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دستبرد زوج جوان
 به آرايشگاه زنانه با آب قند

زوج ج�وان ك�ه ب�ا آب قن�د از آرايش�گاهي 
زنان�ه در ش�مال ته�ران س�رقت كرده بودند، 
پ�س از دس�تگيري مدعي ش�دند ب�ه خاطر 
ني�از مال�ي مجب�ور ب�ه س�رقت ش�ده اند. 
به گزارش جوان، 13 اسفند سال گذشته زني با مركز 
فوريت هاي پليس 110تماس گرفت و گزارش يك 
سرقت را اعالم كرد. لحظاتي بعد تيمي از مأموران 
كالنتري 101تجريش در محل كه آرايش��گاهي 
زنانه بود حاضر شدند. زن آرايشگر در توضيح ماجرا 
گفت: س��اعتي قبل زني براي آرايش به اينجا آمد. 
بعد از انجام كارش گفت كه فشارش افتاده و از من 
خواست كه برايش آب قند بياورم. من هم نگرانش 
شدم و به آشپزخانه رفتم و در حال تهيه آب قند بودم 
كه ناگهان مردي چاقو به دست وارد شد. خيلي زود 
متوجه شدم كه مرد چاقو به دست همدست آن زن 
است و او در غفلت من، آن مرد را به داخل راه داده 
است. آنها با تهديد چاقو از من درخواست پول و طال 
كردند. در حالي كه به شدت ترسيده بودم، ناگهان 
پسرم همراه دوستش از راه رسيد. مرد چاقو به دست 
آنها را هم تهديد كرد. سارقان سرانجام با مقداري 
لوازم داخل آرايشگاه كه 200 ميليون تومان قيمت 

داشت فرار كردند. 
بعد از مطرح ش��دن ش��كايت تيمي از كارآگاهان 
پايگاه يكم پليس آگاهي مأمور رسيدگي به پرونده 
ش��دند. مأموران پلي��س در اولين گام با بررس��ي 
دوربين هاي مداربسته موفق شدند چهره مرد سارق 
را شناس��ايي كنند. در ش��اخه ديگري از بررسي ها 
مأموران مخفيگاه متهم را كه س��امان نام داشت در 
تجريش شناس��ايي و 21 اريبهش��ت او را بازداشت 
كردند. س��امان در اولين بازجويي ها به س��رقت با 
همدستي نامزدش اعتراف كرد. او گفت: به خاطر نياز 
مالي كه داشتيم تصميم به اجراي سرقت گرفتيم. با 
اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت نامزدش 
ثريا هم 28ارديبهش��ت ماه در شهرس��تان شهريار 
بازداش��ت و در بازرس��ي از خانه او مقداري از لوازم 
سرقت شده كشف شد. سرهنگ كارآگاه سيدعلي 
شريفي،  رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي پايتخت 
گفت: دو متهم به دستور بازپرس راهي زندان شدند. 

 
مرگ مادر

 پس از نجات فرزند
م�ادر ج�وان وقت�ي متوج�ه ش�د كودك�ش 
ب�ه داخ�ل آب س�قوط ك�رده اس�ت خ�ود را 
ب�ه آب زد و پ�س از نج�ات طف�ل، غرق ش�د. 
به گزارش جوان، س��رهنگ حس��ين نوري فريد، 
سرپرس��ت فرماندهي انتظامي شهرستان هامون 
گفت: روز گذشته مأموران پليس از حادثه غرق شدن 
زني در رودخانه پل نهر در حاشيه شهرستان هامون 
با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي هاي مأموران 
كالنتري11 نشان داد كه پس��ربچه دو و نيم ساله 
همراه خانواده اش مشغول تفريح بودند كه ناگهان 
طفل به داخل آب س��قوط كند. همزمان با وقوع 
حادثه مادر 35 ساله خود را به آب مي زند و طفل را از 

آب خارج مي كند اما خودش غرق مي شود. 

