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بازداشت سارقان گوشي 
راننده نماينده اصفهان

س�ارقاني كه از راننده نماينده مجلس 
س�رقت كردن�د، دس�تگير ش�دند.
به گ��زارش خبرن��گار ما،  س��ردار حميد 
هداوند، جانش��ين رئيس پليس پايتخت 
توضيح داد: اين حادثه ش��امگاه يك شنبه 
23 تيرماه در خيابان لبافي نژاد اتفاق افتاد 
كه در جريان آن دو سارق موتورسوار پس 
از سرقت گوشي راننده حجت االسالم سالك، نماينده مردم اصفهان از 
محل متواري شدند. در جريان اين حادثه راننده نماينده با شليك گلوله 
قصد متوقف كردن سارقان را داشت كه خودش از ناحيه پا مجروح شد. 
همزمان با حضور پليس در محل تالش براي بازداشت سارقان به جريان 
افتاد تا اينكه دو متهم روزگذشته بازداشت شدند. سردار هداوند گفت: 
متهمان در تحقيقات به سرقت گوشي راننده نماينده مردم اصفهان، 
اقرار كردند. آنها گفتند كه گوشي را به فردي مالخر فروخته اند كه تالش 

براي بازداشت وي در جريان است.
 

نوجوان سارق: عاشق هيجان سرقت
 از مردم بودم !

پس�ر 17 س�اله اي ك�ه مدع�ي اس�ت ب�راي پرداخت دي�ه يكي 
از دوس�تانش دس�ت ب�ه س�رقت هاي س�ريالي زده اس�ت 
مدع�ي اس�ت ك�ه عاش�ق هيج�ان س�رقت از م�ردم اس�ت! 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردي ب��ه اداره پليس رفت و از دو 
سرنشين خودروي پرايد به اتهام سرقت گوشي گرانقيمتش شكايت 

كرد. 
وي گفت: ساعتي قبل از محل كارم در يكي از خيابان هاي مركزي تهران 
بيرون آمدم و در حال حرف زدن با تلف��ن همراهم بودم كه خودروي 
پرايدي به من نزديك شد و در يك چشم به هم زدن يكي از سرنشينان 

خودرو تلفن همراهم را قاپيد و فرار كردند. 
پس از طرح اين شكايت پرونده به دس��تور قاضي احمد زاده، بازپرس 
شعبه سوم دادس��راي ويژه سرقت براي رس��يدگي در اختيار تيمي از 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران با ش��كايت هاي 
مشابه اي روبه رو ش��دند كه حكايت از اين داشت دو پس��ر نوجوان با 
خودروي پرايد و گاهي هم با موتور سيكلت تلفن همراه شهروندان را 

سرقت مي كنند. 
در حالي كه هر روز به تعداد شاكيان افزوده مي شد، مأموران تحقيقات 
گسترده اي را براي شناس��ايي و دستگيري س��ارقان پرايد سوار آغاز 
كردند تا اينكه چند روز قبل مأموران گشت متوجه خودروي پرايدي 
شدند كه راننده آن در يك چشم به هم زدند تلفن همراه مردي را قاپيد. 
بدين ترتيب يكي از مأموران از موتور سيكلت پياده شد تا راننده پرايد را 
دستگير كند، اما راننده پرايد با ديدن مأموران با خودرواش دنده عقب 
گرفت و با مأمور پليس تصادف كرد. پس از اين راننده پرايد شروع به فرار 
كرد، اما مأمور ديگر وي را تعقيب و در نهايت دستگير كرد. بررسي ها 
نشان داد پسر دستگير شده يكي از همان سارقان پرايد سوار است كه با 

پسر جوان ديگري دست به سرقت هاي سريالي زده اند. 
متهم پس از انتقال به دادسراي ناحيه 34 به سرقت هاي متعدد اعتراف 

كرد. مأموران در تالشند تا همدست وي را دستگير كنند. 
   گفت وگو با متهم 

خودت را معرفي كن ؟ 
شايان هستم 17 ساله.
سابقه داري ؟ 

خير، اولين بار است كه دستگير شده ام. 
قبل از سرقت به چه كاري مشغول بودي ؟ 

خياطم، سال هاس��ت كه خياطي كار مي كنم و االن هم استاد خياطي 
هستم. 

