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مرگ غم انگيز مادر و دختر
 بر اثر گازگرفتگی  

دخت�ر جوان�ي هم�راه م�ادر ميانس�الش براث�ر گاز گرفتگي در 
خان�ه 40 متري ش�ان در ش�مال ته�ران ب�ه كام م�رگ رفتن�د. 
به گزارش جوان، س��اعت  18:30 عصر روز پنج ش��نبه س��ي ام آبان ماه 
امسال مأموران كالنتري 124 قلهك با تماس شهروندي از مرگ مادر 
و دختري در خانه ش��ان حوالي يك��ي از خيابان هاي اط��راف با خبر و 
راهي محل شدند. مأموران در محل حادثه كه آپارتمان 40 متري بود 
با جسدهاي دختر 35 س��اله اي همراه مادر 65 ساله اش روبه رو شدند 
كه به طرزمشكوكي به كام مرگ رفته بودند. بررسي ها نشان داد مادر 
و دختر مدتي است در اين خانه با هم زندگي مي كنند تا اينكه ساعتي 
قبل يكي از بستگانشان به ديدن آنها مي آيد و وقتي مادر و دختر در را 
باز نمي كنند، مشكوك مي شود و موضوع را به اداره پليس خبر مي دهد. 
همزمان با ادامه تحقيقات عوامل آتش نش��اني در محل حاضر شدند و 
پس از بررسي اعالم كردند به خاطر نقص پكيچ داخل خانه مادر و دختر 

دچار گازگرفتگي شده و جان خود را از دست داده اند. 
در پايان جس��د مادر و دختر به دس��تور بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران ب��راي انجام آزمايش هاي الزم به پزش��كي قانوني 

فرستاده شد.

كشف جسد نماينده سابق مجلس
 در ساختمان نيمه كاره

ياس�وج  شهرس�تان  س�ابق  نماين�ده  جس�د 
ش�د.  كش�ف  كاره  نيم�ه  س�اختمان  ي�ك  داخ�ل 
دوش��نبه هفته گذش��ته بود كه خانواده حجت االس��الم س��يدعلي 
حسيني زاده ناپديد شدن ناگهاني وي را به مأموران پليس خبر دادند. 
در حالي بررس��ي هاي پليس براي يافتن وي در جري��ان بود عصر روز 
پنج ش��نبه به مأموران پليس ياسوج خبر رس��يد پيكر مردي حدوداً 
60 س��اله داخل چاله آسانس��ور يكي از س��اختمان هاي نيمه كاره در 

خيابان ابوذر 10پيدا شده است.
با حضور مأموران پليس مشخص شد كه جسد متعلق به حجت االسالم 
سيدعلي حسيني زاده اس��ت كه خانواده اش گم شدن وي را به پليس 
گزارش داده بودند. در اولين تحقيقات مش��خص شد كه وي به علت 
س��قوط از ارتفاع دچار حادثه ش��ده و جانش را از دست داده است كه 
جسد به پزشكي قانوني منتقل ش��د. وي در سال هاي 63 تا 67 سابقه 
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي را داشته است. تحقيقات بيشتر پليس 

در اين باره جريان دارد. 

 كالهبردار 2 ميليارد توماني
 در آباده به آخر خط رسيد

فرمان�ده انتظام�ي اس�تان ف�ارس از دس�تگيري ف�ردي 
خب�ر داد ك�ه اق�دام ب�ه كالهب�رداري 2 ميلي�ارد تومان�ي از 
ي�ك كارخانه ب�ه بهان�ه خري�د كاش�ي و س�راميك ك�رده بود. 
سردار رهام بخش حبيبي با اعالم اين خبر گفت: چندي قبل نماينده 
حقوقي يكي از كارخانه هاي كاش��ي و س��راميك به كالنتري مركزي 
شهرستان آباده رفت و از مردي كه 20 ميليارد ريال از كارخانه سراميك 

كالهبرداري كرده بود شكايت كرد. 
وي گفت: اين مرد براي گرفتن نمايندگي به كارخانه سراميك آمد و 
به اين بهانه تعداد زيادي كاشي و س��راميك به مبلغ 20 ميليارد ريال 
خريداري كرد و پس از آن متواري ش��د. با طرح اين ش��كايت پرونده 
براي رسيدگي در اختيار تيمي از مأموران پليس قرار گرفت و مأموران 
پس از تحقيقات فني موفق شدند مخفيگاه متهم را شناسايي و وي را 

دستگير كنند. 
 متهم در بازجويي هاي تخصصي به جرم خود اعتراف كرد. 