 اعتراف 2 سارق
 به سرقت طاليي

دو مرد س�ارق ك�ه شش  س�ال قب�ل دو و نيم 
كيلو طالي م�ردي طالف�روش را در س�نندج 
سرقت كرده بودند، س�رانجام بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، سردار علي آزادي، فرمانده انتظامي 
استان كردس��تان گفت: س��ال 93 مأموران پليس 
شهرستان سنندج از حادثه سرقت در حاشيه شهر 
با خبر و در محل حاضر ش��دند. بررسي ها نشان داد 
كه دو س��ارق پس از زخمي كردن مردي طالفروش 
دو و نيم كيلو طالي او را از داخل خودروي وي سرقت 
كرده و گريخته اند. پس از وقوع حادثه تحقيقات براي 
بازداشت متهمان به جريان افتاد. در حالي كه بررسي ها 
با بن بست مواجه شده بود، روز گذشته مخفيگاه دو 
متهم در شهرستان ديواندره شناسايي شد و متهمان 
بازداشت شدند. دو سارق در بازجويي ها به سرقت از 

طالفروش و زخمي كردن وي اعتراف كردند. 

دزد حواس پرت گواهينامه اش را 
داخل خودرو جا گذاشت

رد ياب�ي گواهينام�ه اي ك�ه داخ�ل ي�ك كامي�ون س�رقتي پي�دا ش�ده بود، 
كنن�د.  بازداش�ت  را  حرف�ه اي  س�ارق  پلي�س  مأم�وران  ت�ا  ش�د  س�بب 
به گزارش جوان، چهارم اسفند س��ال گذش��ته مردي به مأموران كالنتري 157 مسعوديه 
خبر داد كه كاميونش سرقت شده است. او گفت: كاميونم را كنار خيابان پارك كرده و براي 
انجام كاري از محل دور شدم. وقتي برگشتم متوجه ش��دم كه خودروام سرقت شده است. 
وقتي پرونده براي بررسي بيشتر به پايگاه ششم پليس آگاهي تهران فرستاده شد، مأموران 
در اين باره تحقيقات بيش��تري انجام دادند. در حالي كه بررس��ي ها در جريان بود مأموران 
موفق شدند خودروي سرقت شده را به صورت رها شده حوالي افسريه كشف كنند. آنها در 
بازرسي خودرو گواهينامه اي زير صندلي آن پيدا كردند كه مالك كاميون گفت كه صاحب 
آن را نمي شناسد. از آنجا كه احتمال مي رفت گواهينامه پيدا ش��ده متعلق به سارق باشد، 
بررسي هاي بيشتري در اين باره انجام شد. تحقيقات نشان داد كه صاحب گواهينامه كه كريم 
نام داشت از مجرمان سابقه داري است كه قباًل به اتهام جرائم مختلف بازداشت شده و به زندان 
افتاده بود. پس از به دست آمدن اين اطالعات بود كه مخفيگاه كريم در كيانشهر شناسايي و 

متهم 20 فروردين ماه بازداشت شد. 
كريم در بازجويي ها به سرقت سريالي شش كاميون اعتراف كرد. او گفت: با پرسه در محله هاي 
شرق تهران خودروهاي خاور را سرقت مي كردم. بعد لوازم باارزش خودروها را باز كرده و به 
مالخري به نام محسن مي فروختم. متهم گفت: من از اين راه 50 ميليون تومان به جيب زده ام. 
با اطالعاتي كه كريم در اختيار پليس گذاشت مخفيگاه محسن در شهرك كاروان شناسايي 

و متهم بازداشت شد و به مالخري اعتراف كرد. 
سرهنگ كارآگاه علي كنجوريان، رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي پايتخت گفت: تحقيقات 

براي كشف جرائم بيشتر متهم در پايگاه ششم پليس آگاهي تهران ادامه دارد. 

