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شوهرصيغهاي
بهميزمحاكمهرسيد

رانن�ده س�الخورده ك�ه مته�م اس�ت پ�س از قتل همس�ر 
صيغ�ه اي اش جس�د وي را مثل�ه و ب�ا كم�ك دوس�تش 
حوالي ش�هر ره�ا ك�رده ب�ود ب�ه زودي محاكمه مي ش�ود. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، 
رسيدگي به پرونده از 
اوايل مرداد س��ال ۹۷، 
ب��ا ناپديد ش��دن زن 
45 س��اله به نام سارا 
در يكي از خيابان هاي 
جنوب تهران آغاز شد. 
پسر آن زن در توضيح 
ب��ه مأم��وران پليس 
گف��ت: »چند س��ال 
قبل پدرم ف��وت كرد 
و مادرم بعد از فوت او 
به تنهايي در خانه اش 
زندگي مي كرد. او روز 
گذشته تماس گرفت و از من خواست به ديدنش بروم اما وقتي مقابل 
خانه اش رسيدم هرچه زنگ زدم كسي در را باز نكرد. مجبور شدم با 
كليد در خانه را باز كنم اما وقتي وارد خانه شدم هرچه مادرم را صدا 
كردم از او خبري نبود. هر جا به فكرم مي رس��يد سراغش رفتم اما 
بي فايده بود و كسي از او خبر نداشت. به همين دليل تصميم گرفتم 

پليس را خبر كنم.«
بعد از اين توضيحات، تالش براي يافتن زن ميانسال آغاز شد تا اينكه 
در نخستين گام از تحقيقات مأموران با بررسي فهرست مكالمات 
تلفن همراه زن ميانس��ال دريافتند وي با مرد سالخورده اي به نام 
كريم در ارتباط بوده است.  با بدست آمدن اين سرنخ كريم ۷2 ساله 
بازداشت شد و مورد تحقيق قرار گرفت. او به مأموران گفت: »راننده 
كاميون هستم و هشت سال قبل با سارا آشنا شدم. او در اين سالها 
همسر صيغه اي  من بود و با هم رابطه خوبي داشتيم. آخرين بار به 
سفر كاري سه ماهه رفته بودم كه بعد از برگشت متوجه شدم از او 

خبري نيست. باور كنيد از سرنوشت سارا اطالعي ندارم.«
مرد سالخورده سعي داش��ت پليس را گمراه كند تا اينكه در روند 
بازجويي ها سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: »فرزندان سارا از 
ازدواج موقت ما خبر نداشتند به همين خاطر قصد داشتم اين بار 
بعد از برگشت از سفر با فرزندانش صحبت كنم و او را عقد كنم اما 
بعد از برگشت هر چه با س��ارا تماس گرفتم او پاسخ تماس هايم را 
نمي داد. تصميم گرفتم به ديدنش بروم اما وقتي صحبت از ازدواج 
شد با ش��نيدن حرف هايش شوكه ش��دم. او مي گفت اين زندگي 
پنهاني او را خس��ته كرده بود به همين خاطر با مرد ديگري ازدواج 
كرده است. س��ارا در حال تميز كردن مرغ بود و در دستانش چاقو 
بود كه از عصبانيت چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه به او زدم. 
بعد گلويش را بريدم و از خانه فرار كردم.« آن مرد ادامه داد: »قصد 
داش��تم جس��د را بيرون ببرم اما قادر به حمل آن نبودم به همين 
خاطر آنرا مثله كردم و در چند كيسه زباله گذاشتم. سپس آنها را در 
بيابان هاي فشم رها كردم و گريختم.« با اقرارهاي مرد سالخورده، 
مأموران به خاطر جثه ضعيف او به حضور يك همدست براي حمل 
جسد مشكوك شدند و بار ديگر متهم را تحت بازجويي قرار دادند. 
آنجا بود كه وي به تكه تكه كردن جسد با همدستي دوستش به نام 
حسام اقرار كرد و گفت: »بعد از كشتن سارا قادر به مثله كردم جسد 
نبودم به همين دليل به خانه يكي از دوس��تان قديمي ام رفتم و او 
قبول كرد در ازاي پرداخت پول مرا كمك كند. بعد از آن بود كه با هم 

به خانه مقتول رفتيم و جسد را تكه تكه كرديم.«
با اعترافات مرد سالخورده، دوست او به نام حسام بازداشت شد و بعد 
از اقرار به جرمش هر دو متهم روانه زندان شدند و در حاليكه تالش 
مأموران براي يافتن بقاياي جسد مثله شده زن ميانسال ناكام مانده 
بود، پرونده كامل و به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
به اين ترتيب دو متهم با درخواس��ت قصاص از سوي اولياي دم به 

زودي پاي ميز محاكمه قرار خواهند گرفت.