چرا سرقت مي كردي ؟ 
واقعيتش من از هيجان سرقت خيلي لذت مي بردم. وقتي تلفن همراه 
ش��هروندان را س��رقت مي كرديم و آنها به دنبال ما مي دويدند خيلي 
خوشم مي آمد و از هيجان اينكه مأموران پليس ما را تعقيب مي كردند 

لذت مي بردم. 
فقط به خاطر هيجان سرقت مي كردي ؟ 

هيجان در اولويت من بود، اما علت هاي ديگري هم داشت . 
به چه علتي ؟ 

چند وقت قبل يك��ي از بچه هاي محل كه با هم دوس��ت بوديم به من 
پيشنهاد داد با او به سرقت برويم. او گفت هم هيجان دارد و هم درآمد 
خوبي دارد. واقعيتش راس��ت مي گفت هم هيجان داشت و هم درآمد 
خوبي داش��ت. من پس از چند بار قصد داش��تم به س��رقت نروم، اما 
يكي از دوس��تانم كه تازه داماد بود و به خاطر ديه ب��ه زندان افتاده بود 
از من درخواس��ت كمك كرد كه تصميم گرفتم س��رقت كنم و ديه او 

را بپردازم.
براي چه به زندان افتاده بود ؟ 

در درگيري مرد جواني را كتك زده بود كه به 200 ميليون تومان ديه 
محكوم شده بود. 100 ميليون تومان داده بود و 100 ميليون تومان ديگر 

كم داشت كه مي خواستم به او كمك كنم تا ديه اش را پرداخت كند.

مرگ سارق مسلح با گلوله همدستانش
از  س�ارق  دادن  ف�راري  ب�راي  مس�لح  اف�راد  ت�اش 
دس�ت مأم�وران بدرق�ه ب�ه قيم�ت ج�ان وي تم�ام ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت9:30 صبح روز گذشته مأموران بدرقه 
پليس انديمشك در حال انتقال يك سارق مسلح به دادگاه اهواز بودند 
كه در كيلومتر10 جاده شوش - اهواز همدستان سارق مسلح براي فراري 
دادن وي وارد عمل شدند. آنها خيلي زود دست به اسلحه برده و شروع 
به تيراندازي كردند كه سارق مسلح با گلوله همدستانش جان باخت و 
يكي از مأموران بدرقه هم از ناحيه پا مجروح شد. براساس اين گزارش 
افراد مسلح بعد از حادثه از محل متواري شدند. همزمان با انتقال مأمور 
مجروح به بيمارس��تان تحقيقات براي شناس��ايي و بازداشت عامالن 

حادثه در جريان است. 

غرق شدن پدر و پسر در سد سنگر
مرد ميانس�ال و پس�ر نوجوانش در سد س�نگر شهرستان رشت 

غرق شدند. 
به گزارش خبرنگار، ما سرهنگ علي رمضاني، فرمانده انتظامي رشت 
گفت: در جريان اين حادثه كه روز گذش��ته اتفاق افتاد مرد 50 س��اله 
و پسر 18س��اله اش غرق ش��دند. وي ادامه داد: در بررسي هاي پليس 
مشخص شد كه پدر و پسر براي شنا وارد آب شده بودند كه به علت عدم 
آشنايي با فن شنا غرق شدند. سرهنگ رمضاني گفت: امدادگران بعد از 
حضور در محل، جسد پسر نوجوان را از آب خارج كردند، اما تالش براي 

كشف جسد پدر وي همچنان در جريان است.

