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قاتل خياط 
قصاص شد

پسر جواني كه متهم است دوست خياطش را به خاطر رم گوشي تلفن 
همراه  به قتل رسانده است، چند روز قبل در زندان رجايي شهر كرج 

قصاص شد. 
به گزارش جوان، شامگاه 16 شهريور س��ال 94 به مأموران پليس تهران 
خبر رسيد پسر جواني در آتش سوزي كارگاه خياطي حوالي بازار به طرز 
مشكوكي به كام مرگ رفته است. مأموران پليس در نزديكي كارگاه خياطي 
در ميان زباله ها با جسد سوخته شده پسر 25 ساله به نام مرتضي روبه رو 
شدند كه حكايت از آن داشت آتش سوزي از محل زباله ها شروع و بعد به 

داخل كارگاه كشيده شده است. 
بررسي هاي مأموران پليس در محل حادثه نشان داد آتش سوزي عمدي 
بوده و مرتضي كه در اين خياطي مش��غول به كار بوده و شب ها همانجا 

مي خوابيده است به طرز مرموزي به قتل رسيده است. 
با اعالم اين خبر بازپرس ويژه قتل دادس��راي ام��ور جنايي تهران همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
تحقيقات تيم جنايي حكايت از آن داشت مقتول مدتي قبل ازشهرستان 
براي كار به تهران آمده و در اين مدت هم دوستانش به محل كارش رفت و 

آمد داشته اند و گاهي هم در كارگاه خياطي مي خوابيده اند.
مأموران پليس در تحقيقات بعدي دريافتند شب حادثه يكي از دوستان 
مقتول به نام پرويز دو بار به محل كار او رفته و ساعتي بعد از اينكه براي 

آخرين بار از آنجا خارج شده كارگاه خياطي آتش گرفته است. 
    دستگيري قاتل 

بنابراين كارآگاهان پليس آگاهي پرويز را به عنوان مظنون حادثه تحت 
تعقيب قرار دادند و پس از گذشت چند روز از حادثه وي را در مخفيگاهش 

بازداشت كردند. 
متهم ابتدا در بازجويي ها منكر قتل دوس��تش ش��د اما در نهايت پس از 
هفت ماه سكوت، لب به اعتراف گشود و به قتل مرتضي به خاطر يك رم 

گوشي تلفن همراه اقرار كرد. 
وي در شرح ماجرا گفت: مرتضي از دوستان صميمي من بود و به همين 
سبب هميشه با هم رفت و آمد داشتيم . من خيلي شب ها به محل كار او 
مي رفتم و گاهي هم همانجا مي خوابيدم و با هم هيچ مشكلي نداشتيم . 
مدتي قبل او رم گوشي تلفن همراهي به من داد كه داخل آن چند فيلم 
خصوصي بود، اما من چند روز بعد آن رم را گم كردم و موضوع را به مرتضي 
نگفتم چون فكر مي كردم او فراموش كرده اس��ت تا اينكه مرتضي از من 
خواس��ت امانتي اش را پس دهم. وقتي به او گفتم ك��ه رم را گم كرده ام 
باور نكرد و احتمال داد مي خواهم از آن سوءاستفاده كنم. همين موضوع 
باعث اختالف ما شد و چند باري هم با هم درگير شديم اما هيچ وقت فكر 
نمي كردم كه به قتل ختم شود. وي ادامه داد: شب حادثه مرتضي مرا به 
محل كارش دعوت كرد و من هم مثل هميش��ه قبول كردم و به كارگاه 
خياطي رفتم. ابتدا دقايقي درباره رم گوشي تلفن همراه با هم حرف زديم 
و من دوباره به او گفتم كه رم را گم ك��رده ام، اما فهميدم كه او باز هم باور 
نكرده است. دقايقي بعد او دو ليوان دوغ آورد با هم بخوريم كه متوجه شدم 
در يكي از ليوان ها مقداري دارو اضافه كرد. من احتمال دادم او قصد دارد 
مرا با خوراندن دوغ مسموم بي هوش كند و بعد باليي سرم بياورد به همين 
خاطر در يك لحظه جاي دو ليوان دوغ را عوض كردم و بدين ترتيب دوغ 

مسموم را مرتضي خورد. 
پس از اين خداحافظي كردم و از آنجا بيرون آمدم اما از آنجايي كه كنجكاو 
بودم چه اتفاقي براي مرتضي افتاده است دوباره به كارگاه خياطي رفتم كه 