آگهى مفقودي 
ــفید  ــگ س ــه رن ــوارى آردى ب ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
روغنــى بــه شــماره انتظامــى ایــران 22-  86 س467 
ــى  ــماره شاس ــه ش ــور 22327918055 ب ــماره موت ــه ش ب
79722108 متعلــق بــه آقــاي اســماعیل اســماعیلى مفقــود 

ــد. ــاقط مى باش ــار س ــه اعتب ــده و  از درج گردی

آگهى مفقودي 
بــرگ ســبز خــودرو ســوارى پــژو پــارس ایکــس بــه رنگ 
ــران 35-  39 د  ــه شــماره انتظامــى ای ــک ب نقــره اى متالی
ــى  ــماره شاس ــور 12684001150 و ش ــماره موت ــه ش 454 ب
ــود  ــژاد مفق ــم ســمیرا قاســم ن ــه خان ــق ب 11301615 متعل

ــد. ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی

آگهى مفقودي 
بــرگ ســبز خــودرو ســوارى تیــپ 131SL مــدل 1390 بــه 
رنــگ نقــره اي متالیــک بــه شــماره  انتظامــی ایــران  68- 
191 ص 56 و شــماره موتــور4346006 بــه شــماره  شاســى 
S1412290212875 متعلــق بــه آقــاي محرمعلــی اســالمی 
مفقودگردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

آگهى مفقودي 
بــرگ ســبز خــودرو ســوارى ســمند ایکــس 7 بــه رنــگ 
مشــکى متالیک بــه شــماره انتظامــى  ایــران 35- 35د818 
بــه شــماره موتــور 32908104631 و شــماره شاســى 
ــى فســندوز  ــاي رســول مریخ ــه آق ــق ب 81204677 متعل
ــد. ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق

كالهبرداري ميلياردي با كاغذ باطله!
مرد فريبكار كه متهم است با وعده خريد 
دالر گران ت�ر از قيمت بازار فروش�ندگان 
را فري�ب داده و به ج�اي پول نق�د كاغذ 
باطله به آنها قالب كرده بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، 28 شهريور ماه امسال مردي 
وارد شعبه 11 دادس��راي ناحيه 5 تهران شد 
و عليه مردي فريبكار و همدس��تانش اعالم 
ش��كايت كرد. او گفت مردي ك��ه خودش را 
تبعه عراق معرف��ي كرده بود ب��ا وعده خريد 
دالرهايش او را فريب داده و 15 ميليارد تومان 
از او كالهب��رداري كرده اس��ت. بعد از مطرح 
شدن شكايت پرونده به دس��تور بازپرس در 
اختيار تيم��ي از كارآگاه��ان اداره مبارزه با 
جعل پليس آگاهي قرار گرفت. شاكي در شرح 
ش��كايت خود گفت: من تاجر هستم و وضع 
مالي خوبي دارم. صاحب يك فروشگاه لباس 
در جريره كيش هستم و درآمدم خوب است. 
چند روز قبل مرد و زني وارد فروشگاهم شدند 
و خودشان را تبعه كشور عراق معرفي كردند. 
آن مرد كه ش��لوار كردي هم به تن داش��ت 
گفت كه در كار خري��د و فروش دالر فعاليت 
مي كند. او از من خواست اگر دالر دارم حاضر 
اس��ت آن را به قيمت باالتر از نرخ بازار بخرد 

و در قبال آن پول رايج كش��ور تحويل دهد. 
من در اين ب��اره فكر كردم و بع��د از توافق بر 
سر قيمت پيشنهادش را قبول كردم و به آن 
مرد گفتم كه س��اكن تهران هستم و دالرها 
را آنجا تحويلش مي دهم و پ��ول را مي گيرم 

