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س�ه معل�م و دو دانش آم�وز در حادث�ه 
آتش س�وزي ش�بانه يك�ي از م�دارس 
شهرس�تان سردش�ت دزفول زخمي و 
راهي بيمارستان شدند. بي توجهي وزير 
آموزش و پرورش نس�بت ب�ه وقوع اين 
حادثه كه از قضا در اس�تان خوزس�تان 
حضور داشت خشم كاربران شبكه هاي 
اجتماع�ي را ب�ه همراه داش�ته اس�ت. 
فرهاد ديناراني، رئيس آم��وزش و پرورش 
سردشت دزفول به ايرنا گفت: حادثه آتش 
سوزي ساعت 22 ش��امگاه چهارشنبه اول 
بهمن ماه اتف��اق افتاده ك��ه در جريان آن 
س��ه نفر از معلمان و س��ه نفر از شهروندان 
زخمي و راهي بيمارس��تان طالقاني اهواز 
شده اند. وي ادامه داد: شدت سوختگي دو 
نفر از مجروحان باالي 50 درصد است. وي 
علت حادثه را اصابت صاعقه اعالم كرد. اين 
اظهارات در حالي مطرح مي ش��ود كه علي 

عبداللهي ش��اه آبادي، بخش��دار سردشت 
دزفول گفته است كه دو نفر مجروحان اين 
حادثه دانش آموز بوده اند. وي با بيان اينكه 
دانش آموزان مصدوم پس��ر هستند، افزود: 
هنوز علت وقوع حادثه مش��خص نيست و 
كارشناسان در حال بررسي موضوع هستند. 
اين حادث��ه در حالي رقم خورده اس��ت كه 
همزمان با وقوع آن محسن حاجي ميرزايي، 
وزير آم��وزش و پ��رورش هم وارد اس��تان 
خوزستان ش��ده بود. عدم پيگيري وزير از 
چرايي وق��وع حادثه و عيادت نك��ردن او از 
معلمان و دانش آموزان س��وخته كه از قضا 
در بيمارستان طالقاني اهواز بستري هستند 
خشم كاربران شبكه هاي اجتماعي را هم به 
همراه داشته است. در همين حال مشخص 
نيست كه چرا با شيوع بيماري كرونا معلمان 
و دانش آموزان در ساعت  22 شب در مدرسه 

حضور داشتند. 

 معلمان و  دانش آموزان سوختند
وزير نيامد

در رفتن چرخ تريلي و عب�ور آن به الين 
مخال�ف زوج جوان را كه س�وار خودروي 
وانت بودند به كام مرگ كشاند و دو كودك 
آنه�ا را زخم�ي و روانه بيمارس�تان كرد. 
راننده تريلي از محل حادثه گريخته است. 
به گزارش جوان، سرهنگ فرهاد ذاكري منش، 
رئيس پليس راه اس��تان قزوين توضيح داد: 
ساعت 18 روز پنج ش��نبه مأموران پليس از 
حادثه رانندگي در جاده ساوه به بويئن زهرا 
با خبر و در محل حاضر ش��دند. بررسي هاي 
اوليه نشان داد كه راننده و سرنشين خودروي 
وانت نيسان كه زوج جوان بودند به علت شدت 
جراحت فوت شده و دو كودك خردسال آنها 

هم زخمي شده اند كه به بيمارستان منتقل 
شدند. در تحقيقات مشخص شد خودروي 
وانت نيسان در مس��ير خود در حال حركت 
بوده كه ناگهان با يك حلق��ه چرخ تريلر به 
شدت برخورد مي كند. شدت حادثه به حدي 
بود كه اتاقك از خودرو جدا می شود و حادثه 
مرگبار رقم مي خورد. در بررسي هاي بيشتر 
مشخص ش��د كه به دليل نقص فني تريلي 
كه در مسير مقابل در حال حركت بوده چرخ 
از خودرو جدا ش��ده و حادثه رقم مي خورد. 
همچنين مشخص شد كه راننده تريلي بعد از 
حادثه از محل متواري شده است كه تحقيقات 

براي بازداشت وي در جريان است. 