ديدم مرتضي فوت كرده است. 
در حالي كه خيلي ترسيده بودم تصميم گرفتم جسد او را داخل كارگاه 
خياطي دفن كنم اما كف آنجا سيمان بود و قادر به كندن سيمان نشدم كه 
جسد را به نزديكي ساختماني كه محل دپوي زباله ها بود، منتقل كردم و 

براي اينكه ردي از خود به جاي نگذارم زباله ها را آتش زدم. 
متهم پس از تحقيقات تكميلي به جرم قتل عمد دوستش در دادگاه كيفري 
يك استان تهران محاكمه شد. اولياي دم براي قاتل درخواست قصاص دادند 
و هيئت قضايي هم در حالي كه متهم منكر قتل شده بود با توجه به داليل 
و مدارك و اعترافات اوليه، وي را به قصاص محكوم كردند. رأي دادگاه پس 
از تأييد در ديوان عالي كشور براي سير مراحل اجراي حكم به شعبه اجراي 
احكام دادسراي امور جنايي فرستاده شد و در نهايت متهم چند روز قبل 
پس از گرفتن استيذان حكمش از رئيس قوه قضائيه در زندان رجايي شهر 
كرج با چوبه دار قصاص ش��د. بدين ترتيب پرونده قتل پسر خياط براي 

هميشه بسته شد.

مرگ راننده تراکتور در واژگونی  
واژگوني يك دس�تگاه تراكتور كش�اورزي در شهرستان بوئين - 
مياندشت در اس�تان اصفهان مرگ راننده 21 س�اله آن را رقم زد.
به گزارش جوان، اي��ن حادثه مرگبار روز سه ش��نبه رخ داد كه پس از 
حضور مأموران پليس راه شهرستان بويين – مياندشت مشخص شد 
يك دستگاه تراكتور واژگون شده و در جريان آن راننده 21 ساله اش به 

كام مرگ رفته است. 
به گفته سرهنگ علي مرشد فريدوني، پليس راهور شهرستان بوئين -

 مياندشت علت حادثه از سوي كارشناسان در دست بررسي است.

کودکان را در فصل گرما     
داخل خودرو تنها نگذاريد

مع�اون آم�وزش و فرهن�گ ترافي�ك پلي�س راه�ور پايتخ�ت 
با اش�اره ب�ه اينك�ه با ب�اال رفت�ن درج�ه دم�اي داخل خ�ودرو 
تا 70 درجه س�انتيگراد ب�ه والدي�ن هش�دار داد: »هرگز كودك 
خ�ود را داخ�ل خودروها هر چن�د به م�دت كوتاه ره�ا نكنيد.«

به گزارش جوان، سرهنگ علي همه خاني گفت: »يكي از نكاتي كه در 
فصل تابستان بايد به آن توجه جدي كرد حضور كودكان در وسيله نقليه 
است به طوريكه گاهي اوقات والدين فراموش مي كنند كودكان مانند 
ما نمي توانند درجه حرارت داخل ماشين را تحمل كنند در حاليكه اين 

حرارت گاهي اوقات براي ما هم غير قابل تحمل و طاقت فرساست.«
معاون آم��وزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور گف��ت: »زمانيكه براي 
خريد يا گرفتن پول از دستگاه عابر بانك يا موارد مشابه، براي لحظاتي 
مي خواهيم خودروي خود را ترك كنيم و حين رفتن براي امنيت كودك 
در ها را قفل كرده و شيشه ها را باال مي كشيم سپس با نگاهي محبت آميز 
به كودك در آن فضاي بس��ته كه دس��ت هايش را روي شيشه خودرو 
گذاشته و با التماس به ما مي فهماند كه مرا هم با خود ببر،  از خودرو فاصله 
مي گيريم به خيال اينكه داخل خودرو جاي امني براي كودك است اما از 
اين نكته مهم غافل هستيم كه راهي براي تنفس كودك نگذاشته ايم و با 

كور كردن هواي داخل خودرو راه تبادل هوا را بسته ايم. 
وي گفت: »دانستن اين نكته حائز اهميت است كه در صورت خاموش 
بودن ماشين و باالبودن شيش��ه هاي آن دماي هوا در درون ماشين در 
روزهاي گرم س��ال به ش��دت افزايش پيدا مي كند و گاهي اين دما به 
راحتي به بيش از 70 درجه سانتيگراد مي رسد. بنابراين هرگز كودك 
خود را هر چند براي مدت زمان كوتاه، در چنين حالتي در درون وسيله 
نقليه رها نكنيد؛ چراكه اين شرايط موجب آسيب هاي جبران ناپذيري 

