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  بررسي 6 حادثه مرگبار
 در يك روز 

مرگ مش�كوك دختر 19 س�اله در پ�ارك الله، س�وختگي مرگبار 
پس�ر 24 س�اله در پارك قيطريه، مرگ آتش�ين زن ج�وان هنگام 
درس�ت كردن غذا ، مرگ زن 41 س�اله هنگام عمل جراحي گردن، 
گازگرفتگي مرد 50 س�اله داخل خودرواش و مرگ مش�كوك مرد 
ميانسال به خاطر آس�يب ديدن پايش ش�ش پرونده اي است كه به 
تازگي مأموران پليس تحقيق�ات خود را درباره آنه�ا آغاز كرده اند. 
به گزارش جوان، اولين و دومين حادثه اي كه روز دوشنبه بيست و سوم 
دي ماه به بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي خبر داده شد از سوي 
مأموران كالنتري 145 ونك در ساعت 11:21 اعالم شد. مأموران كالنتري 
در فاصله يك دقيقه مرگ مشكوك زن و  پس��ر جواني را كه در دو حادثه 

جداگانه بر اثر سوختگي به كام مرگ رفته بودند گزارش كردند. 
پس از اعالم اين خبر بررسي هاي تيم جنايي نشان داد چند روز قبل زن 36 
ساله اي اهل شهرستان نهاوند هنگام درست كردن غذا دچار سوختگي 
و براي درمان به بيمارستان شهيد مطهري تهران منتقل مي شود اما در 
نهايت به خاطر شدت سوختگي به كام مرگ مي رود. همچنين مشخص 
شد در حادثه ديگري پسر 24 ساله اي پس از اينكه به داليل نامعلومي در 
پارك قيطريه دچار سوختگي مي شود، خودش را به سختي به در خانه شان 
در همان حوالي مي رساند كه پس از انتقال به بيمارستان مطهري فوت 
مي كند.  س��ومين حادثه را س��اعت 12:38مأموران كالنتري 137 نصر 
گزارش كردند كه معلوم شد زن 41 ساله اي هنگام عمل جراحي گردن در 
بيمارستاني به طرز مرموزي به كام مرگ رفته است.  چهارمين حادثه هم 
مرگ مشكوك مرد 59 ساله اي بود كه مأموران كالنتري 101 تجريش اعالم 
كردند وي در دماوند پس از سر خوردن روي زمين پايش آسيب مي بيند و 
به سبب همين حادثه در بيمارستان فوت مي كند.  پنجمين حادثه مربوط 
به مرگ مشكوك مرد 50 ساله اي بود كه مأموران كالنتري 102 پاسداران 
اعالم كردند، وي به خاطر روشن كردن پيك نيك داخل خودرواش دچار 
خفگي شده است .  آخرين حادثه روز دوشنبه را مأموران كالنتري 148 
انقالب به بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي اطالع دادند. مأموران 
اعالم كردند دختر 19 ساله اي به طرز مرموزي فوت كرده است. بررسي هاي 
مأموران نشان داد دختر 19 ساله كه آرزو نام داشت هنگام تفريح در پارك 
الله ناگهان حالش بد  مي شود كه پس از انتقال به بيمارستان فوت مي كند. 

تحقيقات درباره اين حادثه ها از سوي مأموران ادامه دارد. 
 

قتل برادر زن با شليك گلوله
مردي كه متهم است برادرزنش را با ش�ليك گلوله اسلحه شكاري 
در شهرستان فسا استان فارس به قتل رسانده است، بازداشت شد. 
سرهنگ فرج رستمي، فرمانده انتظامي شهرستان فسا گفت: در جريان 
تحقيقات پليس مشخص شد كه مرد 43 ساله براثر شدت جراحت ناشي 
از شليك گلوله جانش را از دست داده است. وي گفت: متهم 29  ساله هم 
بازداشت شد و در بازجويي ها اعتراف كرد كه به خاطر اختالف خانوادگي 
برادرزنش را به قتل رسانده اس��ت. وي گفت: همزمان با انتقال جسد به 

پزشكي قانوني تحقيقات از متهم در پليس آگاهي جريان دارد. 