رئيس پايگاه سوم پليس امنيت عمومي 
تهران بزرگ از انهدام باند فروش سالح 
و مهم�ات در فضاي مج�ازي خبر داد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ علي ش��املو 
توضي��ح داد: مأم��وران پلي��س امني��ت 
در جري��ان تحقيق��ات خ��ود از فعاليت 
اعض��اي يك بان��د درباره فروش س��الح 
در فض��اي مجازي با خبر ش��ده و در اين 
باره تحقي��ق كردند. مأم��وران پليس در 

جريان بررس��ي هاي خود موفق ش��دند 
مخفيگاه اعض��اي بان��د را حوالي ميدان 
سبالن شناسايي و اول بهمن ماه سه متهم 
را بازداش��ت كنن��د. مأم��وران پليس در 
بازرس��ي از محل دوقبضه سالح جنگي، 
يك قبضه سالح ش��كاري مجاز، بيش از 
50 عدد فشنگ جنگي، شش قبضه سالح 
سرد و ساير ادوات كشف كردند. تحقيقات 

بيشتر در اين باره جريان دارد.

 انهدام باند فروش سالح 
در فضاي مجازي 

 چرخ تريلي
 زوج جوان را به كام مرگ برد

 آموزش و پرورش 
متخلفان و مجرمان

 بروز »سوانح« و »جرائم« دو معضل بزرگ جامعه هستند كه هر لحظه سياهه 
آمار قربانيانشان پررنگ تر مي شود. براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني 
ساالنه به طور ميانگين 16هزارو400 نفر در جريان سوانح رانندگي جانشان 
را از دست مي دهند و 360 هزار نفر هم مجروح و معلول مي شوند. براساس 
اظهارات رئيس پليس راهور كه بهمن ماه س��ال گذشته اعالم شد تصادف 
فوتي 5/1 ميليارد تومان خسارت به كشور وارد مي كند كه اين رقم در مجموع 
85 هزار ميليارد تومان براي كشور هزينه در بر دارد. اين اتفاق ها در حالي رقم 
مي خورد كه رئيس پليس راهور ناجا علت 92 درصد سوانح را خطاي انساني 
اعالم كرده است كه در نوع خود يك فاجعه انساني است. داليلي مثل سرعت 
و س��بقت غيرمجاز، انحراف به چپ  و عدم رعايت فاصله طولي اتفاق هايي 
است كه تصميم بروز آن در دستان رانندگاني است كه با چشمان باز دست 
به كشتار جمعي مي زنند. در كنار س��وانح رانندگي كه قربانيانش در صدر 
حوادث كشور قرار دارد، سوانح ديگري مثل گاز گرفتگي، برق گرفتگي، غرق 
شدگي و سوانح كار بخشي از جمعيت كشور را به داليلي كه عمده آن خطاي 
انساني است، كاهش مي دهد. در سوانح گازگرفتگي سال گذشته 784 نفر، 
غرق شدگي هزارو275 نفر، سوختگي هزارو854نفر، برق گرفتگي669 نفر 
جان باختند و خانواده هايش��ان را داغدار كردند. 574هزارو961 نفر هم به 
دليل ش��ركت در نزاع هاي صورت گرفته مجروح شده و در پزشكي قانوني 

اطالعاتشان را ثبت كردند. 
در كنار از دست رفتن جان ش��هروندان در اين گونه سوانح، جان و سرمايه 
بسياري از افراد جامعه هم در جريان جرائم از دس��ت مي رود. اين سرمايه 
مي تواند يك موتورسيكلت براي شهروندي باشد كه اين وسيله نقليه همه 
دارايي اش محسوب مي شود يا ميلياردها تومان سرمايه شهروندي طالفروش 
باشد كه سارقان به مغازه اش دستبرد مي زنند. بروز اين گستره از جرم در كشور 
و غليان زندان ها از زندانيان كه البته حاال به مدد كرونا خلوت شده، چيزي جز 
تأثر برجاي نمي گذارد. رئيس سازمان زندان هاي كشور سال گذشته جمعيت 
كيفري كشور را 250 نفر در هر 100 هزار نفر اعالم كرده است، با اين حال بايد 
در نظر داشت كه همه كساني كه مرتكب جرم مي شوند بازداشت نمي شوند 
از همين روست كه ديگر در كشور نمي توان كس��ي را پيدا كرد كه خود يا 
نزديكانش گرفتار سارقان نشده باشند. هر لحظه كه مي گذرد گزارش هاي 
بسياري درباره سرقت و كالهبرداري در پليس ثبت مي شود. شلوغي مراكز 
پليس، دادسرا و دادگاه ها پيامي جز گستره بروز جرم در كشور ندارد. با ورود 
ش��يوه هاي نوين در ارتكاب جرائم مثل برداش��ت هاي غيرمجاز از حساب 
شهروندان كه به شيوه هايي مثل فيشينگ و اسكيمر انجام مي گيرد عمدتاً 
به دليل امنيت پايين حساب هاي بانكي اتفاق مي افتد كه بانك مركزي هم از 
پذيرش مسئوليت خود در موضوع شانه خالي مي كند از همين رو هر لحظه 
بر گستره بروز جرائم سايبري در كشور اضافه مي شود كه گستره اين جرائم، 