متهم براي ادامه تحقيقات در اختيار مقام قضايي قرار گرفت. 

زوج كالهبردار
 در گرگان به دام افتادند

زن و ش�وهري ك�ه در شهرس�تان گ�رگان از ش�هروندان 
كالهب�رداري مي كردن�د در دام مأم�وران پليس گرفتار ش�دند. 
فرمانده انتظامي استان گلستان با اعالم دس��تگيري زوج كالهبردار 
گفت: رس��يدگي به اين پرون��ده از چندي قبل با ش��كايت تعدادي از 
شهروندان از زن و شوهري به اتهام كالهبرداري در دستور كار مأموران 

پليس آگاهي استان قرار گرفت. 
 تحقيقات پليسي نشان داد متهمان كه زن و شوهر هستند به واحدهاي 
صنفي مراجعه و با استفاده از ترفندهاي مختلف و وعده هاي مالي كالن، 
اعتماد شاكيان را جلب كرده و پس از شراكت با آنان در فرصتي مناسب 

اموال و لوازم مغازه را به فروش رسانده و متواري مي شوند. 
س��ردار روح االمين قاس��مي گفت: پ��س از اين مأم��وران تحقيقات 
گسترده اي را براي شناسايي و دستگيري متهمان آغاز كردند تا اينكه 
در نهايت مخفيگاه متهمان كالهبردار در شهرستان گرگان شناسايي 

شد و در عملياتي غافلگيرانه، هر دو متهم را دستگير كردند. 
متهمان پس از انتقال ب��ه اداره پليس در تحقيقات فن��ي به 20 فقره 
كالهب��رداري به ارزش 50 ميليارد  ريال در شهرس��تان گ��رگان اقرار 

كردند. 
متهمان پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني در اختيار مقام 

قضايي قرار گرفتند. 
 

قاتل خاموش
 جان زوج سالمند را گرفت 

زوج سالمندي در شهرستان شبستر استان آذربايجان شرقي بر 
اثر استنش�اق گاز مونواكس�يد كربن جان خود را از دست دادند. 
به گزارش پليس، سرهنگ سياوش عليفام فرمانده انتظامي شهرستان 
شبستر با اعالم اين خبر گفت: پس از اعالم اين خبر تيمي از مأموران 
پليس هم��راه نيروهاي امدادي راهي محل ش��دند كه در بررس��ي ها 
مشخص شد زن و شوهر 66 و 73 ساله، در اثر نشت گاز مونو اكسيد كربن 

دچار مسموميت شده و جان خود را از دست داده اند.

 دستگيري    مدير يک كانال تلگرامي 
   در بابل 

عام�ل  دس�تگيري  از  مازن�دران  انتظام�ي  فرمان�ده 
راه ان�دازي كمپي�ن تجمع�ات غير قانون�ي در اعت�راض ب�ه 
گران�ي بنزين در فض�اي مج�ازي در شهرس�تان بابل خب�ر داد . 
سردار   س��يد محمود ميرفيضي  در تش��ريح اين خبر گفت: در پي بروز 
برخي تجمعات در اعتراض به گراني بنزين و سوء استفاده معاندان نظام 
براي تشويش اذهان عمومي و ايجاد اغتش��اش در جامعه، موضوع در 

دستور كار يگان هاي اجرايي پليس قرار گرفت. 
وي افزود: در اجراي اين مأموريت، مأموران پليس فتای شهرستان بابل 
با انجام اقدامات اطالعاتي موفق به شناسايي مدير يك كانال تلگرامي با 
23 هزار دنبال كننده شدند كه در فضاي مجازي كه با راه اندازي كمپين 
»بنزين نزنيم« مردم را به اغتش��اش و اخالل در نظم عمومي ترغيب 
مي كرد. پس از اين مأموران با هماهنگي قضايي متهم را دستگير كردند 

و در بازرسي از وي تجهيزات ارتباطي مربوطه كشف شد .