كه پذيرفت. 
 ش��اكي ادامه داد: م��ن امروز ب��ا آن مرد در 
بزرگراه اشرفي اصفهاني قرار مالقات گذاشتم. 
۷هزار دالري را كه داش��تم، برداشتم و راهي 
محل قرار شدم. وقتي س��ر قرار حاضر شدم 
آن مرد همراه سه مرد ديگر به آنجا آمد. او دو 
چمدان يكي شيشه اي و ديگر از جنس چوب 
به دس��ت داش��ت و گفت كه پول ها را داخل 
چمدان ها گذاشته است. من دالرها را تحويل 
آن مرد دادم و او ه��م در چمدان ها را باز كرد 
و پول ها را كه اسكناس هاي 50 هزار توماني 
بود را به من نشان داد و دوباره در چمدان ها 
را بس��ت و آنها را به دس��ت من داد كه از هم 

جدا شديم. 
شاكي ادامه داد: لحظاتي از رفتن آنها نگذشته 
بود كه در چمدان ها را باز ك��ردم تا پول ها را 
بررسي كنم. بسته اي از اسكناس ها را برداشتم 
و ورق زدم. ديدم كه فقط اسكناس هاي اول و 

آخر آن پول حقيقي است و بقيه آن كاغذ باطله 
است. سپس به سراغ بسته هاي بعدي رفتم كه 
همه آن  همين وضعيت را داشت. فهميدم كه 
فريب آن م��رد را خورده ام و س��رمايه ام را از 

دست داده ام. 
با اطالعات��ي كه ش��اكي در اختي��ار پليس 
گذاش��ت كارآگاهان دس��ت به تحقيق زدند 
و پس از بررس��ي تماس هاي مرد فريبكار، او 
و همس��رش را كه ساكن شهرس��تان اروميه 

بودند، شناسايي كردند. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات مشخص شد 
كه چند شكايت مشابه در تهران و چند شهر 
ديگر عليه زن و مرد فريبكار مطرح شده است. 
بعد از به دس��ت آمدن اي��ن اطالعات تيمي 
از كارآگاهان پليس آگاهي ب��ا گرفتن نيابت 
قضايي راهي شهرستان اروميه شدند، متهم 

اصلي پرونده را بازداشت كردند. 
س��ردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: متهم در پرونده اصلي يك 
و نيم ميليارد تومان از ش��اكي كالهبرداري 
كرده اس��ت و تحقيقات براي كش��ف جرائم 
بيش��تر او و بازداش��ت همدس��تانش در 

پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

 قاتل تازه عروس كابل  در تهران دستگير شد 
 تازه داماد افغان كه پس از قتل همسرش در كابل افغانستان 
همراه پدرش به ايران گريخته بود، در تهران دستگير شدند. 
به گزارش جوان، شهريور ماه امسال بود كه كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي تهران از طريق پليس اينترپل از ورود غير مجاز دو 
متهم فراري از افغانستان به ايران با خبر شدند. بررسي هاي 
مأموران نشان داد يكي از متهمان پسر 20 ساله اي به نام نسيم 
است كه هشتم تيرماه امسال همراه پدر ۷0 ساله اش در شهر 
كابل همسرش را با شليك دو گلوله به قتل رسانده است و پس 

از آن به ايران گريخته اند. 
بدين ترتيب كارآگاهان پس از دريافت پرونده متهمان فراري 
تحقيقات خود را براي شناسايي و دستگيري آنها آغاز كردند 
تا اينكه دو روز قبل از طريق يكي از بستگان مقتول موفق به 
شناسايي مخفيگاه متهمان در خانه اي حوالي شهرك رضويه 
شدند و در نهايت صبح ديروز دو متهم را دستگير كردند.  دو 
متهم پس از انتقال به دادس��راي امور جنايي تهران به جرم 

خود اقرار كردند. 