        نه    پرستو  بود
  نه مهدور الدم 

    محمد علي نجفي، شهردار اسبق تهران در حالي كه در تمامي مراحل تحقيقات    
    اتهام قتل عمد را پذيرفته و صحنه جرم را هم بازسازي كرده بود، روز گذشته 
   جرمش را انكار كرد. شليك 9 گلوله به جاي پنج گلوله، پيدا شدن دكمه پيراهن 
   مردانه در صحنه جنايت و احتمال حضور فرد ديگري در محل جرم ادعاهايي 
   بود كه گودرزي،  وكيل نجفي آنرا در جلسه دادگاه مطرح كرد. اين ادعاها اما 
   واكنش قاضي محمد شهرياري، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران را به 
   همراه داش�ت كه تأكيد كرد وكيل متهم اظهارات خود را بر مبناي حرف های  
  مطرح شده در فضاي مجازي بيان كرده و روي اين ادعاها موج سواري مي كند.

به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز دومين جلسه رسيدگي به پرونده 
محمد علي نجفي در ش��عبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران به 
رياست قاضي كشكولي و مستشاران عباسي و ترابي به صورت علني 
برگزار شد. قاضي كشكولي بعد از اعالم رسميت جلسه گفت: »نماينده 
دادس��تان و افراد مطلع حاضرند، همچنين كارشناسان صحنه جرم 
از جمله كارشناس اسلحه، كارشناس بخش فيزيك جنايي، پزشك 
معاينه جسد و روانپزشكان حضور دارند كه در صورت ضرورت از آنها 

تحقيق خواهد شد.«
  

   دفاعيات يكي از وكالي اولياي دم 

سپس حاجي لويي، يكي از وكالي اولياي دم در جايگاه قرار گرفت و 
گفت: »پس از جلسه اول رس��يدگي به پرونده تيتر مهدورالدم بودن 
مقتول در روزنامه ها منتش��ر ش��د و به آبروي اولياي دم خدشه وارد 
شد. « وي خطاب به محمدعلي نجفي گفت: »شما حق طالق داشتيد 
و مي توانستيد همسرتان را طالق بدهيد. بعد مي گوييد او را كشتم، اما 
اشتباه كردم. اينجا صحنه سياست نيست كه با هر اشتباهي كنار بكشيد، 
شما مرتكب قتل عمد ش��ديد و در دادگاه بايد پاسخگو باشيد.  آقاي 
نجفي، شما وزير سابق آموزش و پرورش بوديد، نوك مداد را نشكسته ايد 
كه مي گوييد اشتباه كردم، شما آدم كشتيد. اينجا صحنه سياست نيست 
كه به راحتي كنار بكشيد شما مرتكب قتل عمد شده ايد. بعد گفتيد كه او 

پرستو است و با نهادهاي امنيتي در ارتباط است. «
وكيل اولياي دم ادامه داد: »متهم يكبار به مهدور الدم بودن مقتول اعتراف 
كرده، اما حرف خود را پس گرفته و گفته نيت كشتن نداشته است. آقاي 
نجفي از شما خواهش مي كنم يك بار براي هميشه در محضر دادگاه به 

قتل عمدي اعتراف و عذر خواهي كنيد.«

   درخواست قصاص براي پدرخوانده
در ادامه مهيار صفري، فرزند مقتول متولد11 شهريور 82 به عنوان يكي 
از اولياي دم در جايگاه قرار گرفت و خواسته اي جز قصاص قاتل ندارد. 
سپس قاضي از او خواست درباره اختالف مادرش با نجفي توضيح دهد 

كه گفت:»نجفي بارها مادرم   را با اسلحه تهديد به قتل كرده بود.« 

    انكار قتل عمد
وقتي نجفي در جايگاه حاضر شد قاضي به او گفت كه  شما متهم هستيد 
به مباشرت در قتل عمد  با ش��ليك گلوله و حمل و نگهداري سالح و 