۳ كشته در برخورد 
پرايد با قطار تهران - قزوين

برخ�ورد خ�ودروي پراي�د ب�ا قط�ار ترنس�ت ته�ران- قزوين، 
س�ه سرنش�ين خ�ودروي پراي�د را ب�ه كام م�رگ كش�اند. 
به گزارش فارس، صبح روز پنج ش��نبه س��ي ام آبان م��اه براثر برخورد 
يك دس��تگاه خودروی پرايد با قطار ترنست تهران- قزوين در گذرگاه 
مجاز كيلومتر 103 آبيك به زياران، سه نفر جان خود را از دست دادند.  
علت اوليه بروز اين حادثه، عبور خودروی پرايد از گذرگاه در هنگام عبور 
قطار ترنست اعالم شد،  البته مه آلود بودن هوا نيز در ايجاد اين حادثه 

مزيد بر علت شده است. 
در اين حادثه قطار ترنست نيز به علت آنكه تجهيزات اصلي آن در دماغه 

قرار دارد، از نظر فني آسيب ديد.

2 كشته در تصادف زنجيره اي پژوها
تصادف سه دس�تگاه پژو در مح�ور خاش – زاهدان در سيس�تان 
و بلوچس�تان دو كش�ته و دو مج�روح ب�ه ج�اي گذاش�ت. 
رئيس پليس راه شمال استان سيس��تان و بلوچستان با اعالم اين خبر 
گفت: ساعت يك بامداد روزپنج شنبه سي ام آبان ماه يك فقره تصادف 
زنجيره اي در كيلومتر 85 محور خاش- زاهدان به مركز 110 اعالم شد 
و بالفاصله تيم هاي��ي از پليس راه و نيروهاي ام��دادي به محل حادثه 

اعزام شدند. 
سرهنگ كشواد بهروزي زاده افزود: در بررس��ي هاي به عمل آمده در 
محل حادثه مشخص ش��د، يك دستگاه پژو پارس س��فيد رنگ كه از 
خاش به سمت زاهدان در حركت بوده با يك دستگاه پژو 405 كه در 
جهت مخالف در حركت بوده، برخورد مي كند و در ادامه يك دستگاه 
پژو پارس نقره اي رنگ با پژو پارس سفيد رنگ برخورد مي كند كه در 
جريان آن دوسرنشين پژو 405 در دم فوت مي كنند و دو سرنشين پژو 

پارس سفيد رنگ نيز مجروح و به مراكز درماني منتقل مي شوند. 
علت حادث��ه تجاوز به چ��پ پژو پارس نس��بت به پژو 405 از س��وي 

 كارشناسان اعالم شد.
برق جان كارگر كارخانه سيمان 

را گرفت 
تنگس�تان  شهرس�تان  در  س�يماني  كارخان�ه  كارگ�ر 
داد.  دس�ت  از  را  خ�ود  ج�ان  گرفتگ�ي  ب�رق  اث�ر  ب�ر 
فرمانده انتظامي شهرستان تنگستان با اعالم اين خبر گفت: اين حادثه 
را مردي به پاسگاه انتظامي الور شرقي خبر داد و گفت: برادرش بر اثر 

برق گرفتگي در كارخانه سيمان فوت كرده است. 
سرهنگ حسين خواجه افزود: پس از اعالم اين خبر مأموران راهي محل 
حادثه شدند كه بررسي ها نشان داد يكي از كارگران كارخانه سيمان كه 
فردي 46 ساله بود، حين كار در آبدارخانه با دست زدن به پنجره دچار 
برق گرفتگي شده و پس از انتقال به بيمارستان شهر خورموج جان خود 

را از دست داده است.

