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 مر گ مشكو ك 
راننده تاكسي در ايستگاه

دو پس�ر جوان كه با همدس�تي دختران مورد عالقه ش�ان 
نقش�ه اخ�اذي مرگب�اري را از م�رد پول�داري طراح�ي 
و اج�را ك�رده بودن�د فك�ر نمي كردن�د ك�ه سيس�تم 
ردي�اب خ�ودروي مقت�ول دس�ت آنه�ا را رو كن�د. 
به گزارش جوان، روز پنج  شنبه دوم بهمن سال قبل مرد جواني 
در تهران سراس��يمه به اداره پليس رفت و از گم شدن ناگهاني 

پدرش خبر داد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: پدرم حميد 70 سال سن دارد 
كه پس از فوت مادرم در خانه بزرگي نزديكي پل گيشا تنهايي 
زندگ��ي مي كند. معموالً من ه��ر چند روز يكب��ار به خانه اش 
مي روم و از حال او با خبر مي ش��وم. امروز ب��ا او تماس گرفتم، 
اما پدرم جواب نداد و حتي با زن ميانس��الي به نام فريبا هم كه 
كارهاي خانه پدرم را انجام مي دهد تماس گرفتم و او هم گفت 
كه چند روزي است از پدرم خبري ندارد. نگران شدم و به خانه 
پدرم آمدم كه مشاهده كردم س��ارقاني به خانه پدرم دستبرد 
زده اند و خبري هم از پدرم نيس��ت. االن نگرانم براي او اتفاقي 

رخ داده باشد. 
  4 سارق نقابدار 

با ش��كايت مرد جوان تيمي از كارآگاه��ان اداره يازدهم پليس 
آگاهي به دستور قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس شعبه پنجم 

دادسراي امور جنايي براي تحقيقات وارد عمل شدند. 
مأموران پليس در نخس��تين گام دوربين ه��اي محل حادثه را 
بازبيني كردند ك��ه دريافتند يك روز قبل حمي��د با خودروي 
سواري جكش از خانه اش بيرون مي رود تا اينكه روز بعد چهار 
مرد ناشناس كه نقاب به صورت دارند با خودروي مرد گمشده 
به خانه او بر مي گردند و پس از سرقت پول، طال و اموال قيمتي 

از آنجا خارج مي شوند. 
بدين ترتيب دو فرضيه آدم ربايي و قتل براي مأموران قوت گرفت، 
اما از آنجايي كه آدم ربايان با خانواده مرد گمشده هيچ تماسي 
نگرفتند و درخواست پولي نكردند فرضيه آدم ربايي رنگ باخت و 

مأموران تحقيقات خود را درباره فرضيه قتل ادامه دادند. 
كشف جسد 

بدين ترتيب مأموران پليس با رد يابي خودروي مرد گمش��ده 
تحقيقات خود را ادام��ه دادند تا اينكه با خبر ش��دند مأموران 
گشت جاده قم جسد سوخته ش��ده مردي با مشخصات حميد 

را كشف كرده اند. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني تهران پسر مرد گمشده هويت 
پدرش را شناسايي كرد كه مشخص شد وي در مكان ديگري به 
قتل رسيده و عامالن قتل جسد او را در بيابان هاي اطراف جاده 

قم رها كرده و سوزانده اند. 
با كشف جس��د مرد تنها پرونده وارد مرحله تازه اي شد و تيمي 
از كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي تحقيق��ات خود را براي 

شناسايي عامالن قتل آغاز كردند. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد شهال دختر زن نظافتچي 
يك روز قبل از سرقت با مقتول تماس گرفته و با او قرار مالقات 
گذاشته است. از سوي ديگر مشخص شد شهال مدتي است با پسر 

جواني به نام كامبيز كه فرد خالفكاري است ارتباط دارد.
 بنابراين مأموران شهال و پسر مورد عالقه اش را به عنوان مظنون 
حادثه به صورت نامحس��وس تحت نظر گرفتند و از طرفي هم 
خودروي مقتول را كه چي پي اس آن فعال بود، حوالي مالرد كرج 

شناسايي و دو پسر جوان كه سوار آن بودند بازداشت كردند. 
دو متهم در بازجويي ها قتل مرد تنها را انكار كردند، اما به سرقت 
از خانه او با همدستي دو پس��ر جوان ديگر به نام هاي كامبيز و 

ستار اعتراف كردند. 