پيامدي جز از دست رفتن سرمايه شهروندان ندارد. 
بخش مهمي از داليلي كه منجر به از دست رفتن جان و سرمايه شهروندان 
مي شود ناشي از عدم آگاهي افراد به دليل نداشتن مهارت هاي زندگي است. 
شهروندان بايد بخشي از اين آگاهي را خود كسب كنند و بخش مهم ديگر 
بايد به آنها آموزش داده ش��ود. آن گونه كه در باال اشاره شد سوانح رانندگي 
ساالنه 85 هزار ميليارد تومان براي كشور هزينه در بر دارد. پرسش اساسي اين 
است كه آيا اين مقدار هزينه براي پيشگيري از بروز آن صورت مي گيرد؟ قطعاً 
خير. بنابراين مي توان به صراحت گفت سال هاي زيادي است كه هزينه هاي 
بسياري به دليل بروز جرائم و سوانح متحمل كشور مي شود،  در صورتي كه با 
هزينه كردن حداقل آن براي آگاهي عمومي مي شود از داغدار شدن بسياري از 
خانواده ها و از دست رفتن سرمايه ها جلوگيري كرد. آموزش و پرورش و وزارت 
علوم به عنوان آموزش و پرورش دهنده نيروي كار جامعه، صدا و سيما به عنوان 

فرا گيرترين رسانه كشور جايگاهي ويژه در آگاه سازي عمومي دارند. 
چنانچه از رئيس سازمان صدا و س��يما بخواهيد درباره نقش رسانه ملي در 
آگاه سازي و آموزش مردم نسبت به بروز »سوانح« و »جرائم« توضيح دهد 
بدون ترديد قادر خواهد بود ساعتي درباره اثر گذاري فراگير ترين رسانه كشور 
حرف بزند؛ اما اگر بخواهيد درباره آن چه در رسانه تحت امرش جريان دارد 
شرح دهد، چيزي جز توجيه دستگيرتان نخواهد شد؛ چراكه عملكرد اين 
رس��انه در معرض نگاه همگان قرار دارد. اين موضوع درباره وزير آموزش و 
پرورش كه وزارتخانه اش وظيفه آموزش و پرورش دادن نيروي كار جامعه 
را عهده دار اس��ت مصداق دارد اما در عمل، فقدان آموزش و پرورش در اين 
نهاد حاصلي جز جامعه اي بحران زده  نيست كه بستري شده براي آموزش و 

پرورش متخلفان و مجرمان. 

دو م�ردي كه ب�ه داخل رودخان�ه حاش�يه بزرگ�راه امام علي)ع( 
س�قوط كرده بودن�د ب�ا ت�الش آتش نش�انان نج�ات يافتن�د. 
به گزارش جوان، ساعت 15:59 روز پنج ش��نبه آتش نشانان ايستگاه 79 از 
سقوط دو مرد به رودخانه حاش��يه بزرگراه امام علي)ع(، روبه روي خروجي 
صفاييه با خبر و در محل حاضر ش��دند. عادل خوش گفتار،  فرمانده آتش 
نشانان گفت: بررسي ها نشان داد كه دو مرد 25  و30  ساله به دليل نامشخصي 
داخل كانال آب سقوط كرده اند. آتش نشانان پس از ايمن كردن محل و پس 
از برپا كردن كارگاه، با استفاده از نردبان دستي وارد كانال آب شده و به افراد 
سقوط كرده دسترسي پيدا كردند.  وي ادامه داد: آتش نشانان پس از دسترسي 
به هر دو شخص، با استفاده از برانكارد و ابزار مخصوص، هر دو نفر را به بيرون از 
كانال آب منتقل كرده و به عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه جهت انتقال 

به مراكز درماني تحويل دادند. علت حادثه در دست بررسي است. 

