهي ام را بدهم قبول كردم. 
چقدر بدهي داشتي ؟ 

چند س��ال قبل براي انجام كاري 2 ميليون و 
500هزار تومان از نزول خواري پول بهره اي 
گرفتم، اما نتوانس��تم پولش را پس بدهم كه 
شد 7 ميليون تومان و بعد هم شد 20 ميليون 
تومان ك��ه اين نقش��ه را قبول ك��ردم البته 

تهديدهاي علي هم نقش داشت. 
شما كه مدرك بااليي داردي چرا 2ونيم 

ميليون تومان قرض گرفتي ؟ 
بله، اما حقوقم زياد نيست. 
چرا علي تهديد كرد ؟

او از زندان آزاد شده بود و مي گفت مي خواهم 
س��رقت كنم و گفت اگر در س��رقت از خانه 
پدر خوان��ده ام ب��ا او همكاري كن��م بدهي 
مرا پرداخ��ت مي كند. وقتي قب��ول نكردم 
مرا تهدي��د كرد كه بچه هاي��م را مي دزد كه 

ترسيدم و قبول كردم. 
چند فرزند داري ؟ 

يك پسر شش ساله و يك دختر پنج ساله دارم. 

خودت را معرفي كن ؟ 
علي هستم 35 ساله. 

سابقه داري ؟ 
بله، سال 91 به جرم آزار و اذيت روانه زندان 

شدم. 
از ش�رورهاي مع�روف منطق�ه 

ستارخان هستي ؟ 
نه، شرور نيستم. 

ام�ا آن زمان ش�اكي گفت�ه بود كه 
آنها را به خاطر شكايتش�ان تهديد 

كرده بودي ؟ 
بله.

چه زماني از زندان آزاد شدي ؟ 
حدود 4 ماه قبل .

چطور با پس�ر خوانده مقتول آشنا 
شدي ؟

11 سال قبل با كامبيز آشنا شدم و از آن زمان 
به بعد دوست هستيم. 

با همدستانت چطور آشنا شدی؟
م��ا اعضای ي��ك باند هس��تيم كه س��رقت 

می كرديم.
قبل از حادثه قتل از خانه ديگری هم 

سرقت كرده ايد؟
بله. از چن��د خانه ك��ه صاحبان آنه��ا افراد 

سالخورده ای بودند، سرقت كرديم.
چه شد كه دست به جنايت زديد ؟ 

مدتي قبل كامبي��ز گفت پ��در خوانده اش 
گاوصندوقي در خان��ه اش دارد كه پر از طال 
و مدارك و اس��ناد مالكيت است. او گفت ما 
از خانه مرد ميانسال س��رقت كنيم و پول ها 
و طالها را خودمان برداري��م و مدارك را به 
او بدهيم كه با دو نفر از دوس��تانم موضوع را 

درميان گذاشتم و قبول كردند. 
درباره روز حادثه توضيح بده ؟ 

آن روز طبق نقش��ه او همراه خانواده اش به 
خانه پدر خوانده اش رف��ت و در حياط را باز 
گذاشت و من و دو همدس��تم وارد شديم و 
در پشت بام مخفي شديم تا اينكه آنها بيرون 
رفتند و بعد به عنوان همسايه پشت در خانه 
مقتول رفتيم و در زديم و وقتي در را باز كرد 
به زور وارد شديم و نقشه مان را اجرا كرديم. 

بعد چه شد ؟ 
او را به اتاق خواب برديم و دست و پا و دهانش 
را با پارچه محكم بس��تيم و ش��كنجه داديم 
ت��ا گاو صندوق را به ما نش��ان ده��د اما گاو 
صندوقي در كار نبود تا اينكه محل نگهداري 
طالها را پيدا كرديم و پس از س��رقت از آنجا 

فرار كرديم.

گفت وگو با عامل جنایتگفت وگو با پسرخوانده مقتول

گفت وگو با متهمان