درخواست قصاص 
براي پسر همسايه

پس�ر جوان�ي ك�ه در درگي�ري ش�بانه همسايه ش�ان را ب�ه قت�ل رس�انده در 
ش�د.  مواج�ه  اولي�اي دم  س�وي  از  قص�اص  درخواس�ت  ب�ا  دادگاه  جلس�ه 
به گزارش جوان، سيزده فروردين سال 97 زني ميانسال مأموران پليس ورامين را از مرگ مشكوك 
پسرش محمد باخبر كرد. او گفت: »پسرم شب گذشته با دوستانش به تفريح رفته بود. او وقتي 
به خانه آمد گفت سرش درد مي كند. به همين خاطر يك قرص مسكن خورد و رفت خوابيد اما 
نيمه هاي شب بلند شد و گفت حالش خوب نيست. بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم اما او قبل 
از رسيدن عوامل اورژانس فوت كرد. به مرگ پسرم مشكوك هستم، چون تيم پزشكي اورژانس 

احتمال دادند پسرم بر اثر ضربه مغزي فوت  كرده است.«
بعد از توضيحات اين زن، جسد به پزشكي قانوني فرستاده ش��د و با تأييد ضربه مغزي از سوي 
كارشناسان پزشكي قانوني، پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل و تحقيقات در اين زمينه آغاز شد 
تا اينكه با بررسي فهرست مكالمات تلفن همراه مقتول، مأموران پيامكي را ديدند كه نشان مي داد 
مقتول قبل از رسيدن به خانه با پسر يكي از همسايه ها به نام ميالد درگير شده است. با بدست آمدن 
اين سرنخ ميالد بازداشت شد و به پليس آگاهي منتقل شد. متهم در بازجويي ها اما جرمش را انكار 

كرد و گفت: »من با مقتول درگير شدم اما به او ضربه اي نزدم.«
با انكارهاي متهم اما بنا به شواهد و قرائن موجود وي روانه زندان شد و پرونده به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. صبح ديروز متهم در شعبه دوم دادگاه پاي ميز محاكمه قرار گرفت. ابتدا 
نماينده دادستان كيفرخواست را قرائت كرد، سپس اولياي دم درخواست قصاص كردند. در ادامه 
متهم درجايگاه قرار گرفت و با انكار جرمش گفت: »روز دوازدهم فروردين همراه برادرم به خانه يكي 
از دوستانم كه در همسايگي ما زندگي مي كردند، رفته بوديم و تا شب مشغول بازي بوديم. ديروقت 
بود و داشتيم به خانه برمي گشتيم كه ناگهان مقتول در حالي كه مست بود و مشغول رانندگي بود 
با سرعت زياد به ما نزديك شد و ترمز كرد. من ناراحت شدم و به او اعتراض كردم اما مقتول پياده 
شد و شروع به فحاشي كرد. همين باعث شد با هم درگيري لفظي پيدا كنيم، اما با ميانجيگري 
برادرم او در ماشين نشست و رفت. « متهم ادامه داد: »بعد از رفتن محمد، برادرم با من صحبت 
كرد و گفت او همسايه است و نبايد اين برخورد را با او مي كردم. با صحبت هاي برادرم ناراحت شدم 
و همان موقع به مقتول پيامك دادم و معذرت خواهي كردم. او هم جوابم را داد و معذرت خواهي 
كرد. همين پيامك سرنخي شد تا دستگير شوم. « متهم در آخر گفت: »درگيري با مقتول را قبول 
دارم اما درگيري ما لفظي بود و بالفاصله از هم معذرت خواهي كرديم. ما با هم درگيري فيزيكي 

نداشتيم و به او ضربه اي نزدم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 
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مردي كه با همدس�تي زن جوان، ش�وهر وي 
را ب�ه قت�ل رس�انده و جس�دش را در باغچه 
خانه دف�ن كرده بود، روز گذش�ته در جلس�ه 
دادگاه مدع�ي ش�د كه قب�ل از ارت�كاب قتل 
ب�ا همس�ر مقت�ول رابط�ه نداش�ته اس�ت. 
به گزارش جوان، سال گذشته مردي مأموران پليس 
بومهن را از كشف جسدي در خانه اش باخبر كرد و 
گفت: »مدتي قبل اين ملك را خريداري كردم. در 
حال بازس��ازي خانه بودم و مي خواستم در حياط 
خانه يك استخر بسازم به همين دليل چند كارگر 
استخدام كردم اما آنها وقتي حياط خانه را كندند با 
بقاياي يك جسد روبه رو شدند كه مشخص شد چند 
سالي از مرگ او گذشته است. « بعد از توضيحات آن 
مرد، مأموران به آدرس خانه وي رفتند و با انتقال 
بقاياي جسد به پزشكي قانوني مشخص شد جسد 
متعلق به صاحبخانه قبلي به نام ابراهيم است كه 