براي كودكان خواهد شد.«
 

نجات کارگر معلق از طبقه چهارم 
طبق�ه  نم�اي  ك�ردن  تمي�ز  هن�گام  ك�ه  جوان�ي  م�رد 
ه�وا  در  معل�ق  ص�ورت  ب�ه  اداري  س�اختمان  چه�ارم 
گرفت�ار ش�ده ب�ود ب�ا ت�اش آت�ش نش�انان نج�ات ياف�ت. 
سخنگوي سازمان آتش نش��اني با اعالم اين خبر گفت: ساعت18:47 
عصر روز سه ش��نبه، 17 تير حادثه گرفتار ش��دن ف��ردي روي نماي 
يك ساختمان در محدوده خيابان پيروزي، به س��امانه 125 سازمان 
آتش نش��اني و خدمات ايمني ش��هرداري تهران اطالع داده ش��د كه 

بالفاصله ايستگاه شماره 117 به محل اعزام شد. 
سيدجالل ملكي ادامه داد: محل حادثه يك ساختمان پنج طبقه اداري 
بود كه در طبقه همكف سالن غذاخوري و در طبقات بااليي واحدهاي 
اداري واقع ش��ده بود. پنجره هاي اين س��اختمان به گون��ه اي بود كه 
راهي به داخل نداشت.  وي با اشاره به اين كه معموالً براي تميز كردن 
شيشه هاي ثابت ساختمان ها از طريق نصب كارگاه راپل با طناب هاي 
مخصوص اقدام مي شود و افراد خود را در ارتفاع معلق مي كنند، گفت: 
در اين حادثه نيز فردي هنگام تميز كردن شيشه هاي نماي طبقه چهارم 
حدود نيم س��اعت معلق در هوا گرفتار شده بود كه آتش نشانان پس از 
حضور در محل وي را با اس��تفاده از نردبان هيدروليكي به سالمت به 

سطح زمين انتقال دادند. 
سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران گفت: اين اقدامات حتماً بايد به 
صورت تيمي انجام شود و اين كه فردي بخواهد به تنهايي اين اقدام را 

انجام دهد بسيار خطرناك است. 

مچ دست  نجار قطع شد 
بي احتياطي مرد نجار هنگام كار با دستگاهي در اسامشهر باعث 

قطع مچ دست او شد. 
به گزارش جوان، صبح روز گذشته عوامل اورژانس تهران از مجروحيت 
يك نجار 34 س��اله در يك كارگاه نجاري در اسالمشهر باخبر و راهي 
محل شدند. اولين بررسي ها نشان مي داد، مرد نجار حين كار با دستگاه  

دچار حادثه شده و در اين حادثه مچ دست وي قطع شده است. 
دكتر سيدرضا معتمدي، معاون فني و عملياتي مركز اورژانس تهران 
گفت: »بعد از امدادرساني هاي اوليه فرد مجروح بالفاصله به بيمارستان 

امام خميني منتقل شد. « 

تصادف مرگبار در جاده روستايي 
تص�ادف يك دس�تگاه خ�ودروي پي�كان ب�ا ي�ك دس�تگاه 
شهرس�تان  اب�ر  جن�گل  روس�تايي  مح�ور  در  كامي�ون 
ش�اهرود، مرگ رانن�ده و سرنش�ين س�واري پي�كان را رقم زد. 
به گزارش جوان، عصر روز سه شنبه 17 تيرماه، مأموران پليس راه استان 
س��منان از تصادف خونين يك دستگاه س��واري پيكان با يك دستگاه 
كاميون در محور روس��تايي جنگل ابر ش��اهرود باخب��ر و راهي محل 
ش��دند. مأموران در بررس��ي هاي اوليه خود دريافتن��د در اين حادثه 
راننده و سرنش��ين خودروي پيكان كه دو مرد 29 و 42 ساله بودند در 

دم جان باخته اند. 
سرهنگ تقي كبيري، رئيس پليس راه استان سمنان در اين باره گفت: 
»در بررسي هاي كارشناسان مشخص شد علت حادثه انحراف به چپ 