مهمات غير مجاز و همچنين ايراد جراحت عمدي منتهي به فوت . 
متهم گفت: »من اتهام قتل عم��د را قبول ندارم و اما م��وارد ديگر را 

مي پذيرم. « 
نجفی گفت: »آنچه در كيفرخواست قرائت شد بخشي نادرست و بخشي 
غير دقيق بود. همچنين در آن مطالبي از نامه شش صفحه اي خوانده شد 

در حالي كه نوشته بودم دوست ندارم نامه عمومي شود.«
نجفي درباره ماجراي عقد شتابزده خود با ميترا گفت: »من و مقتول از 
نظر مباني اعتقادي و فرهنگي با هم فاصله داشتيم. اين موضوع بعد از 
عقد دائم خود را نشان داد. بعد از آن تحت عمل جراحي قلب قرار گرفتم 
و س��عي كردم بعد از دوران نقاهت با گفت وگو به يك نقطه مشترك 
برسيم، اما شش ماه قبل به اين نتيجه رسيدم كه زندگي مشترك ما 
به جايي نمي رسد و پيشنهاد طالق توافقي دادم كه نپذيرفت. روز عقد 
توافق كرده بوديم طالق توافقي باشد. تا اينكه يك ماه قبل از حادثه گفت 

ديگر حق ندارم از طالق حرف بزنم.«
متهم ادامه داد: »يك هفته قبل از حادثه، زمان اسباب كشي با هم بحث 
كرديم و از آن روز رابطه ما سرد شد. شب حادثه بعد از رفتن برادرش،  
ميترا ش��روع به جر و بحث كرد. براي اتمام بحث به اتاق خواب رفتم، 
اما او تا س��اعت 3 صبح در اتاق راه مي رفت و با عصبانيت حرف مي زد. 
فرداي آن روز مهيار را بيدار كردم تا با آژانس سر جلسه امتحان برود. 
ميترا بعد از بيرون رفتن مهيار، مطالب شب قبل را مطرح كرد. پاسخ 
ندادم. ساعت 9:30 به حمام رفت و گفت كه بعد از حمام بيرون مي رود. 
پرسيدم كجا مي روي؟ گفت »خودم مي دانم!« جواب او مبني بر اينكه 
»خودم مي دانم «  كد بود و از آن لحظه به بعد همه ماجرا دو الي سه دقيقه 

طول كشيد.«
نجفي ادامه داد: »يك دقيقه بعد پشت سرش رفتم، تا با صحبت موضوع 
طالق را تمام كنيم. در كمد اتاق خواب نيمه باز بود و اسلحه آنجا قرار 
داشت. آن را با عصبانيت برداشتم و پشت سرش براي تهديد وارد حمام 
شدم. اسلحه را با بالش به حمام بردم، وقتي وارد حمام شدم سينه به 
سينه شديم. بالش را كنار زدم كه با ديدن اسلحه هول شد و دو دستش 
را روي شانه هايم گذاشت، به عقب رفتم. دستم روي ماشه بود كه يك 
گلوله شليك شد. بالش به زمين افتاد بعد از آن ابتكار عمل از دستم 
خارج شد. نوك اسلحه را باال بردم تا به س��مت او نباشد و به او آسيب 

نرسد. او دو دستي دست راس��تم را گرفت، گفتم ول كن و چهار تير 
شليك شد. من قصد شليك نداشتم تا اينكه آخرين تير به او اصابت كرد 
كه به اعتقاد من غير مستقيم شليك شده است. او عقب رفت و  از پشت 
سر در عرض وان افتاد. مقداري از بدن داخل و مقداري بيرون ماند. بعد 