  نجات 15 شهروند از ميان دود و آتش
آتش نش�انان 15 ش�هروند را از مي�ان دود و آت�ش از س�اختمان 
چه�ار طبق�ه اداري و تج�اري در ش�مال ته�ران نج�ات دادند. 
به گزارش جوان، اين حادثه ساعت 22:10 شب چهارشنبه 29 آبان ماه 
رخ داد كه پس از اعالم اي��ن خبر ايس��تگاه هاي 6، 88 و گروه امداد و 
نجات 4 سازمان آتش نش��اني با تجهيزات كامل راهي محل حادثه در 

خيابان اندرزگو، خيابان شريفي نسب شدند. 
سيد احمد رسولي، افسر آماده منطقه سه عمليات سازمان آتش نشاني 
تهران با بيان اينكه محل حادثه يك س��اختمان چه��ار طبقه اداري و 
تجاري بود، گفت: آتش س��وزي در طبقه منفي شش اين ساختمان و 
در قسمت اتاقك كارگري و يك انباري به وسعت 10 متر مربع كه مملو 
از لوازم مستعمل و ضايعات بود رخ داده بود. زماني كه آتش نشانان در 
محل حاضر شدند شعله هاي آتش از انباري فوران مي كرد و دود حاصل 
از آن هم به طبقات فوقاني و رس��توراني در طبقه همكف رسيده بود و 
همه جا را دود آتش، فرا گرفته بود. پس از اين آتش نش��انان همزمان 
با مهار آتش، عمليات نجات افراد گرفتار ش��ده در ميان دود و آتش را 
آغاز كردند و درنهايت 15 شهروند را از ميان دود و آتش نجات دادند و 

ساعتي بعد هم آتش را خاموش كردند. 
علت بروز آتش سوزي از سوي كارشناسان آتش نشاني در حال بررسي 

است. 

عامالن قتل كفاش نوجوان بازداشت شدند

 دو زورگير خشن كه متهم هستند كفاش نوجوان را براي سرقت گوشي تلفن همراهش 
به قتل رسانده بودند، بازداشت ش�دند. متهمان اعتراف كرده اند پس از ارتكاب قتل، 
گوشي را به قيمت 300 هزار تومان فروخته و پول آن را صرف مصرف شيشه كرده اند. 

ج��وان،  گ��زارش  ب��ه 
ش��امگاه  س��اعت 22:45 
14 آبان م��اه  سه ش��نبه 
ب��ود ك��ه كاركن��ان يكي از 
بيمارس��تان هاي جن��وب 
تهران مأموران كالنتري 152 
خاني آباد ن��و را از م��رگ 
مشكوك پس��ري 18 ساله با 
خبر كردند. با حضور مأموران 

پليس در بيمارستان مش��خص شد كه پسر 
نوج��وان با اصاب��ت ضربه چاقو ب��ه گردنش 
مجروح ش��ده و پس از انتقال به بيمارستان 
جان باخته اس��ت. بعد از تأيي��د خبر قاضي 
مرادي، بازپرس ش��عبه دوم دادس��راي امور 
جناي��ي و تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي تهران در محل حاضر شدند. 
تحقيقات بيشتر نشان داد كه حادثه در كوچه 
41 خيابان ماهان، حوالي شهرك شريعتي و 
از سوي دو زورگير خش��ن رقم خورده است. 
همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني 
تحقيقات براي بازداش��ت عامالن حادثه به 

جريان افتاد. 
مادر مقتول در ش��رح ماجرا گفت: پسرم در 
يك توليدي كفش در بازار تهران كار مي كرد. 
البته شوهرم هم در بازار مغازه كفش فروشي 
دارد. ابوالفضل هر روز س��اعت هش��ت صبح 
خانه را ترك مي كرد و ش��ب هن��گام همراه 
پدرش به خانه برمي گش��ت. شب حادثه در 
مسير از پدرش جدا شد تا براي خودش شارژ 
تلفن و مقداري وسايل ديگر بخرد، اما ديگر 
از او خبري نشد تا اينكه يكي از همسايه ها به 
ما خبر داد زورگيران پسرم را با چاقو زخمي 
كرده اند. وقت��ي خودمان را به بيمارس��تان 
رسانديم متوجه ش��ديم كه او به علت شدت 

جراحت فوت شده است. 
تحقيقات كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
با بررس��ي دوربين هاي مداربسته نشان داد 
كه ابوالفضل لحظات��ي قبل از حادثه در حال 
حركت به س��مت فروش��گاهي در نزديكي 
خانه شان بوده است. او در حال حرف زدن با 
تلفن همراهش بود و نايلوني هم دست ديگر 
داشت. براساس تصاوير به دس��ت آمده، دو 
زورگير موتورسوار هم در تعقيب پسر نوجوان 
بودند كه در نزديكي فروشگاه، ترك نشين در 
حالي كه چاقو به دس��ت داشت براي سرقت 
گوش��ي تلفن همراه به ابوالفض��ل نزديك و 
سپس با او درگير مي شود. وقتي پسر نوجوان 