يك كشته در انفجار كپسول گاز
انفجار كپس�ول گاز در كارگاه ضايعات آهن يك كشته و سه زخمي 

برجاي گذاشت. 
به گزارش واحد مركزي خبر، اين حادثه ظهر روز گذشته در يك كارگاه 
ضايعات آهن در خيابان جرجان گرگان اتفاق افتاد. در بررسي هاي پليس 
مشخص شد كه كارگران مشغول برش كاري بودند كه با انفجار كپسول گاز 
يك نفر از آنها كشته شد و سه نفر هم زخمي و به بيمارستان منتقل شدند. 

تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 

مرگ سرنشينان پژو در تصادف با تريلي
رانن�ده و سرنش�ين س�واري پ�ژو پ�ارس در تص�ادف ب�ا 
خ�ودروي تريل�ي در مح�ور خ�وي ب�ه ماك�و ج�ان باختن�د. 
به گ��زارش جوان س��رهنگ عل��ي س��عيدي، رئيس پليس راه اس��تان 
آذربايجان غربي گفت: در بررسي هاي اوليه پليس بعد از حضور در محل 
مشخص شد، اين تصادف بين دو دستگاه تريلي و سواري پژو پارس رخ 
داده اس��ت كه در اين حادثه، راننده و سرنشين پژو پارس به علت شدت 
جراحات وارده در دم فوت شده بودند. وي گفت: با انتقال اجساد به پزشكي 
قانوني مشخص ش��د كه حادثه به علت انحراف به چپ سواري پژو اتفاق 

افتاده است. 

نجات 9 نفر از آتش سوزي
  ساختمان 5 طبقه 

اف�رادي ك�ه در حادث�ه آتش س�وزي س�اختمان اداري گرفت�ار 
ش�ده بودند با تالش امدادگ�ران آتش نش�اني نجات پي�دا كردند.

 به گزارش جوان، ساعت 13:30 روز گذشته آتش نشانان ايستگاه 6 و گروه 
امداد و نجات 10 از وقوع حادثه در خيابان قيطريه، روبه روي پارك قيطريه 
با خبر و در محل حاضر شدند. عليرضا ميرفتوحي، رئيس ايستگاه 6 سازمان 
آتش نشاني تهران كه در محل حادثه حاضر شده بود، گفت: بروز آتش سوزي 
در موتورخانه و انباري يك ساختمان پنج  طبقه اداري موجب انتشار دود 
بسيار غليظ و فراوان در ساختمان شد به گونه اي كه كاركنان و افراد حاضر 

در ساختمان نمي توانستند از ساختمان خارج شوند. 
وي افزود: آتش نش��انان همزمان با عمليات ايمن سازي و خاموش كردن 
شعله هاي آتش، عمليات خارج كردن ساكنان را انجام دادند و توانستند 
تعداد 9 نفر را از راه پله ها و همچنين به وس��يله نردبان از طريق پشت بام 

ساختمان خارج كرده و به محل امن منتقل كنند. 
ميرفتوحي در ادامه ابراز داش��ت: نيروهاي آتش نش��اني موفق شدند در 
كمترين زمان ممكن شعله هاي آتش را مهار و كامالً خاموش كنند. رئيس 
ايستگاه آتش نش��اني در مورد مصدومان اين حادثه گفت: در جريان اين 
حادثه به هيچ يك از افراد حاضر در ساختمان آسيب جاني نرسيد و فقط 
يك زن 70 ساله و يك مرد 75 ساله دچار دود گرفتگي شدند كه به صورت 

سرپايي توسط عوامل اورژانس مداوا شدند. 

 