يكي از متهمان گفت: چن��د روز قبل همراه دوس��تم بودم كه 
كامبيز دوست مش��تركمان همراه پس��ر جواني به نام ستار به 
سراغ ما آمدند. كامبيز گفت دختر مورد عالقه اش مرد تنهايي را 
مي شناسد كه وضع مالي خوبي دارد و از ما خواست همراه آنها 
از خانه مرد تنها س��رقت كنيم كه قبول كرديم . پس از سرقت 

خودروي جك در اختيار من و دوستم بود كه دستگير شديم. 
  دستگيري قاتالن 

با اعتراف متهم مأموران ابتدا كامبيز و شهال را دستگير كردند. 
شهال در بازجويي ها گفت: چند ماهي بود كه مادرم به خانه حميد 
رفت و آمد داشت و كارهاي خانه او را انجام مي داد. مادرم هميشه 
از وضع مالي حميد تعريف مي كرد و مي گفت كه او پولدار است 
و در خانه اش مق��دار زيادي پول و طال نگه��داري مي كند. من 
حرف هاي مادرم را به خواستگارم كامبيز گفتم كه او پيشنهاد 
داد از خانه مرد تنها سرقت كنيم. چند روز قبل از حادثه دوستم 
سحر و پسر مورد عالقه اش ستار، من و كامبيز را در رستوراني 
براي ش��ام مهمان كردند كه در آنجا موضوع اخاذي از مرد تنها 
را به آنها گفتيم و دوستم و پسر مورد عالقه اش هم قبول كردند 

با ما همكاري كنند. 
روز حادثه با نقش��ه اي كه كامبيز طراحي كرده بود من با حميد 
تماس گرفتم و گفتم حال مادرم بد اس��ت و درخواست كمك 
دارد. آنقدر اص��رار كردم كه او قبول كرد و بع��د او را به خانه اي 
در منطقه يافت آباد كشاندم و آنجا كامبيز و ستار او را گروگان 
گرفتند و قرار بود از او اخاذي كنيم كه ف��وت كرد. مأموران در 

ادامه ستار و سحر را نيز بازداشت كردند. 
تحقيقات از متهمان به دستور قاضي محمد جواد شفيعي از سوي 

مأموران پليس ادامه دارد. 
  گفت وگو با طراح اخاذي مرگبار 

كامبيز چه شد كه تصميم گرفتي براي اخاذي دست 
به قتل بزني ؟ 

ما قصد قتل نداشتيم و فقط مي خواس��تيم سرقت كنيم اما به 
جنايت ختم شد. 

مقتول را مي شناختي ؟ 
نه، اما دختر مورد عالقه ام او را مي شناخت كه به من معرفي كرد. 
شهال هميشه از وضع مالي صاحبخانه اي كه مادرش براي نظافت 
به آنجا مي رفت تعريف مي كرد و مي گفت مرد تنهايي اس��ت و 
هميشه درخانه اش پول و طال نگهداري مي كند كه وسوسه شدم 
و نقش��ه اخاذي از پير مرد را طراحي كردم، اما از آنجايي كه به 
تنهايي قادر به انجام آن نبودم تصميم گرفتم با دوست شهال و 

پسر مورد عالقه اش نقشه ام را اجرايي كنم. 
درباره حادثه توضيح بده. 

پس از طراحي نقشه براي اينكه شناسايي نشويم ستار از خاله اش 
خواست تا چند ساعتي خانه اش را در اختيار او قرار دهد كه او  هم 
قبول كرده بود. پس از اين شهال با حميد تماس گرفت و به دروغ 
گفت حال مادرش بد است و درخواست كمك كرد و در نهايت 
او را به قتلگاه كش��اند. وقتي حميد وارد شد من و ستار دست و 
پاي او را بستيم و دهانش را چسب زديم. به زور رمز عابربانكش 
را گرفتيم و با كارتش به عابر بانكي رفتيم اما پول زيادي داخل 
آن نبود. دوباره به خانه برگشتيم و او را كتك زديم و اين بار رمز 
كارت عابر ديگ��رش را گرفتيم اما وقتي از عابر بانك اس��تعالم 
گرفتيم متوجه شديم او ما را بازي داده و رمزش را اشتباهي به 
ما داده اس��ت. در حالي كه عصباني بوديم به خانه برگشتيم كه 