قاتل در توضيح حادثه گفت: ما اهل افغانس��تان هس��تيم و 
در شهر كابل زندگي مي كنيم. ش��ش ماه قبل با دختر خاله  
18 س��اله ام ازدواج كردم. همان ابتدا متوجه شدم همسرم 
زن ايده آل من نيست، چون او بيشتر اوقات در خانه سرش به 
گوشي تلفن همراهش گرم بود و كمتر به زندگي اش مي رسيد. 
او هر روز يا به خانه دوستانش مي رفت يا به خانه پدرش و هر 
وقت كه اعتراض مي كردم ازخانه قهر مي كرد و به خانه پدرش 
مي رف��ت. از آنجايي كه دختر خاله   ب��ود صبركردم و انتظار 
داشتم اخالق و رفتارش را تغيير دهد، اما فايده اي نداشت. چند 
روز قبل از حادثه به خاطر اينكه با گوشي اش بازي مي كرد با 
هم مشاجره كرديم كه از خانه قهر كرد و به خانه پدرش رفت. 
چند روزي صبر كردم و بعد با او تماس گرفتم و خواستم به 
خانه برگردد، اما قبول نكرد كه عصباني شدم و با اسلحه دو 
لول شكاري ام به خانه پدر زنم رفتم. آنجا با هم دوباره مشاجره 
لفظي كرديم و وقتي درگيري ما باال گرفت با اسلحه شكاري به 
سويش شليك كردم و با دو تير به قتلش رساندم. پس از حادثه 

اسلحه شكاري را همانجا رها كردم و به خانه مان آمدم. 
متهم ادامه داد: وقتي موضوع را براي پدرم توضيح دادم تصميم 
گرفتيم به ايران فرار كنيم و دو نفري به صورت غير مجاز به 
ايران آمديم كه پس از فرار باجناقم كه متوجه ش��ده بود به 
ايران گريخته ايم ما را تعقيب كرد و در نهايت مخفيگاه ما را 
شناسايي كرد و به پليس ايران اطالع داد. وي در پايان گفت: 
پدرم در قتل هيچ دخالتي نداشت و بي گناه است و فقط همراه 
من به ايران آمد و  دو نفري در اين مدت كارگري مي كرديم كه 

شناسايي و دستگير شديم. 
پدر قاتل هم گفت: پسرم به خاطر اختالفاتي كه با همسرش 
داشت دست به قتل زد، اما دخالتي در قتل نداشتم و بي گناه 

هستم. 
س��رهنگ كارآگاه علي گودرزي، معاون مب��ارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي درباره اين خب��ر گفت: هر دو متهم 
پس از سير مراحل قانوني در اختيار پليس افغانستان قرار 

خواهند گرفت.

پسرنوجوان
به2بيمارزندگيبخشيد

كليه ه�اي پس�ر نوج�وان ك�ه ب�ه م�رگ مغ�زي 
مبت�ا ش�ده بود ب�ه دو بيم�ار نيازمن�د اه�دا ش�د. 
به گزارش جوان، اين پسر 1۷ ساله كه محمد بصيري نام داشت 
23 مهرماه امسال به بيمارستان ثاراهلل مهرشهر كرج منتقل 
شد. محمد كه به بيماري اوتيسم مبتال بود و در مركز نگهداري 
از بيماران اوتيسم زندگي مي كرد با عالئم خفگي به اين مركز 
درماني منتقل شده بود. هر چند پزشكان براي نجات وي تالش 
كردند اما تالش آنها ثمري نداش��ت و محمد به مرگ مغزي 
مبتال ش��د.  محمدعيسي، پدر او در ش��رح ماجرا گفت: ظهر 
روز 23 مهرماه بود كه از مركز نگهداري بيماران اوتيسم تماس 
گرفتند و گفتند كه محمد در آنجا دچار حادثه شده و او را به 
بيمارستان ثاراهلل منتقل كرده اند. وقتي خودم را بر بالين محمد 
رساندم او بيهوش بود و پزشكان مشغول احياي او بودند. وي 
ادامه داد: پسرم به صورت مادرزاد به بيماري اوتيسم مبتال بود و 

تا هفت سالگي از او مراقبت كرديم. 
سپس او را به مركز مراقبت از بيماران اوتيسم برديم و در اين 
مدت آنجا از او نگهداري مي كردند تا اينكه دچار حادثه شد. وي 
در شرح حادثه هم گفت: به من گفتند كه محمد در حال صرف 
غذا بوده كه لقمه در گلويش گير مي كند و دچار خفگي مي شود 
كه او را به بيمارستان منتقل مي كنند كه تالش براي احياي وي 
ثمري ندارد و او به كما مي رود. پس از آن محمد را به بيمارستان 