كالهبرداري ميوه فروشان
 با اسكيمر

صاحب�ان ي�ك مغ�ازه ميوه فروش�ي در خياب�ان پي�روزي 
ته�ران ك�ه ب�ا نص�ب اس�كيمر روي دس�تگاه كارتخوانش�ان 
حس�اب مش�تريان را خال�ي مي كردن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس فتاي پايتخت گفت: 
اين پرونده از مدتي قبل و همزمان با طرح شكايت هاي مشابه درباره خالي 
شدن حساب هاي بانكي عده اي از شهروندان در شرق تهران به جريان افتاد. 
بررسي شكايت ها حكايت از اين داشت كه حساب همه شاكيان بعد از خريد 
از مغازه اي ميوه فروشي در خيابان پيروزي خالي شده است. يكي از شاكيان 
توضيح داد: بعد از خريد ميوه به صندوق رفتم و مطابق معمول كارت عابربانكم 
و رمز آن را به صندوقدار دادم و بعد از تمام شدن كارم به خانه رفتم. يك روز 
بعد بود كه پيامكي برايم ارسال شد كه نشان مي داد همه موجودي ام برداشت 
شده است.  كارآگاهان پليس فتاي تهران بعد از بررسي شكايت هاي مطرح 
شده راهي مغازه ميوه فروشي شده و در بازرسي از محل يك دستگاه اسكيمر 
و 20 عدد كارت عابر بانك كپي شده و تعدادي چك سفيد امضا، اطالعات 
كارت هاي كپي شده، اسكناس هاي تقلبي   كشف و پنج نفر را هم بازداشت 
كردند. بررسي سوابق متهمان نشان داد كه آنها قباًل به اتهام جرائمي مثل 
جعل اسناد، كالهبرداري، سرقت، خريد و فروش مواد مخدر و پخش عمده 
اسكناس تقلبي بازداشت شده و به زندان افتاده بودند. متهمان در بازجويي ها 
به خالي كردن حساب شهروندان با نصب اسكيمر اعتراف كردند. سرهنگ 
كاظمي، رئيس پليس فتاي تهران گفت: ارزش ريالي پرونده 500 ميليون 
تومان است و تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان ادامه دارد.  رئيس 
پليس فتاي پايتخت در هشدار به شهروندان گفت: اسكيمر دستگاهي است 
كه قابليت كپي كردن اطالعات كارت هاي اعتباري بانكي را دارد، سودجويان، 
اسكيمر را جايي نصب مي كنند كه قابل رؤيت نيست و زمان انجام اين كار 
مجرمانه، بيش از چند ثانيه طول نمي كشد و فرد قرباني، تنها زماني متوجه 
كالهبرداري و كپي از كارتش مي ش��ود كه از حس��اب وي مبالغي كس��ر 
شده باشد. وي ادامه داد: تنها راه گرفتار نشدن در دام اين دسته از مجرمان 
اين است كه شهروندان رمز كارت عابربانك خود را در اختيار فروشنده قرار 

نداده و خودشان رمز را وارد كنند. 

بازداشت حيوان آزار در جزيره كيش
م�ردي ك�ه پ�س از آزار حي�وان در جزي�ره كي�ش فيل�م آن را 
در ش�بكه هاي مج�ازي منتش�ر كرده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ علي اصغر جمالي، فرمانده انتظامي ويژه كيش 
گفت: روز گذشته همزمان با انتشار فيلمي كوتاه از اذيت كردن يك رأس 
اسب توسط فردي در فضاي مجازي مأموران پليس فتا در اين باره تحقيق 
و متهم را سه ساعت بعد بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها به جرمش 

اعتراف كرده و با تشكيل پرونده به مقام قضايي تحويل داده شد. 

فرار مرد پولدار،  نقشه 2 جاري را ناتمام گذاشت
ف�رار م�رد پول�دار از مخفي�گاه آدم رباي�ان س�بب ش�د 
ت�ا نقش�ه دو ج�اري ب�راي تنبي�ه شوهرانش�ان نق�ش 
ب�ر آب ش�ده و هم�ه اعض�اي بان�د بازداش�ت ش�وند. 
به گزارش جوان، فروردين ماه امسال بود كه مردي به مأموران پليس 
تهران خبر داد كه از مخفيگاه اعضاي يك باند سرقت و آدم ربايي فرار 
كرده است. او گفت: من پولدار هستم و خانه ام در شمال تهران است. 
عده اي كه خودش��ان را مأمور وزارت اطالعات معرفي كرده بودند، 
من را ربوده بودند كه موفق ش��دم در فرصتي مناسب از دست آنها 
فرار كنم. در ادامه مأموران پليس راهي خانه شاكي در شمال شهر 
ش��دند و ديدند كه خانه او امن و همه جا از قفل هاي ضد س��رقت 
استفاده شده است. مشخص شد كه در اين شرايط امكان نداشت 
كه فردي بتواند به راحتي وارد خانه او شود. از آنجا كه هيچ كدام از 
قفل ها آسيب نديده بود و خراب هم نشده بود مأموران به اهالي خانه 
مظنون شدند و فهميدند كه همكاري با مأموران قالبي بايد از داخل 

خانه صورت گرفته باشد. 
   اعتراف همسر شاكي 

در تحقيق از همسر شاكي بود كه مأموران متوجه شدند كه وي در 
جريان ماجراي آدم ربايي و سرقت از خانه قرار داشته است. 