سال 92 همسر او اعالم مفقودي كرده بود. 
به اين ترتيب خانواده ابراهي��م مورد تحقيق قرار 
گرفتند تا اينكه مشخص شد همسر ابراهيم بعد 
از ازدواج با م��ردي به نام ايوب خان��ه را فروخته و 
به همدان رفته است. با بدس��ت آمدن اين سرنخ، 
همسر مقتول به نام سارا در همدان شناسايي شد 
و مورد تحقيق قرار گرفت تا اينكه به قتل ش��وهر 
سابقش با همدس��تي ايوب اعتراف كرد و گفت: 
»شوهرم مرد بداخالقي بود و مدام مرا كتك مي زد. 
روز حادثه وقتي با هم درگير شديم او دوباره شروع 
به كتك كاري كرد به همين دليل از خواهر ايوب 
كه با هم دوست  صميمي بوديم كمك خواستم. 
او هم برادرش را فرستاد تا با شوهرم صحبت كند 
اما ابراهيم با چاقو به او حمله كرد. اين شد كه ايوب 

براي دفاع از خودش چاقو را برداشت و يك ضربه به 
او زد. من هم دستم را روي دهان شوهرم گذاشتم و 
با كمك ايوب او را به قتل رسانديم و جسدش را در 
باغچه خانه دفن كرديم. مدتي بعد هم با ايوب ازدواج 

كردم و براي ادامه زندگي به همدان رفتيم.«
با اقرارهاي زن ميانسال، ايوب بازداشت شد. او با اقرار 
به جرمش اما به پليس گفت به تنهايي ابراهيم را به 
قتل رسانده و سارا در اين حادثه نقشي نداشته است. 
به اين ترتيب ايوب به اتهام مباشرت در قتل و سارا 
به اتهام معاونت در قتل بعد از بازسازي صحنه جرم 
روانه زندان شدند. پرونده بعد از صدور كيفرخواست 
به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و 
صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم قرار 
گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه از سوي قاضي 
متين راس��خ، در حاليكه معاون اول قوه قضائيه از 
طرف فرزند صغير مقتول درخواست قصاص كرده 
بود، ديگر فرزند مقتول نيز درخواست قصاص كرد. 
در ادامه مته��م در جايگاه قرار گرف��ت و با اقرار به 
جرمش گفت: »سارا دوست صميمي خواهرم بود. 
او را سالها مي شناختم و هميشه با خواهرم درد دل 
مي كرد. آخرين بار روز حادثه ب��ود كه از خواهرم 
كمك خواست و گفت با شوهرش درگير شده است. 
خواهرم مرا براي وس��اطت به خانه آنها فرستاد. « 
متهم ادامه داد: »وقتي به آنجا رفتم ابراهيم خيلي 
عصباني بود. او را ديدم كه چاقو در دست دارد و به 
طرف همس��رش حمله مي كند. نزديك شدم كه 
چاقو را بگيرم اما او به من نيز حمله كرد. آنجا بود كه 
از روي اپن آشپزخانه چاقو را برداشتم و يك ضربه 
زدم. وقتي جسد ابراهيم را روي زمين ديدم عصباني 
شدم و به سارا گفتم به خاطر تو مرتكب قتل شدم و 

به دردسر افتادم. همانجا سارا قول داد اگر دستگير 
شدم خودش را همدست من معرفي كند و بگويد 
در قتل نقش داشته است. اما او دروغ گفته است و 

خودم به تنهايي ابراهيم را به قتل رساندم.«
متهم در خصوص اخفاي جسد نيز گفت: »بعد از 
قتل جسد را در حياط خانه دفن كرديم و چند روز 
بعد سارا اعالم مفقودي كرد. اين گذشت تا اينكه 
پنج ماه بعد او همراه خانواده اش به ش��يراز رفت. 
با رفتن آنها تصميم گرفتم به شيراز بروم و او را از 
پدرش خواستگاري كنم. با موافقت خانواده سارا ما 