از آن ديگر تيري شليك نشد.«

   قصد خودكشي داشتم
متهم ادامه داد:» شوكه ش��ده بودم. چند بار خواستم با همان اسلحه 
خودم را بكشم. كنار او در وان نشستم و بعد از چند دقيقه به راننده ام 
زنگ زدم. دو كيف با اسناد خصوصي و موبايل و مدارك پزشكي و كپي 
قباله ازدواج در آن بود كه خواستم به دخترم برساند. بعد به نظرم رسيد 
از داستان زندگي مشتركم با ميترا نامه اي بنويسم، از خطم معلوم بود 
نامه را با عجله نوشته ام در فاصله نيم ساعت! عنوان مهدورالدم را اصاًل 
مطرح نكردم در بازجويي هم نگفتم، حتي بازپرس بار ها مي خواست آن 

را در دهان من بگذارد! اما من نگفتم. « 
وي افزود: »من قصد قبلي نداشتم. چون فاصله زياد نبود اگر قصد قبلي 
داشتم يك تير كفايت مي كرد اما  پنج گلوله شليك شد. محل اصابت 

گلوله به بدن او از نظر فني نشان مي دهد مستقيم نبوده است!«

   در نگهداري اسلحه قصور كرده ام
او درباره اس��لحه گفت: »همراه داشتن اسلحه به سال 60 زماني كه 

    

ترور های خياباني منافقين انجام مي شد بازمي گردد و بعد از آن براي 
آرام شدن فضاي كشور هيچ گاه اسلحه همراهم نبود. از طرفي كارت 
حمل سالح را كنترل نمي كردم. بارها خواستم اسلحه را برگردانم اما 
آنها گفتند اسلحه كلت را نگه دار. اسلحه غير مجاز نبود، اما من در تمديد 

كارت بي دقتي و قصور كرده ام كه تمديد نشده است.«
وي در ادامه در خصوص نيت خود از قتل ميترا استاد گفت: »در مورد 
قصد قتل، واقعاً بدون قصد رفتم و در فاصله يك متري چهار تير به ديوار 
و سقف برخورد كرد و من حتي نمي دانستم تيري به دست وي برخورد 

كرده است.« 

قاضي سؤال كرد: با توجه به اينكه فقط شما به سالح دسترسي داشتيد 
چطور مسلح بوده است؟

 نجفي جواب داد: »در منزل قبلي مسلح بوده و به همان شكل مسلح به 
منزل جديد منتقل شد.« 

قاضي سؤال كرد: با آن ش��رايط روحي و رواني چگونه در زمان كوتاه 
شش صفحه نامه براي دخترتان نوشتيد؟

نجفي جواب داد: »با سرعت آن نامه را نوشتم و حتي زماني كه راننده 
رسيد نامه تمام نشده بود.« 

قاضي سپس به گزارش پليس در تاريخ 16 دي ماه سال قبل اشاره كرد 
كه حكايت از اين داشت محمدعلي نجفي عليه ميترا استاد شكايت كرده 

بود و گفته بود كه به ميترا اعتماد ندارد. 
نجفي جواب داد: »هنگام درگيري هاي من و ميترا، دو بار اورژانس را خبر 
كردم؛ چراكه به صورت سطحي دستش را با تيغ بريده بود. امدادگران 

هم بعد از معاينه گفتند كه خودزني كرده است.« 
قاضي س��ؤال كرد: در روز حادثه پس از ترك محل حادثه چه لباسي 

به تن داشتيد؟
متهم: تي شرت  ] در فيلم پخش ش��ده در دادگاه، متهم در آسانسور 

پيراهن مردانه به تن داشت[
قاضي: آيا زماني كه قصد داشتيد از ساختمان خارج شويد فردي شما 

را نديد؟
متهم: نه 

در ادامه به دستور قاضي كشكولي فيلمي از نحوه خروج متهم نجفي 
نشان داده شد كه خالف ادعاي وي را ثابت مي كرد؛ چراكه هنگام خروج 

وي از ساختمان و در آسانسور فرد ديگري نيز در آنجا بود. 
 