زن جوان وقتي در اين باره بازجويي ش��د گفت كه مي داند كه 
چه كساني ش��وهرش را دزديده بودند. او توضيح داد: من در 
فضاي مجازي با مردي شاعر آشنا شدم. مدتي كه گذشت با او 
درد دل كردم و گفتم كه شوهرم من را اذيت مي كند. آن مرد 
به من قول كمك داد و گفت كه دوس��تاني دارد كه مي توانند 
شوهرم را تنبيه كرده و او را مجبور به تمكين از من كنند. من 
همچنين به آن شاعر گفتم كه جاري ام هم مشكلي مشابه من 
دارد و شوهرش او را تنبيه مي كند. به هر حال ما دو جاري در 
اين باره با هم حرف زديم و توافق كرديم كه مرد شاعر در اين 
باره عمل كند اما چند روز قبل از اجرا شدن نقشه آنها بود كه 

شوهر جاري ام به دليلي بازداشت شد و در حالي كه بازداشت 
بود شوهرمن ربوده شد. 
   بازداشت اعضاي باند

با اعتراف هاي زن جوان بود كه مرد شاعر و همدستان او بازداشت 
شدند. آنها در بازجويي هاي انجام ش��ده به آدم ربايي و شركت در 
سرقت اعتراف كردند. با كامل ش��دن تحقيقات پليس در اين باره 
پرونده با صدور كيفرخواس��ت به ش��عبه هفتم دادگاه كيفري يك 

استان تهران فرستاده شد. 

  در جلسه محاكمه 
 شاكي بعد از اينكه نماينده دادستان تهران كيفر خواست صادر شده 
را براي دادگاه خواند در جايگاه قرار گرفت و گفت: من از همس��رم 
و همسر برادرم ش��كايتي ندارم؛ چراكه متهمان آنها را گول زده اند 
و به اين راه كشيده اند. همسرم با اين فكر اشتباه تصور مي كرد كه 
مي خواهد به من كمك كند اما من را به درد س��ر بزرگي انداخت و 

باعث شد كه سرقت زيادي هم از ما صورت بگيرد. 
او در شرح حادثه هم گفت: روز حادثه من در خواب بودم كه ناگهان 

چند مرد وارد شدند. آنها گفتند كه مأموران وزارت اطالعات هستند و 
من را با خودشان بردند. ابتدا به يك خانه و سپس محل اقامت من را به 
خانه ديگري تغيير دادند. در تمام طول مدت مردي با شمشير باالي 
سرم مي ايستاد و مرد ديگري هم كمي دورتر مراقب من بود. دو نفر از 
ربايندگان هم مشخص بود كه با هم برادر هستند. شاكي ادامه داد: روز 
حادثه مردي كه كمي دورتر مراقب بود خوابيده بود و زماني كه صداي 
زنگ خانه به صدا درآمد مرد شمشير به دست فاصله گرفت و دم در 
رفت. از حرف هايشان فهميدم كه مواد فروش برايشان جنس آورده 
است. من فرصت را غنيمت شمردم و توانستم با پاي برهنه از آنجا فرار 
كنم. هر چند آنها من را دنبال كردند، اما نتوانستند من را بگيرند و خودم 
را به پليس رساندم. شاكي گفت: آدم ربايان بيش از 30 هزار دالر از خانه 