ديديم او خفه شده است. 
بعد چه كار كرديد ؟ 

وقتي متوجه ش��ديم فوت كرده جس��د را داخ��ل خودرواش 
انداختيم و به بيابان هاي اطراف جاده قم رفتيم، البته قبل از آن از 

پمپ بنزيني مقداري بنزين تهيه كرديم و جسد راآتش زديم. 
چه ش�د كه پس از قتل دوباره نقشه سرقت از خانه 

مقتول را طراحي كردي ؟ 
ما دستمان به خون پير مرد آلوده شده بود واز طرفي هم دراين 
جنايت چيزي گيرمان نيامده بود كه با دو نفر ديگر از دوستانم 
نقشه سرقت را طراحي كرديم و چهار نفري به خانه مقتول رفتيم 

و سرقت كرديم. البته دوستانمان خبري از قتل نداشتند. 

تحقيقات درباره مرگ مشكوك راننده تاكسي سالخورده اي كه در 
درگيري با راننده تاكسي ديگري به كام مرگ رفته است ادامه دارد. 
به گزارش جوان، ساعت 6:10 عصر سه شنبه 24 فروردين قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري 208 ترمينال جنوب از مرگ مشكوك مرد سالخورده اي 
در يكي از بيمارس��تان ها با خبر و همراه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در بيمارستان با جسد مرد 62 ساله اي به نام حبيب روبه رو شدند 

كه به طرز مرموزي به كام مرگ رفته بود. 
بررسي هاي حكايت از آن داشت حبيب راننده تاكسي بازنشسته اي بوده 
كه دقايقي قبل با خودرواش به ايستگاه تاكسي در نزديكي ترمينال جنوب 
مي رود و در درگيري با مرد 37 ساله اي كه او هم راننده تاكسي است، حالش 

بد مي شود و هنگام انتقال به بيمارستان به كام مرگ مي رود.
يكي از ش��اهدان عيني به مأموران پليس گفت: حبيب از تاكسي داران 
با س��ابقه اين خط بود كه مدتي قبل بازنشسته ش��د، اما او گاهي همراه 
خودرواش به ايستگاه مي آمد و مسافركش��ي مي كرد. ساعتي قبل او به 
ايستگاه آمد و خودرواش را جلوي خودرو تاكسي مرد جواني پارك كرد. 
معموالً او به خاطر اينكه پيشكس��وت اس��ت بدون نوبت مسافر مي زد و 
همكارانش هم به او اعتراضي نمي كردند، اما امروز با همان راننده تاكسي 
جوان درگير شد. آنها با هم مشاجره لفظي مي كردند كه درگيري آنها باال 
گرفت و تعدادي از راننده ها به هواخواهي او و تعدادي هم به هواخواهي 
راننده جوان وارد درگيری شدند. در حين درگيري آرنج راننده جوان به 
سينه حبيب برخورد كرد كه حالش بد شد و ما به اورژانس خبر داديم، اما 

متأسفانه قبل از رسيدن به بيمارستان فوت كرد. 
متهم نيز پس از دستگيري در بازجويي ها گفت: مرد فوت شده خودرواش را 
جلوي خودروی من پارك كرد كه به او اعتراض كردم و با هم درگير شديم. 
ما درحال مش��اجره لفظي بوديم كه تعدادي از همكارانش به من حمله 

كردند كه در جريان آن متوجه شدم كه او حالش بد شده است. 
در حالي كه متهم منكر درگيري با مرد فوت شده بود، مأموران دوربين 
مداربسته محل حادثه را بازبيني كردند كه مشخص شد وي با مرد فوت 

شده درگير شده است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي مشخص شدن علت اصلي 
مرگ، مأموران پليس به دستور قاضي حبيب اهلل صادقي تحقيقات درباره 

اين حادثه را آغاز كردند تا زواياي پنهان آن بر مال شود.