مقابل مرد زورگير مقاومت 
مي كند، با ضربه چاقوي وي 
از ناحيه گ��ردن هدف قرار 
مي گي��رد و س��رانجام مرد 
زورگير با سرقت گوشي به 
همراه همدستش متواري 

مي شود. 
در شاخه ديگري از بررسي ها 
كارآگاهان در جريان بررسي 
تصاوير بيش��تري از دوربين هاي مداربسته 
موفق شدند چهره يكي از سارقان را به دست 
آوردن��د. آنها ب��ا مراجعه به بان��ك اطالعات 
مجرمان س��ابقه دار متوجه ش��دند كه متهم 
مردي 30 ساله به نام سامان است. سامان از 
مجرمان سابقه دار بود كه بارها به اتهام سرقت 
بازداشت و به زندان افتاده بود. او آخرين بار 
به شش سال زندان محكوم و مهرماه امسال 
پس از تحمل دوران محكوميتش آزاد شده و 

سرقت هايش را دوباره شروع كرده بود. 
بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات بود كه 
مخفيگاه س��امان در يكي از شهرهاي غربي 
اس��تان تهران شناسايي ش��د و كارآگاهان 
روز پنج شنبه 30 آبان ماه با در دست داشتن 
نيابت قضايي راهي آن ش��هر شده و متهم را 
در مخفيگاهش غافلگير و بازداش��ت كردند. 
س��امان در اولي��ن بازجويي ها به قتل پس��ر 
نوج��وان و زورگي��ري از وي با همدس��تي 
دوستش كه شاهين نام داشت و شب حادثه 

راكب موتورسيكلت بود اعتراف كرد. 
با اطالعاتي كه سامان در اختيار پليس گذاشت 
كارآگاهان مخفيگاه شاهين را در همان حوالي 

شناسايي و او را بازداشت كردند. 
سامان 30 س��اله در بازجويي هاي بيشتر هم 
به قتل اعتراف كرد و در ش��رح بيشتر حادثه 
گفت: من شش س��ال قبل به اتهام س��رقت 
بازداش��ت و به زندان افتاد ت��ا اينكه مهرماه 
امسال آزاد ش��دم. بعد از آزادي از زندان بود 
كه تصمي��م گرفتم براي تأمي��ن هزينه هاي 
زندگي و مص��رف مواد مخدر س��رقت كنم. 
ماجرا را با شاهين كه از دوستانم بود در ميان 
گذاش��تم كه موافقت كرد. بعد از آن سوار بر 
موتورس��يكلت ش��اهين در خيابان ها پرسه 
مي زديم و گوشي تلفن همراه يا اموال ديگر 

شهروندان را سرقت مي كرديم. 
متهم در شرح حادثه هم گفت: آن شب مثل 
هميشه به دنبال سوژ ه اي براي سرقت بوديم 
كه متوجه پسر نوجواني ش��ديم كه در حال 

حرف زدن با گوشي تلفن همراه گرانقيمتش 
بود، براي همين تصميم به سرقت گوشي او 
گرفتيم و پس��ر نوجوان را تعقيب كرديم. در 
محلي خلوت م��ن چاقو كش��يدم و از موتور 
پياده ش��دم و به دنبالش رفت��م. وقتي به او 
رسيدم خواستم كه گوش��ي اش را بدهد كه 
مقاومت كرد ب��راي همين ضربه اي به او زدم 
و بعد از سرقت تلفن همراهش  فرار كرديم و 
گوشي را به فردي رهگذر به قيمت 300 هزار 
توم��ان فروختيم و با پول آن م��واد خريده و 

مصرف كرديم تا اينكه بازداشت شديم. 
سرهنگ كارآگاه علي گودرزي، معاون مبارزه 
با جرائم جنايي پليس آگاه��ي تهران گفت: 
دو متهم در بازجويي ها ب��ه جرم خود اعتراف 
كرده اند. وي ادامه داد: با صدور قرار قانوني از 
سوي بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان در 