من هم سرقت كرده اند. 
   شاعر سارق

سپس مردي كه مدعي است شاعر است در جايگاه قرار گرفت و اتهام 
س��رقت و آدم ربايي را انكار كرد. او گفت: من شاعر هستم و با همسر 
شاكي در اينستاگرام آشنا شدم. او درباره شعرهايم اظهار نظر مي كرد 
و همين موضوع سبب ارتباط بيشتر ما شد. او درد دل كرد و گفت كه 
شوهرش او را كتك مي زند و با گاز اشك آور به او حمله مي كند و گاهي 
هم ش��كنجه اش مي كند، من دلم برايش سوخت و قول كمك دادم. 
در اين باره با يكي از دوستانم كه گفته بود مأمور است حرف زدم و با 
دوستاني كه داشت مقابل خانه شاكي رفتيم. من داخل ماشين نشسته 
بودم كه آنها به سراغ شاكي رفتند و او را آوردند كه با او حرف زدم. از 
سرقت پول ها هم خبري ندارم.  سپس متهم رديف دوم كه متهم به 
تسهيل 114 ميليون تومان پول نقد و 600 دالر بود در جايگاه قرار گفت 
و گفت: من مشكل مالي داشتم و نمي دانستم كه افرادي كه با آنها كار 
مي كنم مأموران قالبي هستند. قبول كرده بودم در قبال حل مشكلم 
به آنها كمك كنم اما فريب خوردم و درخواست گذشت دارم. هيئت 

قضايي بعد از شنيدن اظهارات ساير متهمان وارد شور شد. 

درخواست آزادي مرد همسر كش
  بررسي مي شود

م�رد معتاد ك�ه ب�ه اته�ام قتل همس�ر 
س�ابقش در بازداش�ت به س�ر مي برد در 
آخرين جلس�ه رس�يدگي به پرون�ده از 
قض�ات دادگاه درخواس�ت آزادي ك�رد. 
به گزارش جوان، متهم پرونده كه پرويز نام 
دارد صبح روز گذشته از زندان به شعبه دوم 
دادگاه كيفري يك استان تهران منتقل شد. 
ابتداي جلسه نماينده دادستان تهران درباره 
كيفرخواس��ت صادر شده از س��وي دادسرا 
توضيح داد. او گفت: پرويز از سال 89 به اتهام 
قتل همسر سابقش ميترا بازداشت شد. روز 

حادثه پرويز در حالي كه لباس هايش خوني 
بود در حال عبور از خياباني در شرق تهران 
بود كه مأموران گش��ت پليس به او مظنون 
شده و دستگيرش كردند. پرويز به قتل ميترا 
اعتراف كرد و محل رها كرده جسد را هم به 

پليس نشان داد.
 نماين��ده دادس��تان ادام��ه داد: مته��م در 
بازجويي ه��اي بع��دي هم به قت��ل اعتراف 
كرده و از س��وي هيئت قضاي��ي به قصاص 
محكوم ش��ده بود اما فرزندان مقتول اعالم 
رضايت كردن��د و با توجه ب��ه اينكه چندين 
سال از ماجرا گذشته است و اولياي دمي كه 
درخواس��ت قصاص كرده  بودند، نتوانستند 
س��هم صغي��ر و اولياي دمي را كه گذش��ت 
كرده بودن��د، تأمين كنند، مته��م از دادگاه 
درخواست آزادي با قرار وثيقه كرده است كه 
درخواست مي كنم هيئت قضايي در اين باره 

تصميم گيري كند. 
در ادامه متهم در جايگاه ق��رار گرفت و در 
توضيح حادثه اي اتفاق افتاده بود، گفت: من 
همسرم را خيلي دوست داشتم و عاشقش 
بودم تا اينكه آلوده به مصرف مواد شدم. از 
آن به بعد بود كه همسرم از من فاصله گرفت 
و گفت كه نمي خواهد سرنوشت دو بچه مان 

تباه شود. 
بنابراين ما از هم جدا ش��ديم. فرزند بزرگم 

با من زندگ��ي مي كرد و فرزن��د كوچكمان 
هم با م��ادرش زندگي مي ك��رد. من وقتي 
مواد مصرف مي كردم دچار توهم مي ش��دم 
و فك��ر مي كردم ك��ه ميترا به خاط��ر اينكه 
با فرد ديگ��ري ارتب��اط برقرار كرده اس��ت، 