 كالهبرداري از شهروندان 
با تلفن همراه سرقتي 

سارق سابقه داري كه با تلفن سرقتي با همدستي زن و مرد ديگري 
از ش�هروندان كالهبرداري مي كرد شناس�ايي و دس�تگير ش�د. 
به گزارش جوان، 12 اسفند سال گذش��ته، مرد 30 ساله به نام محمود 
با مراجعه به كالنتري 115 رازي از راكبان يك دستگاه موتورسيكلت 
شكايت كرد و گفت: »در محدوده راه آهن در حال عبور بودم كه ناگهان 
چند موتور س��وار به من نزديك ش��دند و بعد از تهديد و ضرب و جرح 
با سالح س��رد، تلفن همراه و مبلغ 29 ميليون تومان پول نقدي راكه 

همراهم بود سرقت كردند و گريختند.«
با طرح اين شكايت، پرونده در اختيار كارآگاهان پايگاه هشتم پليس آگاهي 
پايتخت قرار گرفت تا اينكه در روند تحقيقات، مأموران دريافتند از تلفن 
همراه مالباخته بارها به اش��خاص متعددي تماس گرفته شده اس��ت. با 
شناسايي مخاطبان، مأموران دريافتند سارقان پس از تماس با چندين 
شهروند تهراني به بهانه اينكه يكي از نزديكانشان تصادف كرده و نياز به 
واريز پول دارند مبالغي را درخواست كرده اند. شهروندان نيز به آنها اعتماد 

كرده و مبالغ درخواستي را به حساب آنها واريز كرده بودند. 
با بدست آمدن اين اطالعات، سرانجام در تحقيقات پليسي يكي از متهمان 
كه سابقه زورگيري داشت شناسايي شد، و در مخفيگاهش در محدوده 
ميدان راه آهن دستگير شد. متهم بعد از انتقال به پليس آگاهي به چند 
فقره زورگيري و پنج فقره كالهبرداري با همدستي يك زن به نام مرجان و 

يك مرد به نام سعيد اقرار كرد. 
سرهنگ كارآگاه علي عزيزخاني، رئيس پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: »با اقرارهاي متهم و دستگيري يكي از همدستانش به نام 
سعيد، مأموران موفق شدند چهارنفر از مالباختگان را شناسايي كنند. با 
شناسايي مالباختگان تحقيقات براي كشف ساير جرائم ارتكابي از سوي 

متهمان و تالش براي دستگيري زن جوان همچنان ادامه دارد.«

 5  كشته 
در تصادف پيكان و كاميون

تصادف مرگبار خودروي سواري پيكان با يك دستگاه كاميون در 
محور اليگودرز به ازنا در استان لرستان پنج كشته به جاي گذاشت. 
سرهنگ احمد شيراني، رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس 
راهور ناجا درباره اين حادثه گفت: حوالي س��اعت هشت صبح ديروز 
تصادف يك دس��تگاه س��واري پيكان در محور اليگ��ودرز - ازنا با يك 

دستگاه كاميون به مأموران پليس راه گزارش شد. 
بررسي هاي مأموران پليس در محل حادثه نشان داد متأسفانه دراين 
حادثه پنج نفر به دليل شدت جراحات به كام مرگ رفته اند و يك نفر هم 

زخمي و راهي بيمارستان شده است. 
رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافي��ك پليس راهور ناجا درباره علت 
وقوع اين حادثه نيز گفت: كارشناس��ان پليس راه در بررس��ي صحنه 
تصادف اعالم كردند كه بي توجهي راننده سواري پيكان به مسير مقابل 

سبب وقوع اين حادثه مرگبار شده است.

 سارقان مأمور نما 
به دام افتادند 

چه�ار س�ارق حرف�ه اي ك�ه در پوش�ش مأم�ور پلي�س دس�ت 
ب�ه س�رقت س�ريالي خ�ودرو مي زدن�د گرفت�ار پليس ش�دند. 
به گزارش جوان، چندي قبل پرونده با اعالم چند شكايت مشابه مبني بر 
سرقت چندين فقره خودرو تشكيل و تحقيقات الزم در اين زمينه آغاز 
شد. در روند تحقيقات مشخص شد چهار مرد جوان در پوشش مأمور 
با پوشيدن  لباس نظامي، به بهانه بازرسي خودروهاي آنها شاكيان را 

متوقف و بعد از پياده كردن رانند، خودروها را سرقت مي كنند. 
با طرح اين ش��كايات، پرونده در اختيار تيمي از كارآگاهان پايگاه نهم 
پليس آگاهي پايتخت قرار گرفت و بعد از ثبت مش��خصات خودروي 
مالباختگان مشخص شد، يكي از سارقان با يكي از خودروهاي سرقتي 
در شهرس��تان قرچك ورامين تردد دارد. همچنين مشخص شد او به 
بهانه اجاره كردن يك دستگاه بازي كامپيوتري ps4، بيمه نامه خودرو 