خودروي سواري پيكان و برخورد با كاميون بوده است.«
 

 آخرين دفاع حميد صفت قبل از محاكمه 
حميد صفت خواننده رپ زير زميني كه 
متهم است در درگيري پدر خوانده اش 
را به قتل رسانده اس�ت، صب�ح ديروز 
ب�راي آخرين دفاع در دادس�راي امور 
جنايي تهران مورد تحقيق قرار گرفت. 
به گزارش جوان، 28 مرداد س��ال 96 بود 
كه مأم��وران كالنت��ري 145 ونك مرگ 
مشكوك مرد 66 س��اله اي را به بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي ام��ور جنايي اطالع 
دادند. بررس��ي ها نش��ان داد م��رد فوت 
شده كه هوشنگ نام دارد، چند روز قبل 
حالش ب��د و براي درمان به بيمارس��تان 
منتقل مي شود، اما در نهايت روي تخت 
بيمارستان فوت  مي كند. مأموران پليس 
در تحقيقات بعدي دريافتند هوش��نگ 
پس از درگيري با پس��ر خوانده اش به نام 
حميدرضا اميري صفت معروف به حميد 
صفت ك��ه از خوانندگان رپ��ر زيرزميني 
اس��ت زخمي و ب��ه بيمارس��تان منتقل 

مي شود. 
بدين ترتيب مأموران پليس به دس��تور 
بازپرس جنايي حميد صفت را به عنوان 
مظنون به قتل بازداش��ت كردند. متهم 
ابت��دا در بازجويي ه��ا منك��ر درگيري با 
پ��در خوانده اش ش��د، ام��ا در تحقيقات 
بعدي اعت��راف كرد به خاطر پش��تيباني 

از مادرش با هوش��نگ درگير ش��ده و او 
را كت��ك زده اس��ت. در حالي ك��ه متهم 
اعتراف به درگيري كرده بود، دو پس��ر و 
يك دختر مرد فوت ش��ده كه در خارج از 
كشور زندگي مي كنند به تهران آمدند و 
در دادسراي امور جنايي تهران براي متهم 

درخواست قصاص دادند. 
پس از اين حميد صفت به اتهام مباشرت 
در قتل عمدي پدرخوانده اش راهي زندان 
رجايي ش��هر كرج ش��د، اما در تحقيقات 
بعدي منكر ضرب و جرح پدر خوانده اش 

شد. 
همزمان ب��ا ادامه تحقيق��ات درباره اين 
حادثه پرونده مرگ مرد ميانس��ال براي 
مشخص شدن علت اصلي مرگ در اختيار 
كميسيون سه نفره پزش��كي قانوني قرار 
گرفت. كميس��يون پس از بررسي اعالم 
كرد كه ضرب��ه حميد صفت ب��ه تنهايي 
كش��نده نبوده اس��ت. ب��ا اع��الم نظريه 
كميسيون پزش��كي متهم به قرار وثيقه 
از زندان آزاد ش��د و اولياي دم نيز به رأي 
كميس��يون اعتراض كردند ك��ه پس از 
آن كميس��يون هاي 5، 7، 9 تشكيل شد 
و همه كميسيون ها نظر كميسيون اوليه 
را تأييد كردند. با اي��ن حال اولياي دم باز 
هم به رأي كميسيون اعتراض كردند كه 

براي آخرين ب��ار پرونده در اواخر س��ال 
قبل در اختيار كميس��يون 11 نفره قرار 
گرفت. كميسيون 11 نفره نيز اعالم كرد 
كه در مرگ هوش��نگ عالوه بر جراحات 
روز حادثه بيماري هاي زمينه وي مانند: 
فش��ار خون، بيماري قلبي و غيره دخالت 
داشته است و ضربات روز حادثه به تنهايي 

عامل كشنده نبوده است. 
بدي��ن ترتي��ب پ��س از اع��الم نظري��ه 
كميس��يون 11 نف��ره پزش��كي قانوني 
حميد صف��ت صبح ديروز ب��راي آخرين 
دفاع به دادسراي امور جنايي تهران آمد 
و از سوي قاضي ساسان غالمي، بازپرس 

شعبه سوم مورد تحقيق قرار گرفت. 
مته��م در آخرين دفاع گفت: هوش��نگ 
هميش��ه مثل پدر واقعي من ب��ود و او را 
دوس��ت داش��تم. ما هيچ وقت درگيري 
فيزيكي نداش��تيم و روز حادثه هم هيچ 
درگيري فيزيكي بين ما رخ نداد. وي ادامه 
داد: من از بيماري هاي هوش��نگ خبري 
نداشتم و تا آخرين روز عمرش هم رابطه 

خوبي داشتيم و با هم خوب بوديم. 
بنابراي��ن قاضي ساس��ان غالم��ي اعالم 
كرد پرونده متهم به زودي پس از صدور 
كيفرخواس��ت براي محاكمه ب��ه دادگاه 

كيفري فرستاده مي شود. 