 نجات  2 مرد 
 از حادثه غرق شدگي

حسين فصيحي

مرگ غم انگيز چترباز معروف در 
سالگرد پالسكو 

محم�د بزرگ�ي چترب�از مع�روف اي�ران در مراس�م س�الگرد ش�هداي 
آتش نش�ان پالس�كو هن�گام پري�دن از روي نردب�ان بلن�د آتش نش�اني در 
اكباتان ته�ران دچار حادثه ش�د و جان خ�ود را از دس�ت داد. تحقيق�ات درباره 
عل�ت و چگونگ�ي اي�ن حادث�ه ب�ه دس�تور بازپ�رس جناي�ي ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، صبح روز پنج شنبه دوم بهمن مراسمي براي پاسداشت شهداي آتش نشان 
ساختمان پالسكو كه چهار سال قبل جان خود را از دست دادند، مقابل  ساختمان آتش 
نشاني فاز يك اكباتان در غرب تهران برگزار شد. در اين مراسم نمادين قرار بود محمد بزرگي 
از چتربازان مطرح ايران از روي نردبان بلند مرتبه خودروي آتش نش��اني به ياد شهداي 

آتش نشان با چتر به زمين فرود  آيد. 
محمد بزرگي پس از گرفتن مجوز، باالي نردبان رفت و قرار بود پس از پرش او،  همسرش نيز 
از همان نردبان به زمين فرود بيايد. همه چشم ها رو به آسمان به سوي اين چتر باز معروف 
بود كه وي از باالي نردبان بلند مرتبه به پايين پريد. چند نفر از همراهان محمد بزرگي و 
همسر وي كه به نوعي از اعضاي گروه او محسوب مي شدند در پايين ارتفاع مشغول ضبط 

و تهيه گزارش ويدئويي اين پرش بودند. 
قرار بود چتر محمد بزرگي در 50 متري زمين باز ش��ود، اما ناگهان چترش در آسمان به 
دورش پيچيد و گره خورد و باز نشد. همه در بهت حيرت او را نگاه مي كردند و محمد هم هر 
چقدر تالش كرد به خاطر ارتفاع كم موفق نشد چترش را باز كند و در نهايت روي درختي 
سقوط كرد  و به شدت زخمي و راهي بيمارستان صارم شد. پس از اين تيم پزشكي تالش 
زيادي براي نجات جان چتر باز معروف انجام دادند، اما وي بر اثر شدت جراحات و شكستگي 
به كام مرگ رفت. پس از اين حادثه مأموران كالنتري 135 آزادي بالفاصله موضوع مرگ 
مشكوك چترباز را به قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران اطالع دادند. بازپرس جنايي پس از حضور در محل حادثه دس��تور داد جسد مرد 
فوت شده براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني منتقل شود و چتر وي هم براي 

بررسي هاي فني در اختيار كارشناسان زبده قرار گيرد . 
تحقيقات درباره علت اين حادثه به دستور قاضي پرونده از سوي كارآگاهان پليس آگاهي 

ادامه دارد.

تحقيق�ات پلي�س پايتخ�ت ب�راي رمزگش�ايي از 
جنايت م�ردي ميوه فروش كه 10س�ال قب�ل دختری 
جوان را به قتل رس�انده و جس�دش را در حاشيه شهر 
دفن كرده  اس�ت با بررس�ي س�رنخي كه همسايه اش 
ب�ه دس�ت كارآگاه�ان داد  در جري�ان اس�ت. 
به گزارش جوان، روز سه شنبه سي ام دي ماه امسال مردي در 
جنوب تهران به اداره پليس رفت و از راز قتل دختر 22 ساله اي 
در 10 سال قبل را بر مال كرد. شاكي در توضيح ماجرا گفت: 
اسفند س��ال 89 مرد معتادي به نام س��يروس كه با وانتش 
ميوه فروشي مي كرد، همس��ايه من بود. او مرد خالفكاري 
بود و افراد زيادي به خان��ه اش رفت و آمد مي كردند. يكي از 
روزهاي اسفندماه متوجه سر و صداي داخل حياط خانه ام 
شدم و وقتي از پنجره  نگاه كردم ديدم سه مرد جسدي را كه 
از پاهايش معلوم بود زن است داخل پتويي پيچانده و در حال 
انتقال آن به داخل خودروي سيروس هستند. وقتي آنها جسد 
را در عقب خودروي وانت گذاش��تند يك لحظه پتو از روي 
صورت خوني اش كنار رفت كه او را شناختم. جسد متعلق به 
دختر جواني به نام مهناز بود كه به خانه سيروس رفت و آمد 
داشت. آنها جسد را با خود بردند و پس از چندين ساعت كه 
برگشتند از حرف هاي آنها متوجه شدم جسد دختر جوان را 