را گرو گذاشته و دستگاه بازي را نيز سرقت كرده است. 
با بدست آمدن اين س��رنخ در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان 
دريافتند سارق يا سارقان در شهرس��تان رشت با مراجعه به يك دفتر 
نمايندگي بيمه 60 فق��ره اوراق بيمه و اموال آن دفتر را هم س��رقت 

كرده اند. 
همزمان با ادامه تحقيقات سرانجام كارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي 
موفق شدند يكي از س��ارقان را در مخفيگاهش در شهرستان ورامين 
شناس��ايي و بعد از هماهنگي با مراجع قضايي او را دس��تگير كنند. با 
دستگيري متهم خودروي تيباي س��رقتي نيز در مخفيگاه وي كشف 

و ضبط شد. 
متهم به اداره پليس منتقل شد و در بازجويي ها به جرمش با همدستي 
سه نفر از دوس��تانش اعتراف كرد و گفت سردس��ته باند فردي به نام 

شاهرخ است. 
به اين ترتيب سركرده باند تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه وي نيز در 
مخفيگاهش در كارخانه اي متروكه در فش��افويه شناسايي و دستگير 
شد. در بازرسي از خانه مجردي شاهرخ همچنين سه دستگاه خودروي 

مسروقه نيز كشف و ضبط شد. 
سردسته باند پس از دستگيري در بازجويي ها با اقرار به 9 فقره سرقت 
خودرو گفت: » در پوشش مأمور پليس خودروها را سرقت مي كرديم و 
بعد راهي شهرهاي شمالي مي شديم و در آنجا هم دست به سرقت هاي 

سريال مي زديم.«
سرهنگ گودرزي، رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: »با 
شناسايي تعدادي از مالباختگان، دو نفر ديگر از اعضاي باند نيز در دو 
عمليات جداگانه شناسايي و دستگير شدند. اعضاي باند بعد از قرارهاي 

قانوني از سوي مراجع قضايي همگي روانه زندان شدند.«

انفجار مرگبار در زير زمين 
ساختمان مسكوني 

انفجار در زير زمين ساختمان مسكوني در تهرانپارس يك كشته و 
دو زخمي در پي داشت. 

به گزارش ايسنا، سيد جالل ملكي س��خنگوي سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني ش��هرداري تهران درباره اين حادثه گفت: در س��اعت 
10:29 صبح دي��روز حادثه انفجار در يك س��اختمان مس��كوني به 
سامانه 125 اطالع داده شد كه درپي آن ستاد فرماندهي، آتش نشانان 

دو ايستگاه را به محل حادثه واقع در تهرانپارس اعزام كرد. 
عوامل آتش نشاني در محل حادثه كه ساختمان مسكوني سه طبقه اي 
بود مش��اهده كردند آتش س��وزي به خاطر انفجاري در واحد حدوداً 
50 متري واقع در زيرزمين اين س��اختمان رخ داده اس��ت كه موجب 
حريق جزيي و شكستگي شيشه درها و پنجره هاي ساختمان مذكور و 

ساختمان هاي اطراف آن شده است. 
در حالي كه آتش نش��انان به دو گروه اطفاي حريق و نجات تقس��يم 
شده بودند، گروه نجات به كانون انفجار رفتند كه در آنجا با جسد مرد 
37 ساله اي ) ساكن زير زمين ( روبه رو شدند كه بر اثر شدت انفجار فوت 
كرده بود. در اين حادثه دو مرد 34 س��اله و 70 ساله نيز  به شدت دچار 

سوختگي شده بودند كه براي درمان به بيمارستان منتقل شدند. 
وي درباره علت اين حادثه نيز گفت: بررسي اوليه كارشناسان حاكي از 
آن داشت كه نشت گاز و ايجاد شعله سبب وقوع اين حادثه شده است، 

اما تحقيقات و بررسي هاي تكميلي همچنان ادامه دارد.