با هم عقد موقت كرديم.«
متهم درباره اختالف با همس��ر اول��ش نيز گفت: 
»همسر اولم همه اموالم را به نام خودش كرده بود و 
مرا رها كرده بود. من با فرزندانم زندگي مي كردم و 
هنوز همسر اولم را طالق نداده بودم كه با سارا ازدواج 
كردم و حاال صاحب يك فرزند هستيم. باور كنيد 
قبل از ازدواج با سارا با هم هيچ رابطه اي نداشتيم.« 
بعد از دفاعيات مرد ميانس��ال، همسر مقتول در 
جايگاه قرار گرفت و گفت: »ايوب براي دفاع از من 
مرتكب قتل شد به همين خاطر قول دادم خودم را 
همدستش معرفي كنم، ولي هيچ ضربه اي نزدم و 

فقط در دفن جسد او را كمك كردم.«
او در پاس��خ به س��ؤال هيئت قضايي درباره اينكه 
چرا با وجود اختالفات شديد با مقتول از او طالق 
نگرفته است، گفت: »ابراهيم قبالً دوبار ازدواج كرده 
بود و هر دو همسرش را طالق داده بود. به همين 
خاطر وقتي از او درخواس��ت ط��الق كردم قبول 
نكرد و گفت مردم فكر مي كنند او  مشكل دارد و 

آبرويش مي رود.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

قاتلي كه پس از جلب رضاي�ت اولياي دم از 
زندان آزاد ش�ده بود با تشكيل باند مشغول 
سرقت شد تا اينكه با دزديدن تابلوي نقاشي 
كودكان بي سرپرس�ت به دام پلي�س افتاد. 
به گزارش ج��وان، چن��دي قبل ب��ه مأموران 
پليس پايتخت خبر رسيد سارقان  به يك مركز 
هنري در حوالي ميدان انقالب دستبرد زده اند. 
بررس��ي هاي مأموران پليس نشان داد سارقان  
نيمه هاي شب از ساختمان قديمي به نام »خانه 
هنر« مقدار زيادي وس��ايل موسيقي و هنري 
سرقت كرده اند. مدير خانه هنر گفت: خانه هنر 
خيريه اي است متعلق به بچه هاي بي سرپرست 
و بدسرپرست كه از سوي تعدادي هنرمند اداره 
مي شود. ما به بچه هاي بي سرپرست آموزش هاي 
هن��ري مانند موس��يقي و نقاش��ي مي دهيم و 
كارهاي هنري آنه��ا را در نمايش��گاه هايي كه 
برگ��زار مي كنيم، مي فروش��يم و پول��ش را به 
خودشان بر مي گردانيم. مدتي است اين خانه به 
خاطر بيماري كرونا تعطيل است تا اينكه امروز 
وقتي به اينجا آمدم متوجه شدم تعداد زيادي 
از تابلوهاي نقاشي كودكان و وسايل موسيقي و 
غيره كه حدود يك ميليارد تومان ارزش دارد به 

سرقت رفته است. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي 
علي ايرد موسي، بازپرس شعبه پنجم دادسراي 
ويژه سرقت در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرفت. در حالي ك��ه تحقيقات درباره اين 
حادثه ادامه داشت مأموران دريافتند كاركنان 
خانه هنر يكي از سارقان را شناسايي و دستگير 

كرده اند. 
كارمن��د خانه هنر گف��ت: همراه هم��كارم در 
حال عبور از خياب��ان جيحون ب��ودم كه چند 
تابلو نقاش��ي در صندلي عقب خودرويي نظرم 
را جلب كرد. تابلوها خيلي آش��نا بودند و وقتي 

خوب دقت كردم، فهميدم اي��ن تابلو ها متعلق 
به كودكان بي سرپرس��تي است كه از خانه هنر 
سرقت شده اس��ت. داخل خودرو دو نفر بودند 
كه يكي از آنها را دس��تگير كرديم، اما نفر دوم 
موفق به فرار شد.  متهم كه بهداد نام دارد پس 
از دستگيري به سرقت از خانه هنر با همدستي 
دو نفر ديگر به نام هاي فريدون، پيمان اعتراف 
كرد و گفت كه امروز قراربود تابلوهاي سرقتي 
را به يكي از دوس��تانش به نام سهراب بفروشد 