در اطراف تهران دفن كرده اند. 
وي ادامه داد: من تصمي��م گرفتم موض��وع را به مأموران 
پليس خبر بدهم اما از آنجايي كه سيروس فرد خالفكاري 
بود ترسيدم و س��كوت كردم. پس از اين عذاب وجدان به 
سراغم آمد،  اما هر بار كه خواستم به اداره پليس بروم و راز 
اين جنايت را بر مال كنم جرئت نكردم. فكر مي كردم عذاب 
وجدان رهايم مي كند و حادثه را فراموش مي كنم اما االن 
10 سال است كه عذاب وجدان دارم و گاهي هم دختر جوان 
به خوابم مي آيد و از من سؤال مي كند كه چرا موضوع را به 
پليس خبر نداده ام تا اينكه امروز تصميم گرفتم به اداره پليس 

بيايم و راز اين جنايت را بازگو كنم و راحت شوم. 
وي در پاي��ان گفت: هم��ان زم��ان حادثه م��ادر مهناز را 
مي ش��ناختم كه در جس��ت وجوي دخترش ب��ود و حتي 

شكايت هم كرده بود. 
   دستگيري متهم 

پس از اظهارات مرد ميانس��ال،  مأموران پليس به دستور 
قاضي مصطفي واحدي،  بازپرس شعبه 11 دادسراي امور 

جنايي تهران تحقيقات درباره اين ادعا را آغاز كردند. 
در بررس��ي هاي مأموران پليس مش��خص ش��د نيمه اول 
اسفند سال 89 زن ميانسالي به اداره پليس رفته و از گم شدن 
ناگهاني دختر 22 ساله اش به نام مهناز شكايت كرده است. 
زن ميانسال گفته بود كه دخترش شوهر دارد اما شوهرش 

هم از سرنوشت او اظهار بي اطالعي مي كند. 
آن زمان تحقيقات مأموران پليس نشان داده بود مهناز   به 
خانه مردي به نام سيروس رفت و آمد داشته است و بدين 
ترتيب از شوهر زن گمشده و سيروس هم تحقيق مي شود 
اما به نتيجه نمي رسند و تحقيقات همچنان براي پيدا كردن 

زن جوان ادامه داشته تا اينكه مرد همسايه پس از 10  سال 
راز قتل وي را بر مال مي كند. 

بدين ترتيب مأموران پس از مطالعه پرونده زن گمشده به 
دستور بازپرس جنايي سيروس را به عنوان مظنون حادثه 
روز چهارشنبه اول بهمن بازداشت كردند. وي در بازجويي ها 
مدعي شد كه از سرنوشت زن جوان بي خبر است و روزي كه 
شاهد گفته است جسد زن جوان از خانه او به بيرون منتقل 

شده است در خانه نبوده است. 
متهم در توضيح ماجرا در ادعايي گفت: من ميوه فروش دوره 
گردم و از سال ها قبل به همين شغل مشغول هستم. 10 سال 
قبل كه مهناز گمشد من معتاد به ترياك بودم البته االن متادون 
مصرف مي كنم. آن زمان شوهر صيغه اي مهناز كه فريدون نام 
دارد براي من مواد مخدر مي آورد و هر زماني كه به خانه ام مي آمد 
مهناز هم همراه او بود. به همين دليل من او را مي شناختم و به 
خانه ام رفت و آمد داشت. روزي كه شاهد مدعي است سه نفر 
جسد مهناز را از خانه من به داخل خودروام منتقل كرده و به 
بيرون برده اند من بيمارستان بودم. آن روز فرزندم بيمار شد و 
او را به بيمارستان بردم و چند ساعتي هم در بيمارستان بودم و 

خبر ندارم كه مهناز به خانه من آمده بود يا نه. 
وي در ادامه گفت: وقتي مهناز گمشد پليس از من و شوهر 
مهناز و حتي برادر شوهرش نيز تحقيق كرد كه به من گفتند 
برادر ش��وهرش به قتل مهناز اعتراف كرده و محل جسد 
مهناز را هم به مأموران گفته است. من و شوهر مهناز آزاد 
شديم اما مدتي بعد برادر شوهرش هم آزاد شد كه گفتند او 
دروغ گفته و قاتل نيست و من از آن زمان به بعد از سرنوشت 
مهناز بي خبرم تا اينكه االن مأموران مرا به اتهام قتل مهناز 
دستگير كردند.  همزمان با ادامه تحقيقات متهم به دستور 
بازپرس واحدي براي تحقيقات فني و روشن شدن زواياي 
پنهان حادثه در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
قرار گرفت.   همچنين بازپرس به مأموران پليس دس��تور 
داد با نشاني هايي كه ش��اكي از محل دفن جسد در اختيار 
آنها قرار داده است براي كشف جسد راهي روستاي محل 

دفن جسد شوند.