شريعتي منتقل كرديم اما تالش براي نجات او فايده نداشت. 
او در شرح اهداي اعضاي بدن پسرش هم توضيح داد: از واحد 
فراهم آوري اعضاي پيوندي با من تماس گرفتند و خواستند كه 
موافقت كنم كه اعضاي بدن محمد اهدا شود و چند بيمار ديگر 
هم از مرگ نجات پيدا كنند كه پس از مش��ورت با همسرم با 
درخواست آنها موافقت كرديم. وي ادامه داد: با كاري كه كرديم 
اطمينان پيدا كرديم كه پسرمان فرشته اي بود كه براي نجات 
زندگي ديگران آمده بود. دكتر س��اناز دهقاني، رئيس واحد 
فراهم آوري اعضاي پيوندي بيمارستان سينا هم توضيح داد: 
پس از اعالم رضايت خانواده محمد، وي از بيمارستان شريعتي 
كرج به بيمارستان س��يناي تهران منتقل شد و با تالش تيم 

پزشكي كليه هاي او به دو بيمار نيازمند اهدا شد. 

كارمندروزنامهجوان
دردامزورگيرانگرفتارشد

زورگيران خش�ن در پوش�ش مس�افر كارمند روزنامه 
ج�وان را مج�روح و خ�ودروی او را س�رقت كردن�د. 
به گزارش جوان، دو زورگير خش��ن كه مسلح به سالح سرد 
بودند، ساعت 1۹:50 شامگاه چهارشنبه 24 مهرماه خودروي 
سمند كارمند روزنامه جوان را به صورت دربستي كرايه كردند 
و در نزديكي احمد آباد مستوفي پس از ضرب و جرح با چاقو و 

قمه خودرو و اموال او را سرقت كردند. 
  كشاورز كه از كاركنان چاپخانه روزنامه جوان است در توضيح 
حادثه گفت: شب حادثه پس از پايان كار در جاده قديم كرج با 
خودروی سمندم راهي منزلم در كرج شدم. ساعت 1۹:50 بود 
كه در نزديكي خليج ) شماره 2 ( دو مرد به عنوان مسافر دست 
تكان دادند و من هم براي سوار كردن آنها توقف كردم. دو مرد 
جوان خودروي مرا به صورت دربس��تي ب��ه مقصد احمد آباد 

مستوفي كرايه كردند.
 يكي از آنها در صندلي جلو و ديگري در صندلي عقب نشست و 
من هم به طرف احمد آباد مستوفي به راه افتادم. ساعت 20:15 
بود كه به نزديكي احمد آباد مستوفي رسيديم كه ناگهان مردي 
كه در صندلي عقب نشسته بود چاقويي زير گلويم فشار داد و 

تهديد كرد، توقف كنم. 
همزمان مردي كه در صندلي جلو نشسته بود قمه اي به پهلويم 
گذاشت. با التماس از آنها خواستم رهايم كنند و به آنها گفتم 
كه با اين خودرو خرج زندگي ام را تأمين مي كنم كه يكي از آنها 
ضربه اي به پهلويم زد. تصميم گرفتم در مقابل آنها مقاومت 
كنم كه چند ضربه با قمه به سر و پهلويم زدند و در حالت نيمه 
بي هوش مرا از خودرو به پايين انداختند و خودروام را همراه 

مداركم سرقت كردند. 
وي ادامه داد: پس از اين با كمك موتورسيكلت عبوري، خودم را 
به اداره پليس رساندم و از متهمان شكايت كردم. سارقان عالوه 
بر سرقت خودرو و مداركم ، گردنبند طالي فرزندم را كه براي 

فروش همراه خودم آورده بودم، سرقت كردند. 

مهلت دو هفته اي قاضي رسيدگي كننده پرونده 
نجفي به تيم هاي كارشناسي اسلحه شناسي 
و پزش�كي قانوني پايان ياف�ت و گزارش هاي 
كارشناس�ي آنها ضميمه پرونده ش�د تا پس 
از اعام نظ�ر قضات دادگاه، عم�د يا غيرعمد 
بودن عمل مجرمانه متهم مح�رز و پرونده بار 
ديگر در ديوان عالي كش�ور بررس�ي ش�ود. 
به گزارش جوان، محمدعلي نجفي، شهردار اسبق 
تهران كه از هفتم خردادماه امسال به اتهام قتل 
همسر دومش ميترا استاد در زندان اوين به سر 
مي برد، دو هفته قبل به محل حادثه منتقل شد 
تا سه كارشناس پزشكي قانوني و سه كارشناس 
اسلحه شناسي ابهام هاي وارد شده قضات ديوان 
عالي كشور به رأي صادر شده درباره نحوه شليك 