كه به دام افتاد. 
مأموران در ادامه فريدون، پيمان و س��هراب را 
بازداش��ت كردند.  صبح دي��روز متهمان براي 
بازجوي��ي به دادس��را منتقل ش��دند. فريدون 
به عنوان سردسته باند به س��رقت از خانه هنر 
اعتراف كرد و همدس��تانش نيز حرف هاي او را 
تأييد كردند. متهم��ان براي ادامه تحقيقات در 

اختيار مأموران پليس قرار گرفتند. 

گفت وگو با سردسته باند 
فري�دون چه مدتي اس�ت اي�ن باند 
را تش�كيل دادي و دس�ت به سرقت 

مي زني ؟ 
من و بهداد مدتي است كه با هم سرقت مي كنيم 
و باندي هم نداريم. در آن سرقت پيمان فقط لوازم 
سرقتي را با خودرواش جابه جا كرد و سهراب كه 
قرار بود تعدادي از تابلوه��ا را به عنوان طلبش از 

بهداد بگيرد. 
قبل از سرقت چه كاره بودي ؟ 

من سنگ تراش بودم.
چه شد كه سارق شدي ؟ 

در زندان با شيوه هاي مختلف سرقت آشنا شدم 
و وقتي هم آزاد ش��دم كاري نداشتم كه تصميم 

گرفتم با دوستانم سرقت كنم. 
پس سابقه داري ؟ 

بله، اما سابقه س��رقت ندارم. من سابقه درگيري 
و قتل دارم. 

يعني به جرم قت�ل به زن�دان افتاده 
بودي ؟ 

بله.
درباره قتل توضيح بده .

من سنگ تراش بودم، البته اهل درگيري و دعوا 
هم بودم تا اينكه س��ال 83 به خاطر جاي پارك 
خودرويي در يكي از خيابان ه��اي تهران با مرد 

جواني درگير شدم و او را به قتل رساندم. 
چطوري آزاد شدي ؟ 

بعد از قتل حكم قصاص گرفتم و به زندان افتادم. 
پس از آن خانواده ام تالش زيادي كردند و موفق 
ش��دند با پرداخت ديه 150 ميلي��ون توماني از 
اولياي دم رضايت بگيرند. من پنج سال و هشت  ماه 
به جرم قتل در زندان بودم و در همان زمان هم با 
افراد خالفكار زيادي آشنا شدم و بعد از آزادي هم 

وارد جرگه سارقان شدم. 
چه ش�د كه تصميم گرفتي تابلوهاي 
كودكان بي سرپرست را سرقت كني ؟ 
من خبر نداشتم كه آن خانه متعلق به كودكان 
بي سرپرست است. مدتي قبل يكي از دوستانم 
گفت اين خانه متعلق به خوانندگان زيرزميني 
است كه تعدادي زيادي وسايل موسيقي و هنري 
در آن نگهداري مي كنند . من فكر كردم به خاطر 
اينكه آنها كارهاي غي��ر قانون��ي در آنجا انجام 
مي دهند اگر وسايل آنها را سرقت كنم شكايت 

نمي كنند. 

قاتل: قبل از قتل خيانت نكردم

دعوای مرگبار با    شوهر پس از آشتي 
زن و ش�وهر جوان�ي در حال�ي ك�ه 24 س�اعت از آش�تي 
آنه�ا نگذش�ته ب�ود درگي�ري مرگب�اري را رق�م زدن�د. 
به گزارش جوان، ظهر روز پنج شنبه هشتم خردادماه قاضي مرادي، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي ته��ران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري شهرزيبا از قتل مرد جواني با خبر و همراه تيمي از 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جناي��ي در يك��ي از بيمارس��تان هاي غرب تهران با جس��د 
مرد38  س��اله اي به نام حميد روبه رو ش��دند كه ب��ا اصابت ضربه 