دو پس�ر ج�وان ك�ه هفت س�ال قب�ل و 
در نوجوان�ي در جري�ان س�رقت از ي�ك 
كارخان�ه مرتك�ب قت�ل ش�ده بودند در 
جلس�ه دادگاه ماج�را را ش�رح دادن�د. 
به گ��زارش جوان، تابستان س��ال 92، مأموران 
پلي��س پايتخ��ت از درگيري نگهب��ان و يكي 
از كارگ��ران كارخانه اي در جنوب ش��هر با دو 
سارق نوجوان باخبر و راهي محل شدند. اولين 
بررسي ها نش��ان مي داد در آن درگيري كارگر 
كارخانه به نام حامد  با ضربات چوب به سرش به 
قتل رسيده و نگهبان كارخانه به نام ابراهيم نيز به 
شدت زخمي و به بيمارستان منتقل شده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، ابراهيم بعد از 
بهبود نسبي در حاليكه انگشتان يك دست او به 
خاطر شدت ضربه قطع شده بود و دست ديگرش 
نيز آس��يب ديده بود مورد تحقيق قرار گرفت. 
او در توضيح ب��ه مأموران گفت: »سالهاس��ت 
نگهبان كارخانه هس��تم. ش��ب حادثه در اتاق 
نگهباني نشسته بودم كه متوجه شدم دو پسر 
نوجوان وارد كارخانه شدند و قصد سرقت دارند. 
يك چوب برداشتم و از اتاق بيرون رفتم و كار به 
درگيري رسيد. در آن درگيري سارقان با چاقو 
به من حمل��ه كردند كه همان موق��ع حامد از 
كارگران كارخانه صداي فرياد مرا شنيد و براي 

كمك خودش را به من رساند، اما سارقان به او هم 
حمله كردند، سپس چوب را از دست من گرفتند 
و چند ضربه به سر حامد زدند. « مرد ميانسال 
گفت: »سارقان موقع فرار با چاقو به دستم ضربه 
زدند كه باعث شد، انگشتان يكي از دستانم قطع 
شود و دست ديگرم به شدت آسيب ببيند. آن 
دو پسر را مي شناسم آنها در همسايگي كارخانه 

زندگي مي كنند.«
با طرح اين ش��كايت و اطالعاتي كه آن مرد در 
اختيار مأموران قرار داده بود، دو پسر 16 ساله به 

نام هاي هادي و صالح شناسايي و دستگير شدند.  
متهمان بعد از انتقال ب��ه پليس آگاهي تحت 
بازجويي قرار گرفتند و با اقرار به جرمشان بعد 
از بازسازي صحنه جرم از آنجائيكه زير 18 سال 
سن داشتند راهي كانون شدند. پرونده نيز بعد 
از كامل شدن تحقيقات و صدور كيفرخواست به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و 
هفت سال بعد از حادثه در حالي كه دو متهم به 
سن قانوني رسيده بودند، روي ميز هيئت قضايي 

شعبه چهارم دادگاه قرار گرفت. 

ابتداي جلس��ه اولياي دم درخواس��ت قصاص 
كردند. سپس هادي كه حاال 23 ساله است در 
جايگاه قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: »من 
و صالح با هم دوس��ت   و هر دو معتاد به شيشه 
بوديم. كارخانه در همس��ايگي ما بود به همين 
خاطر با صالح نقشه سرقت از كارخانه را طراحي 
كرديم. شب حادثه بعد از مصرف شيشه به محل 
رفتيم اما فكر نمي كرديم نگهبان كارخانه و چند 
كارگر ش��ب ها در آنجا بمانند. به همين خاطر 
وقتي با نگهبان روبه رو شديم و او با چوب به ما 
حمله كرد، دست به چاقو شديم. همان لحظه 
يكي از كارگران سراغ ما آمد و به طرف ما حمله ور 
شد. اين ش��د كه براي فرار چند ضربه با چوب 
به سر او زديم س��پس با چاقو به ابراهيم حمله 
كرديم و گريختيم.« در ادامه صالح نيز با اقرار به 
جرمش گفت: »زمان حادثه سن كمي داشتيم 
به همين خاطر از روي بچگي چنين تصميمي 
گرفتيم. باور كنيد، قصد قتل يا آسيب به كسي 
را نداشتيم، اما آن شب وقتي نگهبان را ديديم با 
فريادهاي او ترسيديم و از آنجائيكه مواد مصرف 
كرده بوديم و حال طبيعي نداشتيم او و كارگر 
كارخانه را زديم و فرار كرديم. بعد از دستگيري 