افشاي راز قتل 10 سال پس از حادثه

م�رد زندان�ي ك�ه در جري�ان درگي�ري 
مرتك�ب  رجايي ش�هر  زن�دان  در 
هم بندي هاي�ش  از  يك�ي  قت�ل 
ش�ده بود، ب�ه م�رگ محك�وم ش�د. 
به گزارش جوان، اسفند س��ال 98، مأموران 
پلي��س كرج از درگي��ري منجر ب��ه قتل در 
زن��دان رجايي ش��هر باخبر و راه��ي محل 
شدند. بررسي هاي اوليه نشان داد درگيري 
بين 18 نف��ر از زندانيان اتفاق افت��اده و در 
آن درگي��ري يكي  از آنها به نام هوش��نگ با 
ضربه چاقو زخمي و بعد از انتقال به بهداري 
فوت كرده اس��ت. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني، عامالن درگيري بازداش��ت ش��دند 
و در بازجويي از آنها، س��پهر ك��ه عامل قتل 
بود به جرمش اقرار كرد. او گفت به دس��تور 
سه نفر از هم بندي هايش هوشنگ را به قتل 
رس��انده اس��ت. با اقرار متهم  كيفرخواست 
براي س��پهر به اتهام  مباشرت در قتل، براي 
س��ه زنداني ديگر به اتهام  معاونت در قتل و 
براي ديگر زندانيان به اتهام  شركت در نزاع 
دسته جمعي صادر و پرونده به دادگاه كيفري 
يك  اس��تان تهران فرستاده شد. متهمان در 

اولين جلس��ه محاكمه مقابل هيئت قضايي 
ش��عبه چهارم دادگاه قرار گرفتن��د. ابتداي 
جلس��ه اولياي دم  درخواست قصاص كردند 
سپس پدر مقتول گفت: پسرم به اتهام قتل 
مردی سالخورده در زندان بود. در اين سال ها 
تالش كرديم رضايت اولياي دم را جلب كنيم 
تا آزادي پسرم را ببينيم، اما اين حادثه باعث 
ش��د جنازه او را تحويل بگيريم. براي متهم 

درخواست قصاص دارم. 
در ادامه مته��م در جاي��گاه ق��رار گرفت و 
خالف اظهاراتش قتل را ان��كار كرد و گفت: 
من و هوش��نگ همبند بودي��م. مدتي بود 
به خاطر اينكه چه كس��ي وكيل بند شود با 
هم اختالف داش��تيم تا اينكه روز حادثه او 
با چند نفر ديگر از هم بندي هايش به خاطر 
چشم در چش��م ش��دن با هم درگير شدند. 
س��پس تعداد زيادي از زنداني��ان با چاقوي 
دست ساز به سوي هوش��نگ حمله كردند. 
متهم ادامه داد: قب��ول دارم در آن درگيري 
 حضور داشتم اما نمي دانم ضربه اي كه زدم  

كاري بود يا نه. 
متهم در آخر گفت: س��ال ها قب��ل به خاطر 
قتل به زندان افتادم و در اين س��الها تالش 
كردم  ت��ا رضاي��ت اولي��اي دم را جلب كنم . 
 قرار بود به زودي آزاد ش��وم ك��ه اين حادثه 

رقم خورد. 
سپس سه متهم ديگر يك به يك در جايگاه 
ايس��تادند و با ان��كار جرمش��ان گفتند در 
درگيري حضور داش��تيم، اما دس��تور قتل 
نداديم. مته��م به خاطر اخت��الف با مقتول 

خودش به او ضربه زد و او را كشت. 
با دفاع ساير متهمان به اتهام شركت در نزاع 
دسته جمعي، هيئت قضايي با تبرئه سه متهم 
از معاونت در قتل، سپهر را با توجه به شواهد 
و قرائن موجود به قصاص محكوم كرد و ساير 

متهمان نيز به حبس محكوم شدند. 
اين حكم  با اعتراض وكيل متهم به ديوانعالي 
كشور فرستاده شد تا قضات ديوان پرونده را 

بار ديگر مورد بررسي قرار دهند.

قصاص، مجازات قتل در زندان