زندگي مان را ترك كرده است. 
متهم در ش��رح حادثه هم گفت: آن روز من 
با ميترا تم��اس گرفتم و خواس��تم به پارك 
جنگلي بيايد. به او گفتم ك��ه بچه را بياور و 
من هم فرزندمان را مي آورم تا هر چهار نفر 
دور هم باش��يم كه قبول كرد. وقتي سر قرار 
حاضر شد، ديدم كه بچه را آورده اما من تنها 
رفتم. هنگام��ي كه با هم بودي��م بچه كمي 
دور تر داشت بازي مي كرد. به او گفتم كه آيا 
به خاطر فرد ديگ��ري از زندگي مان رفته اي 
كه گفت فقط به خاطر اعتياد من بوده و دليل 
ديگري هم نداشته اس��ت. ميترا گفت كه از 
وضعي كه دارد راضي است و اصاًل حاضر به 
برگشت نيست. حرف او سبب ناراحتي من 
شد به طوري كه چاقوي كشيدم و به او چند 
ضربه زدم و بعد به س��مت ج��اده دويدم كه 
مأموران گشت پليس من را بازداشت كردند. 
متهم گفت: 9 سال است كه در زندان هستم 
و درخواست مي كنم كه با درخواست آزادي 
مشروط من موافقت كنيد. هيئت قضايي بعد 

از شنيدن دفاعيات متهم وارد شور شد. 

مردي كه متهم اس�ت پس از قتل همس�رش جسد وي 
را مثل�ه كرده بود آخري�ن جزئيات حادثه را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، دهم دي ماه متهم كه مرد ميانسالي به نام 
ايرج است همسرش را در خانه ش��ان حوالي شهرك شهيد 
محالتي به قتل رساند و جسد او را مثله و در اطراف ارتفاعات 
قوچك لواسانات رها كرد. يك روز پس از حادثه پسر 17 ساله 
متهم به كالنتري 164 قائم رفت و از گم شدن ناگهاني مادرش 

ش��كايت كرد و مأموران كالنتري هم در نخس��تين گام از 
تحقيقات ايرج را به عنوان مظنون به قتل دس��تگير كردند. 
متهم پس از انتقال به كالنتري با اظهار پش��يماني به قتل 
همسرش اعتراف كرد.  صبح ديروز قاتل براي ادامه بازجويي ها 
به دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد و ماجراي قتل را 
مقابل قاضي ساسان غالمي، بازپرس شعبه سوم شرح داد و 

سپس راهي زندان شد. 

گفت وگو با متهم 
چه شد كه همسرت را به قتل 

رساندي ؟ 
من آدم تحصيلكرده اي هستم و تا االن 
هم با هيچ كسي درگيري نداشتم. قتل 
همس��رم اتفاقي بود و االن هم خيلي 
پشيمان هستم اما مي دانم كه پشيماني 

هم فايده اي ندارد. 
تحصيالت شما در چه مقطعي 

است ؟ 
من فوق ليسانس شيمي تجزيه از يكي از 
دانشگاه هاي معتبر مسكو دارم و مدرس 

يكي از دانشگاه هاي تهران هستم. 
به همسرت مشكوك بودي ؟ 
نه، من اصاًل به همسرم شكي نداشتم. 
همس��رم از بس��تگان دور م��ن بود و 
30 سال قبل با هم ازدواج كرديم و در 
اين مدت هم زندگي خوبي داش��تيم 
و حاصل زندگي ما س��ه فرزند بود، اما 
متأسفانه با يك اشتباه فرزندان و خودم 

را عزادار كردم و زندگي ام سياه شد. 
چه اشتباهي كردي ؟ 

همسرم مشكل قلبي داشت و به خاطر 
همين بيماري بدنش ضعيف شده بود و 
وقتي با او درگير شدم قصد قتل نداشتم 
اما عصباني بودم كه گلويش را گرفتم و 
ناگهان نفسش بند آمد و كاش گلويش 

را نمي گرفتم. 
ش�ما گفتي با ه�م اختالفي 
نداش�تيد و زندگ�ي خوبي 
داشتيد، پس چرا با هم درگير 

شديد ؟ 
ما در طول زندگي مان با هم اختالفي 
نداشتيم، اما دو سال قبل كه پدرم فوت 
كرد همسرم به خاطر ارثيه هميشه با 
من مشاجره لفظي داشت. او مدعي بود 
كه برادر و خواهرانم حق مرا خورده  اند و 
من بايد از آنها حقم را بگيرم. هر چقدر 
به او مي گفتم در اين مورد دخالت نكند 
فايده اي نداشت و مي گفت من مشكل 
رواني دارم و به همين خاطر نمي توانم 
حقم را بگيرم. در آخر هم مي گفت كه 
مرا در بيمارستان رواني بستري مي كند 
و پس از گرفتن قيموميت خودش حق 