اداره دهم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 
  حرف ه�اي م�ادر مقت�ول پ�س از 

دستگيري متهمان 
مادر ابوالفضل پس از شنيدن خبر دستگيري 
قاتالن پس��ر نوجوانش به خبرنگار ما گفت: 
پس از قتل پس��رم شب و روزم س��ياه شد و 
شادي از زندگي ما رفت. االن دو هفته است 
كه سياهپوش پسرم هس��تم و در اين مدت 
هر شب دعا مي كنم كه قاتل پسرم دستگير 
شود تا پس از محاكمه طناب دار به گردنش 
بين��دازم و آرام گيرم. وي ادام��ه داد: در اين 
مدت فقط به قصاص متهمان فكر مي كردم 
و االن هم اعالم مي كنم مهم نيست كه قاتل 
پسرم چه كسي اس��ت و من فقط درخواست 
قصاص دارم و تا زماني كه قاتل پسرم قصاص 
نش��ود آرام نمي ش��وم. من دلم روشن بود و 

مي دانس��تم قاتل پس��ر بي گناهم به زودي 
دستگير مي شود. س��اعت 8 شب پنج شنبه 
مأموران پليس به من خبر دادند كه متهمان 
را شناس��ايي و دس��تگير كردند و از   شوهرم 
خواستند روز يك شنبه يا دو ش��نبه به اداره 
آگاهي برويم. من به مأموران گفتم كه چند 
س��اعتي اس��ت در انتظار ش��نيدن اين خبر 
هس��تم. چون س��اعتي قبل خواه��رم با من 
تماس گرفت و گفت ش��ب قبل ابوالفضل به 
خوابش رفته و گفته كه ش��ماره تلفن قاتل و 
همدستش داخل گوشي است. ابوالفضل حتي 
رمز گوشي اش را مقابل چشمان خاله اش باز 
كرده و ش��ماره آنها را نش��ان داده كه من و 
خواهرم حدس زديم اين خواب نشان مي دهد 
كه مأم��وران پليس در يك قدم��ي متهمان 
هس��تند و اين موضوع را ابوالفضل خواسته 

زودتر به ما خبر دهد.
 وي گفت: م��ن مي خواه��م قاتل پس��رم و 
همدس��تش را ببينم و به آنه��ا بگويم به چه 
گناهي پس��ر نوجوان��م را به قتل رس��انديد. 
مي خواهم به آنها بگويم كاش پسرم را گروگان 
مي گرفتيد و از ما و پدرش پول مي خواستيد 
تا ما براي ش��ما پول فراهم كنيم نه اينكه به 
خاطر يك گوش��ي، ناجوانمردانه پسرم را در 
تاريكي شب به قتل برس��انيد و بدون اينكه 
به اورژانس خبر بدهي��د از محل فرار كنيد و 
اينگونه پس��رم جانش را از دست بدهد. مادر 
ابوالفضل در حالي كه گري��ه مي كرد، گفت: 
اميدوارم به زودي متهمان محاكمه شوند و به 
سزاي عملشان برسند تا براي ديگر مجرمان 
كه براي جان انس��ان ها ارزشي قائل نيستند 
درس عبرتي ش��ود و بدانند كه در نهايت در 

دام قانون گرفتار مي شوند.

 گوشي  مقتول  را
 ۳00 هزار تومان فروختيم

 و مواد خريديم

مردي ك�ه از خردادماه امس�ال به اتهام 
قت�ل همس�رش در بازداش�ت به س�ر 
مي ب�رد ب�ه زودي در دادگاه كيف�ري 
يك اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، عص��ر روز 18 خردادماه 
امس��ال بود كه مردي به مأم��وران پليس 
نسيم ش��هر خبر داد همس��رش را به قتل 
رس��انده اس��ت. لحظاتي بع��د، مأموران 
كالنتري 12 نسيم شهر در محل حادثه كه 
خانه آن مرد بود، حاضر شدند. جسد متعلق 
به زن 40 ساله به نام هما كه با ضربات چاقو 
به قتل رسيده بود. مأموران در محل حادثه 
ش��وهر آن زن را كه مردي 34 ساله به نام 
همايون بود، بازداشت كردند. همايون در 
اولين تحقيقات به قتل همس��رش اعتراف 
كرد. بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني 
همايون در بازجويي بيشتر جزئيات حادثه 