گلوله را بررسي و به هيئت قضايي تقديم كنند. 
دليل دفورمه شدن گلوله وارد شده به بدن ميترا 
اس��تاد معمايي بود كه قضات ديوان عالي كشور 
پس از بررس��ي رأي دادگاه ص��ادر كننده با آن 
مواجه شده و اس��تدالل هاي ارائه شده هم آنها 
را قانع نكرد تا اينكه رأي درباره عمد بودن عمل 
مجرمانه نجفي را نقض كردند. دو هفته قبل نجفي 
در خانه اش در برج آرميتا مقابل سه كارش��ناس 
اسلحه و سه كارش��ناس پزشكي قانوني ماجراي 
آن ش��ليك مرگبار را ش��رح داد. سه كارشناس 
اسلحه شناسي اين موضوع را بررسي كردند كه 
آيا در محيط حمام خانه امكان برخورد گلوله به 
كاشي و كمانه كردن آن به سمت بدن ميترا امكان 
بروز داشته است يا خير؟ سه  كارشناس پزشكي 

قانوني هم با بررسي صحنه بازسازي گزارش خود 
مبني بر اينكه آيا گلوله پس از اينكه به بدن ميترا 
برخورد كرده و پس از ورود دفورمه شده را بررسي 
و گزارش خود را ارائه كردند. در بخش��ي از اين 
گزارش آمده است كه گلوله به عمد شليك نشده، 
اما به صورت مستقيم بوده و كمانه نكرده است. 
با ضميمه شدن گزارش كارشناسي حاال قاضي 
محمد كشكولي و مستشاران دادگاه درباره عمد 
بودن يا غير عمد بودن عمل مجرمانه اعالم نظر 
خواهند كرد. با اعالم نظ��ر قضات دادگاه پرونده 
بار ديگر در ديوان عالي كشور بررسي خواهد شد. 
در صورت تأييد رأي دادگاه، نجفي به دليل جلب 
رضايت اولياي دم از جنبه عمومي جرم بار ديگر به 

ميز محاكمه باز خواهد گشت. 

گزارش تيم هاي كارشناسي ضميمه پرونده نجفي شد

قاتل:دعوايمابرسريكدختربود
 پس�ري ك�ه مته�م اس�ت در جري�ان 
رقاب�ت بر س�ر دوس�تي با ي�ك دختر 
پ�س  شده اس�ت،  قت�ل  مرتك�ب 
از بازداش�ت ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، س��اعت 16 روز ش��نبه 
2۷ مهرماه قاضي دش��تبان بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري 121 س��ليمانيه 
از قتل پس��ر جواني با خبر و همراه تيمي 

از كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاه��ي 
راهي محل شد. تيم جنايي در بيمارستان 
بعثت با جسد پسر 26 ساله اي به نام حميد 
روبه رو شدند كه با اصابت دو ضربه چاقو به 
قتل رسيده بود. بررسي ها نشان داد مقتول 
س��اعت 14:30 بعد از ظهر اي��ن درگيري 
مرگبار را با يكي از دوستانش به نام فرزاد 
به خاطر يك رقابت عشقي رقم زده است. 
در حالي كه تحقيقات براي دس��تگيري 

قاتل فراري ادامه داشت مأموران دريافتند 
فرزاد خ��ودش را به اداره پليس تس��ليم 

كرده است. 
صبح ديروز متهم براي تحقيق به دادسراي 
امور جناي��ي تهران منتقل ش��د. متهم با 
اظهار پشيماني به قتل حميد اعتراف كرد 
و در ادامه به دس��تور قاضي دش��تبان در 
اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

قرار گرفت. 

خودت را معرفي كن ؟ 
فرزاد 26 ساله هستم. 