   دفاع كارشناس اسلحه
در ادامه سرگرد علي عزتي راد، به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت 
و گفت: »نوع اسلحه برتا، ساخت كش��ور ايتاليا و ظرفيت 13 فشنگ 
دارد. روز حادثه پنج گلوله با سالح شليك شده كه سه گلوله به ديوار و 
سپس به سقف خانه كمانه كرده است و يك گلوله به كمد چوبي روبه رو 
مستقيم اصابت و يك گلوله ديگر بعد از اصابت به دست مقتوله به سينه 
آن نيز اصابت كرده است و طي مسيري در بدن در پهلوي آن گير كرده 
است. 5 پوكه شليك شده از اسلحه هم در صحنه جرم پيدا شده است.« 
وي ادامه داد: »بررسي هاي كارشناسي ما نشان مي دهد، متهم هنگام 
تيراندازي دستش تعادل نداشته، زيرا 3 گلوله آن به فاصله نزديك به 
هم به ديوار و سپس به سقف حمام كمانه كرده است و نشان مي دهد 
كه 3 گلوله به ديوار و يك گلوله مستقيم به كمد چوبي روبه رو و تنها يك 
گلوله در كش و قوس هاي به وجود آمده به دست و سپس به بدن مقتول 
اصابت كرده است.« وي در پاسخ به س��ؤال قاضي كه شما در گزارش 
خود اشاره كرديد كه اگر گلوله در فاصله يك يا 5 متر شليك شده  باشد، 
بايد از بدن مقتول خارج مي شد، گفت: »بررسي هاي ما نشان مي دهد 
كه مقتوله ورزشكار يا از يك اندام ورزيده برخوردار بوده است،  زيرا گلوله 

بايد از پهلوي او خارج مي شد.«
سپس رياست دادگاه رو به متهم از وي سؤال كرد: در عرف براي صحبت 

كردن اسلحه نمي برند؟!
متهم: »بله قبول دارم، اما چون چند باري گفته بود، ته راه ما به خون 

مي رسد،  مي خواستم اين را نشان بدهم.« 
قاضي: نيازي به استفاده از بالش نبود.

متهم: »نظرم اين بود اسلحه را نبيند!«
قاضي: چه زماني فهميده ايد كه ميترا استاد فوت شده است؟

متهم: »مقتوله بالفاصله در وان افتاد، در حد 30 ثانيه، دستم را روي 
پيشاني اش كشيدم و ديدم تكان نمي خورد، متوجه شدم فوت شده است 

و دو بار هم در كنار جسدش نشستم.« 
در همين لحظه سرگرد عزتي راد، كارش��ناس ارشد اسلحه گفت: » 
در دو صورت تر و خشك، گاز باروت برداشت شده است كه نتيجه آن 
نش��ان  مي دهند متوفي به متهم نزديك بوده و گاز باروت در دستان 
متوفي نشسته است. به همين دليل استنباط درگيري داده شده است. 
همچنين اسلحه را تست آسناك كرده و در سيستم، سابقه استفاده از 

آن را  بررسي كرديم كه نتيجه اي به دست نيامد.«

   درباره سابقه خودكشي نجفي
 قاضي: در پرونده باليني سابقه خودكشي داشته ايد، اگر تمايل داريد 

از آن بگوييد. 
متهم: »در آبان 97 همين اختالفات و بحث ها وجود داش��ت  و ديدم 
توافقي در طالق نيس��ت تصميم گرفتم خود را تنبيه كنم، اما بعد از 
اطالع از عقوبت آن پشيمان شدم و در يكي از هتل هاي تهران تعدادي 
قرص خوردم تا كسي من را پيدا نكند و بعد خواستم رگ دستم را بزنم اما 

بالفاصله از حال رفتم و بعد از دو روز مرا در هتل پيدا كردند.«
قاضي: اثر چهار بريدگي در دست چپ همسر دومتان ديده شده است 

از آن مطلع بوديد؟
متهم: »به من گفته بود در زندگي با همسر اولش سه بار خودكشي كرده، 