بود كه فهميديم چه اتفاقي افتاده است.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

زن جواني ك�ه در شهرس�تان جوانرود 
استان كرمانش�اه به اتهام قتل پسربچه 
پنج ساله بازداشت شده اس�ت ماجرا را 

شرح داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمدرضا آمويي، 
معاون اجتماعي فرمانده انتظامي اس��تان 
كرمانش��اه گفت: چند روز قب��ل مأموران 
پليس آگاهي شهرستان جوانرود از كشف 
جسد پسربچه اي پنج س��اله با خبر شده و 
در محل حاضر ش��دند. در اولين بررسي ها 
مشخص شد  كه پس��ربچه اي پنج ساله به 
نام ژيار به علت سقوط از بلندي جانش را از 
دست داده است. در بررسي هاي بعدي تيم 
جنايي مشخص ش��د كه آثار بريدگي روي 
مچ هاي دس��تان كودك وجود دارد. وقتي 
مشخص شد كه طفل به علت فشار بر عناصر 
حياتي جانش را از دست داده است، پرونده با 
موضوع قتل عمد تشكيل شد  و تحقيقات در 

اين باره به جريان افتاد. 
بررسي هاي تيم جنايي نش��ان داد كه ژيار 
در حالي كه طفلي يكساله بود مادرش را از 
دست داده است و تا مدتي قبل همراه پدر 
بزرگ و مادربزرگش زندگي مي كرد. مادر 
ژيار وقتي متوجه ش��ده بود كه شوهرش به 
ارتباطي پنهاني وارد شده خود را حلق آويز 

كرده و به زندگي اش پايان داده بود. 
پدر ژيار وقتي مورد تحقيق قرار گرفت گفت 

يكسال قبل با زن مورد عالقه ام ازدواج كردم. 
ژيار هم بعد از فوت مادرش همراه پدر و مادرم 
زندگي مي كرد تا اينكه پدر و مادرم گفتند 
كه به علت كهولت سن قادر به نگهداري از 
بچه نيستند براي همين از من خواستند كه 
خودم نگهداري از ژيار را به عهده بگيرم. من 
در اين باره باهمسرم حرف زدم. او مخالفت 
كرد، اما سرانجام راضي شد كه ژيار همراه ما 

زندگي كند. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات مادرخوانده 
ژيار مورد تحقيق قرار گرفت. او گفت كه از 
ماجراي قتل طفل خبر ندارد. زن 31 ساله 
گفت: ژيار روز حادثه و ساعتي بعد از اينكه 

پدرش راهي محل كارش ش��د براي بازي 
راهي كوچه شد. بعد از آن براي بازگرداندن 
ژيار به كوچه رفتم اما خبري از او نشد تا اينكه 

جسد طفل كشف شد. 
زن ج��وان ام��ا در تحقيقات فن��ي به قتل 
هولناك اعتراف كرد. او گفت: من مخالف 
وارد شدن ژيار به زندگي مان بودم. وقتي پدر 
و مادر شوهرم گفتند كه قادر به نگهداري 
از ژيار نيستند با اصرارهاي شوهرم مجبور 
به قب��ول كردنش ش��دم. وقتي ژي��ار وارد 
زندگي مان ش��د، كينه او را ب��ه دل گرفتم 
و س��رانجام تصميم گرفتم او را از س��ر راه 
بردارم.  روز حادثه به بهانه ب��ازي كردن او 
را به باغي كه پشت خانه مان بود بردم. ژيار 
خوش��حال در حال بازي بود كه دس��تم را 
مقاب��ل دهانش گرفتم تا اينكه خفه ش��د. 
بعد با چاقو مچ دست هايش را خراش دادم 
و از باغ خارج ش��دم. س��اعتي بعد اما براي 
سركشي به باغ برگش��تم و مطمئن شدم 
كه او فوت شده است، براي خالصي از جسد 
پيكرش را به بلندي منتقل كرده و از بلندي 
به پايين انداختم تا ماجرا حادثه تلقي شود 

كه گرفتار شدم. 
سرهنگ محمدرضا آمويي، معاون اجتماعي 
فرمانده انتظامي اس��تان كرمانشاه گفت: 
تحقيقات بيشتر از متهم در پليس آگاهي 

در جريان است. 

 اعتراف نامادري
  به قتل پسربچه 5 ساله

عامان قتل در كارخانه:

قصد سرقت داشتيم