چاقويي به پشتش به كام مرگ رفته بود. 
نخستين بررسي ها نشان داد دقايقي قبل ساكنان ساختماني در 
غرب تهران به مأموران پليس اطالع مي دهند، زوج   همسايه شان 
با چاقو زخمي شده اند و آنها را براي درمان به بيمارستان منتقل 
كرده اند كه پس از حضور مأموران مش��خص شد مرد جوان براثر 
خونريزي شديد فوت كرده و همسرش فهيمه كه از ناحيه پا با چاقو 

زخمي شده است از مرگ نجات يافته و تحت درمان است. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داش��ت، پدر و مادر 
حميد به اداره پليس رفتند و از عروسشان به اتهام قتل پسرشان 
شكايت كردند و مدعي شدند كه آنها از مدتي قبل با هم اختالف 
داشته اند.  بنابراين صبح ديروز فهيمه پس از بهبودي و مرخص 

شدن از بيمارستان به عنوان مظنون به قتل شوهرش براي بازجويي 
به دادسراي امور جنايي منتقل شد. 

متهم در تحقيقات پليسي با انكار قتل شوهرش در ادعايي گفت: 
هفت س��ال قبل من و شوهرم در شركت رنگ س��ازي خودرويي 
كار مي كرديم كه با هم آشنا ش��ديم. دوماه با هم ارتباط دوستانه 
داش��تيم و بعد ازدواج كرديم. زندگي ما خوب بود و دوسال و نيم 
قبل هم دخترمان به دنيا آمد، اما شش ماه بعد از تولد دخترمان با 

هم اختالف پيدا كرديم.
 وي ادامه داد: حميد ناگهان دچار بيماري رواني شد به طوري كه 
هميشه توهم داشت و خيال پردازي مي كرد. او مي گفت كه داخل 
خيابان افرادي او را تعقيب مي كنند و قصد دارند وسايل او را سرقت 
كنند. گاهي وقت ها با ترس وارد خانه مي شد و مي گفت كه افرادي 
قصد دارند او را به دزدند و بعد هم بكشند. من خيلي تالش كردم 
او را كمك كنم اما فايده اي نداشت و از طرفي هم پدر و مادرش از 
16 سال قبل از هم جدا شده بودند و با آنها هم ارتباطي نداشتيم كه 
از آنها كمك بگيرم. حميد وقتي حالش بد مي شد مرا كتك مي زد 
و من هم از رفتارهاي او خسته شده بودم به طوريكه تصميم گرفتم 
از او جدا شوم، اما به خاطر دخترم تحمل مي كردم تا اينكه چند روز 
قبل از حادثه دوباره او با من درگير شد و مرا كتك زد كه از خانه قهر 

كردم و همراه دخترم به خانه پدرم رفتم. 
چند روزي آنجا بودم تا اينكه يك روز قبل از حادثه حميد به خانه 
پدرم آمد و با من آشتي كرد و خواست همراه او به خانه برگردم. او 
حالش خوب نبود به همين خاطر از قرص هاي اعصاب و روان پدرم 
استفاده كرد و شب به خانه برگش��تيم. ظهر روز حادثه حميد به 
اتاقش رفت و كمدش را باز كرد و مدعي شد كه من كليد كمدش 
را به صاحبكارش داده ام و صاحبكارش هم مقداري از وسايل او را 
سرقت كرده اس��ت. پس از اين ادعا به حميد گفتم كه بهتر است 
براي درمان به بيمارستان برود و بعد به آشپزخانه رفتم كه ناگهان 
به سوي من حمله كرد و گلويم را گرفت. او قصد داشت مرا خفه 
كند كه او را هل دادم و به زمين خورد. پس از اين فالسك آب جوش 
را برداش��تم كه روي  او بريزم، اما موفق نشدم كه حميد چاقويي 
برداشت و به پاي من ضربه اي زد . سپس دوباره او را هل دادم و از 
دستش فرار كردم و به داخل پله هاي آپارتمان رفتم و از همسايه ها 
درخواست كمك كردم و آنها هم ما را به بيمارستان بردند. وي در 

پايان گفت: من متوجه نشدم چطور شوهرم زخمي شد. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيش��تر و روش��ن ش��دن زوايايي 
پنهان اين حادثه در اختيار كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 

قرارگرفت. 