به چه كاري مشغول بودي ؟ 
ديپلم دارم و چند س��الي اس��ت پيك موت��وري كار 

مي كنم. 
با مقتول چه اختافي داشتي ؟ 

مقتول از دوستان دوران كودكي ام بود. ما با هم خيلي دوست 
بوديم و رفت و آمد داش��تيم. هرگز فكر نمي كردم روزي اين 

اتفاق تلخ بيفتد. 
پس چرا با هم درگير شديد ؟ 

واقعيتش مدتي ب��ود او براي دختر م��ورد عالقه ام مزاحمت 
ايجاد مي كرد و روز حادثه مي خواستم با او اتمام حجت كنم تا 

اختالف ما بر طرف شود كه اين اتفاق افتاد. 
دوستانش گفته اند رقيب عشقي هم بوديد ؟ 

نه رقيب عشقي نبوديم اما او هم مدتي بود به دختر مورد عالقه  
من به صورت يك طرفه ابراز عالقه مي كرد. 

بيشتر توضيح بده ؟ 
من شش سال قبل با شقايق در پاركي آش��نا شدم. شقايق از 
بستگان دور ما بود و تصميم گرفتيم پس از اينكه وضع مالي ام 
خوب ش��د با هم ازدواج كنيم به همين خاطر خيلي نسبت به 
شقايق تعصب داش��تم. حميد هم در جريان دوستي ما بود و 
گاهي هم همراه من و ش��قايق به پارك محله مي آمد يا براي 
خريد به خيابان مي رفتي��م كه كم كم به ش��قايق عالقه مند 
ش��ده بود تا اينكه يكماه قبل متوجه ش��دم از طريق پيامك و 
تلگرام براي شقايق مزاحمت ايجاد مي كند. او از شقايق خواسته 
بود كه مرا ترك كند و با او دوس��ت ش��ود. چند باري شقايق 
موضوع را به من گفت و از من خواس��ت با حميد حرف بزنم و 
موضوع را حل كنم. روز حادثه هم در خيابان مقداد با  حميد قرار 

گذاشتيم حرف بزنيم كه با درگيري خونين پايان يافت. 
درباره درگيري توضيح بده ؟ 

روز حادثه به من گفت كه تنها نمي آيد و مرا تهديد كرد كه من 

هم از ترس چاقويي همراه خودم آوردم. من با شقايق سر قرار 
رفتم تا به او ثابت كنم كه شقايق مرا دوست دارد و دست از سر 
شقايق بردارد كه ديدم او همراه تعداد زيادي از دوستانش كه 
بيش از 10 نفر بودند به محل قرار آمده است . دوستانش دخالت 
نكردند و بعضي از آنها هم سعي داشتند ما با هم درگير نشويم 
كه حميد اسپري اشك آور به صورتم پاش��يد، در يك لحظه 
جايي را نديدم و براي اينكه او را فراري بدهم چاقو را به طرفش 

پرتاب كردم كه ديدم خونين روي زمين افتاد. 
بعد چه شد ؟ 

پس از حادثه از ترس با ش��قايق فرار كرديم و به طرف منطقه 
فرحزاد رفتيم. چند س��اعتي با ه��م بوديم تا اينك��ه يكي از 
دوس��تانم با من تماس گرفت و گفت حميد فوت كرده است. 
ناراحت ش��دم و عذاب وجدان گرفتم كه شقايق را تا نزديكي 
خانه شان رساندم و بعد به اداره آگاهي رفتم و خودم را معرفي 

كردم. 
 االن چه حسي داري ؟ 

من قصد قتل نداشتم چون حميد از دوستان قديمي من بود و 
االن هم خيلي پشيمان هستم و عذاب وجدان دارم اما مي دانم 

كه فايده اي ندارد.
حرف آخر ؟ 

كاش عاشق نمي شدم. !

عاملشهادتمأمورپليسدريزد
بازداشتشد

مرد شرور كه از تيرماه امسال 
به اتهام ش�هادت رس�اندن 
مأمور پليس در شهرس�تان 
ميناب تح�ت تعقي�ب قرار 
داشت در يزد بازداشت شد. 
سرهنگ عباسعلي بهداني فرد، 
جانش��ين فرمان��ده انتظامي 
اس��تان يزد گفت: ستوان يكم 
حجت اهلل دشتباني 1۹ تيرماه 
امسال در ايست و بازرسي شهرس��تان ميناب با سوداگران مرگ 
درگير  و به شهادت رسيد. پس از وقوع حادثه تالش پليس براي 
بازداشت عامل شهادت وي به جريان افتاد تا اينكه مخفيگاه متهم 
در شهرستان يزد شناسايي و در جريان عمليات پيچيده پليسي 

بازداشت شد.
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