يكبار رگ دست چپش را زده و دو بار نيز قرص خورده است.« 
 نجفی كه در دست نوش��ته های خود به مهدورالدم بودن ميترا استاد 
اشاره كرده بود، در جلس��ه دادگاه گفت: »من مهدورالدم بودن خانم 
استاد را در دفاعيات خود مطرح نكردم و دوست نداشتم دست نوشته ام 
كه در كيفرخواست قرائت شد، علنی شود. من در نامه نوشتم كه دلم 
نمی خواهد نامه عمومی شود. و حتی گفتم تعداد معدودی از بستگان 
متوجه آن شوند.« نجفی همچنين درباره پرستو خواندن همسر دومش 
گفت: »در هيچ جا و هيچ زمانی اصاًل لفظ پرستو را به كار نبردم و در 
فضای مجازی برخی افراد اين موضوع را نوش��تند كه بايد از خود آنها 

سؤال كنيد. «

    دفاعيات وكيل متهم 
 بعد از نظرات كارشناس اسلحه، گودرزي وكيل متهم در جايگاه ايستاد 
و در دفاع از موكلش با ايراداتي از كيفرخواست و خالف اظهارات متهم 
و توضيحات كامل كارشناس اسلحه كه از سوي نجفي تأييد شده بود، 
گفت: »مگر مي شود  پنج گلوله شليك ش��ود و 9 محل اصابت گلوله 
وجود داشته باشد؟ مگر مي شود دو گلوله كشف شود؟ مگر مي شود 
يك گزارش بگويد گلوله از كف دست مقتول وارد شده و از پشت دست 
او خارج شده و گزارشي ديگر بگويد گلوله از پشت دست وارد شده و از 
كف دست خارج شده است؟ مگر مي شود شخصي در تحقيقات پرونده 

بازداشت   و فردايش آزاد شود و كسي نپرسد كه او كه بود؟«
وي ادامه داد: يكي از نقايص پرونده اين است كه سالحb520cz بوده،  
اما در كيفرخواست d520cz به عنوان شماره اسلحه آمده است. اين 
سالح در مجوزش چيز ديگري نوشته ش��ده، اما در تشخيص هويت 

سالح كمري داراي كاليبر 9 ميلي متر مطرح شده است. 
وكيل نجفي گفت: ما در اين پرونده با پنج پوكه مواجهيم اما در بررسي 
صحنه چهار مورد روي ديوار حمام، روي در كمد، روشويي و سه مورد 
هم روي سقف وجود دارد كه يعني هفت محل اثبات گلوله وجود دارد. 
ما بايد دو محل گلوله ديگر هم اضافه كنيم يكي به قفسه سينه و ديگري 

به كف دست چپ. 
وي افزود: چون از اين اسلحه پنج گلوله شليك شده  چهار   گلوله ديگر 
از اسلحه ديگري خارج و شليك شده است و احتمال وجود دو ضارب 

احتمالي ديگر هم وجود دارد، چون 9 برخورد داريم. 
گودرزي تصريح كرد: تيم بررس��ي گفته از پشت دست گلوله اي وارد 
شده، اما تيم بررسي جنايي گفته گلوله از كف دست وارد شده و از پشت 
دست خارج شده  است. اين ها نقايص است. بايد عرض كنم تيم بررسي 
صحنه اعالم كرده گلوله به سينه به شكل مدور وارد شده اما تيم ديگر 
مي گويد شكل بيضوي دارد و اين امر براي كارشناسان اختالف زمين تا 
آسمان است. اين نيست كه گلوله به ديوار بخورد و بعد به سقف بخورد 

اما ممكن است برعكس آن اتفاق بيفتد. 
وي ادامه داد: در صحنه تعداد زيادي دكمه از پيراهن مردانه كنده شده 
كشف شده است، اما نجفي مي گويد تي ش��رت بر تن داشته است و با 