را شرح داد. 
او گفت: من شش سال قبل با هما آشنا شدم 
و مدتي بعد هم با هم ازدواج كرديم. هر چند 
او شش س��ال از من بزرگ تر بود، اما من به 
شدت دوستش داشتم. البته چهره اش هم 
نشان نمي داد كه اختالف سني ما زياد باشد. 
با اين حال ما در اين مدت صاحب دو فرزند 
شديم و زندگي آرامي هم داشتيم تا اينكه 
همسرم نسبت به من بي تفاوت شد. من فكر 
مي كردم كه دچار افس��ردگي شده است و 
تالش مي كردم تا حال روحي اش بهتر شود 

تا اينكه بسته اي به دستم رسيد. داخل بسته 
عكس هاي مستهجن زني بود كه چهره اش 
مش��خص نبود. داخل بسته يك يادداشت 
هم بود كه نوش��ته بود عكس ها متعلق به 
همسرم اس��ت. من عكس ها را به همسرم 
نشان دادم و خواستم درباره آن توضيح دهد 
كه گفت عكس ها ساختگي است و متعلق به 
او نيست و حتماً كسي قصد دشمني داشته 
است. من حرف همس��رم را قبول كردم و 
به موضوع عكس ها توجه بيشتري نكردم. 
متهم ادامه داد: چند روز بع��د از آن ماجرا 
بود كه بسته اي ديگر به دستم رسيد. داخل 
بسته تعداد عكس جنين سقط شده بود و 
همين طوري دست نوشته اي كه روي آن 
نوشته بود جنين متعلق به همسرم است. 
من عكس ه��اي تازه را دوباره به همس��رم 
نشان دادم و خواستم توضيح دهد اما دوباره 
انكار كرد. چند روز بع��د از آن پدرم تماس 
گرفت و گفت كه فردي ناشناس بسته اي 
برايش فرس��تاده ك��ه داخ��ل آن تعدادي 
عكس هاي برهنه همسرم است. همان روز 
بسته اي مشابه به دستم رسيد كه داخل آن 
عكس هايي برهنه از همسرم بود. اين بار اما 
عكس ها كامل و در كنار مردي غريبه گرفته 
شده بود. داخل بسته مثل بسته هاي قبلي 
هم دست نوش��ته اي بود كه مردي نوشته 
بود همس��رم به من خيانت مي كند و با او 

ارتباط دارد. 

متهم در شرح حادثه گفت: ساعتي قبل از 
حادثه بچه ها را به خانه پدرم بردم و به خانه 
برگشتم. عكس هاي تازه را به همسرم نشان 
دادم و خواس��تم درب��اره آن توضيح دهد. 
او ب��دون اينكه از دي��دن عكس ها ناراحت 
شود پرخاش��گري كرد و با بي شرمي گفت 
كه اين موض��وع ارتباطي به م��ن ندارد و 
نباي��د در كار او دخالت كن��م. او گفت كه 
طالق��ش را خواه��د گرفت ك��ه عصباني 
ش��دم و قفل فرمان را برداشتم و ضربه اي 
به س��رش زدم. بعد چاقو برداشتم و چند 
ضربه به او زدم كه مجروح شد و روي زمين 
افتاد. س��رانجام هم او را خفه كردم و چند 
ساعتي باالي سر جسد نشستم و سرانجام 
پليس را از ماجرا با خبر كردم. متهم گفت: 
همسرم مرتكب خيانت ش��ده بود و من به 
خاطر كاري كه ك��رده بود كنترل خودم را 
از دست دادم و او را به قتل رساندم. متهم در 
جريان تحقيقات بعدي عكس هايي كه فرد 
ناشناس برايش ارسال كرده بود را ضميمه 
پرونده كرد. با كامل ش��دن تحقيقات و در 
حالي كه اولياي دم براي متهم درخواست 
قصاص كرده بودند، بازپ��رس او را به اتهام 
قتل عمد مجرم شناخت و پرونده با صدور 
كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد. متهم به زودي در يكي 
از ش��عب دادگاه پاي مي��ز محاكمه حاضر 

مي شود. 