مرا از خانواده ام مي گيرد. 
شما مش�كل روحي و رواني 

داريد ؟ 
بله، مدتي در بيمارستان رواني بستري 
بودم و 45 روز قبل از قت��ل هم مرا در 
بيمارستان رواني بستري كردند كه روز 
حادثه از بيمارستان يك هفته مرخصي 
گرفتم تا خان��واده ام را ببينم و دوباره 
براي درمان به بيمارس��تان برگردم. 
وقتي درخواست مرخصي دادم پزشك 
بيمارستان كه تشخيص داد حالم خوب 

است با مرخصي من موافقت كرد. 
درب�اره روز حادث�ه توضيح 

بده ؟ 
روز حادثه وقتي به خانه برگشتم دوباره 
به خاطر موضوع ارثيه با هم مشاجره 
كرديم. آن روز اصاًل حالم خوب نبود. 
اصاًل نمي فهميدم چ��ه كار مي كنم و 
انگار اختيار كارهايم را نداشتم و وقتي 
با همسرم درگير شدم تصور نمي كردم 
همس��رم فوت كند و به همين خاطر 
وقتي بي هوش شد سعي كردم او را به 

هوش بياورم كه فهميدم فوت كرده است. 
چه شد كه جسدش را مثله كردي ؟ 

مي خواستم جسد را از خانه خارج كنم و فرزندانم متوجه موضوع نشوند. 
محل رها كردن تكه هاي جسد را چطوري انتخاب كردي ؟ 

من روز ه��اي تعطيل براي كوهن��وردي ب��ه آن منطقه مي رفت��م و آنجا را 
مي شناختم. 

همسرت را دوست داشتي ؟ 
 عاشق همسرم بودم اما نمي دانم چرا اين اتفاق افتاد. 

واژگوني تريلي 
حامل خودروهاي سواري 

هشت دس�تگاه خودروي س�واري پ�س از واژگوني 
تريلي حامل خودروها در بزرگراه ش�هيد لش�كري 
به خيابان س�قوط ك�رده و دچار خس�ارت ش�دند. 
به گ��زارش جوان، س��اعت 21:54 ش��امگاه دوش��نبه 
آتش نشانان ايستگاه 44 از وقوع حادثه در بزرگراه شهيد 
لشكري، بعد از نفت پارس با خبر و در محل حاضر شدند. 
رضا وفائي، معاون منطقه يك سازمان آتش نشاني توضيح 
داد: يك دس��تگاه كاميون تريلي كفي حمل خودرو در 
مسيرشرق به غرب بزرگراه ش��هيد لشكري و به سمت 
كرج در حال حركت بود كه به علت نامشخصي از مسير 

اصلي خود خارج و به يك طرف واژگون شد. 
وي ادامه داد: به دنبال اين حادثه هشت دستگاه خودروي 
س��واري نو و صفركيلومتر از روي كف كاميون به زمين 
افتاده و به حالت واژگون درآمده و دچار خسارت شدند. 
وفائي با اشاره به اينكه اين حادثه منجر به نشت سوخت 
از اين وسايل نقليه ش��د، افزود: قبل از حضور نيروهاي 
امدادي در مح��ل حادثه، راننده توس��ط سرنش��ينان 
خودروهاي عبوري از داخل اين كاميون خارج شده بود. 
معاون منطقه يك عملي��ات آتش نش��اني تصريح كرد: 
آتش نشانان با رعايت موارد ايمني و پس از چيدمان عالئم 
راهنمايي در طول مسير و درست كردن ترافيك مصنوعي، با 
استفاده از ابزار مخصوص، نشت سوخت كاميون وخودروها 
را برطرف كردن��د.  وي در ادامه اظهار داش��ت: نيروهاي 
آتش نشاني با استفاده از جرثقيل، اين كاميون و خودروهاي 
سواري را به حالت اوليه بازگرداندند و پس از ايمن سازي 
محل حادثه، كاميون و ديگر خودروها را براي انجام اقدامات 
قانوني دراختيار عوامل پليس راهور منطقه قرار دادند. علت 

حادثه در دست بررسي است. 