همان به قم و آگاهي رفته است. 
وي با بيان اينكه آزمايش گاز باروت هم انجام شده است، گفت: اين آقايي 
كه مي گويند از او آزمايش گاز باروت گرفته شده است مگر آقاي نجفي 
بوده است؟ او كه در آگاهي بوده است. اين آزمايش بر دستان مرحومه 
انجام شد. اينجا تضاد وجود دارد اين تضاد فاصله شليك يك تا پنج متر را 
رد مي كند و نشان مي دهد كه اين آزمايش متعلق به دست ميترا استاد 
است.  وي افزود: مسئله دكمه هاي پيراهن و درگيري بايد بررسي شود. 
گزارش صحنه فاقد خوردن گلوله به دست است و اين موضوع صورت 

جلسه را ابطال مي كند. 
وي با ايراد به گزارش اسلحه شناسي گفت: »با آقاي قهرماني، كارشناس 
رسمي دادگستري كه 30سال معاون پزشكي قانوني بودند در خصوص 
دفورمه شدن گلوله بعد از اصابت به دست و بدن مقتوله سؤال كردم 
كه گزارش آن در اختيار جنابعالي است و با صراحت تأكيد شده است، 
زماني كه گلوله به قسمتي از بدن كه فاقد استخوان سخت مانند ستون 
فقرات است برخورد نمي كند احتمال دفورمه شدن منتفي است. گلوله 
از قسمت هاي نرم بدن مقتوله عبور كرده و چگالي استخوان ها و چگالي 
گلوله در بحث اسلحه شناسي دقيقاً به ما خواهد گفت چه اتفاقي افتاده 
است.« قاضي محمدي كشكولي بعد از آن پايان جلسه دوم رسيدگي به 
اين پرونده را اعالم كرده و گفت: جلسه بعدي ساعت 9 صبح روز دوشنبه 
31تيرماه برگزار مي شود. همچنين خطاب به وكيل نجفي گفت: شما تا 

جلسه بعدي فرصت داريد تا مستندات قانوني را جمع آوري كنيد. 

محبوبه قربانی     گزارش

امين جالی | ايرنا  

سرپرس�ت دادس�راي امور جناي�ي تهران گف�ت: نجفي 
اتهام�ات وارده ش�ده را قبول كرده اس�ت، ام�ا وكيل وي 
القائ�ات ديگ�ري دارد و ب�ر موج هاي�ي س�وار مي ش�ود 
ك�ه برخ�ي اف�راد در فض�اي مج�ازي راه انداخته ان�د. 
دكتر محمد شهرياري پس از جلسه رسيدگي به پرونده در جمع 
خبرنگاران حاضر شد و در خصوص صحبت هاي وكيل نجفي 
مبني بر وجود دو ضارب در پرونده گفت: نجفي اتهامات وارده را 
قبول دارد و مي گويد قتل با يك سالح بوده ولي وكيل او القائات 
ديگري را مي گويد و سوار بر موج هايي مي شود كه برخي افراد 
در فضاي مجازي راه انداخته اند مبني بر اينكه نكند فرد ديگري 
هم باش��د، در حالي كه نجفي با صداقت آمده و اعتراف كرده 
است كه فرد ديگري نبوده است. وي در پاسخ وجود 9 اثر گلوله 
گفت: كارشناس ارشد اسلحه گفته سه گلوله شليك شده است 
كه به ديوار و سقف خورده و كمانه شده است، اما وكيل برعكس 
مي گويد كه يك گلوله به كمد خورده و يكي هم به دست مقتول 
خورده است كه مي ش��ود پنج گلوله، اگربخواهيم مكان ها را 
بررسي كنيم بايد كمانه ها را ضرب در دو كنيم و ضربه به دستها 

هم حساب شود كه مي شود 9 كه اين درست نيست. 

سرپرست دادسراي امور جنايي تهران: 

وكيل نجفي بر موج هاي فضاي 
مجازي سوار است

نجفی: مهدورالدم بودن ميترا استاد در دفاعيات من نيست 
و در هيچ كجا و هيچ  زمانی نگفتم كه همسر دومم پرستو بود 