شهادت 2 مرزدار 
سيستان و بلوچستان

دو م�رزدار هنگ مرزي س�راوان به ش�هادت رس�يدند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني فرماندهي مرزباني سيستان 
و بلوچستان، دو تن از مرزداران غيور هنگ مرزي سراوان، 
به نام هاي ستوان س��وم  سيد ابوالفضل هاشمي و ستوان 
سوم محمد نصيري در راه پاسداري و حراست از مرزهاي 
عزت و ش��رف ايران اس��المي به فيض عظماي شهادت 

نائل آمدند. 
گفتني است، شهيد هاشمي متأهل و اهل شهرستان زاهدان 
و شهيد نصيري مجرد و ساكن شهرس��تان زابل سيستان و 

بلوچستان بودند. 

 سيستم ردياب خودرو 
قاتالن را به دام انداخت

مرد خشن اتهامش را گردن برادر فراري اش انداخت
م�رد جوان�ي ك�ه مته�م اس�ت خواه�ر مطلق�ه اش را 
ب�ا ضرب�ات قم�ه ت�ا پرت�گاه م�رگ كش�انده اس�ت در 
دادگاه جرم�ش را گ�ردن ب�رادر ف�راري اش انداخ�ت. 
به گزارش جوان، س��ال 95، مأموران پليس ته��ران از درگيري 
خونين خانوادگي در يكي از خيابان هاي غرب تهران باخبر و راهي 
محل شدند. اولين بررسي ها حكايت از آن داشت در آن درگيري 
زن جواني به نام مريم با ضربات متعدد قمه از س��وي برادرانش 
زخمي و راهي بيمارستان ش��ده است. خواهر مريم كه در محل 
حضور داش��ت به مأموران گفت: »مدتي قبل همراه خواهرم كه 
مطلقه بود از كرمانشاه به تهران آمديم و در منزل استيجاري در 
غرب تهران ساكن شديم. ساعتي قبل شوهر سابق مريم همراه 
برادرانم مقابل در آمدند و با قمه ضرب��ات متعددي به خواهرم 

زدند و گريختند.«
با ثبت اي��ن توضيح��ات، تحقيقات ب��راي شناس��ايي عامالن 
آن درگي��ري ادامه داش��ت تا اينكه خبر رس��يد مري��م به طور 
معجزه آسايي زنده مانده و به هوش آمده است. چند روز گذشت 
تا اينكه وي بعد از بهبود نسبي با طرح ش��كايت از شوهر سابق 
و برادرانش در ش��رح ماجرا گفت: » با اصرار خانواده ام در س��ن 
نوجواني به عقد يعقوب درآمدم اما او را دوس��ت نداشتم. او مرا 
خيلي اذيت مي كرد و كتك مي زد. سالها گذشت تا اينكه صاحب 
دو فرزند دختر ش��ديم اما تحمل آن زندگي برايم س��خت شده 
بود به همين خاط��ر تصميم به طالق گرفتم ام��ا در خانواده ما 
طالق رس��م نبود. حتي برادرانم مرا تهديد كردند اگر جدا شوم 
مرا خواهند كشت. خيلي سعي كردم با رفتارهاي شوهرم كنار 
بيايم اما تحمل آن شرايط برايم خيلي سخت شده بود اين شد كه 
توجهي به حرف خانواده ام نكردم و بعد از طالق يك شب مخفيانه 

همراه دخترانم و خواهر كوچكم به تهران آمديم.«

ش��اكي ادامه داد: » ش��ب حادثه دو برادرم همراه شوهر سابقم 
به خانه م��ان آمدند و با ضربات قم��ه مرا به اي��ن روز انداختند. 
احتمال مي دهم برادرانم با وسوسه ش��وهر سابقم اين بال را سر 
 من آوردند چون يعق��وب گفته بود نمي گ��ذارد زندگي راحتي 

داشته باشم.«

سپس مأموران شوهر سابق آن زن را شناسايي و او را بازداشت 
كردند. وي در بازجويي ها مدعي شد از درگيري و زخمي شدن 
همسر سابقش بي اطالع اس��ت و روز حادثه نيز در محل حضور 

نداشته است.«
همزمان با ادامه تحقيقات برادران ش��اكي تح��ت تعقيب قرار 
گرفتند تا اينكه مأموران دريافتند برادر بزرگ ش��اكي به خاطر 

تيراندازي بازداشت و روانه زندان شده است. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس در شرح ماجرا گفت: »طالق در 
خانواده مان مايه شرم بود اما خواهرم به اين موضوع توجهي نكرد 
و بعد از جدايي نيز همراه دخترانش و خواهر كوچكم راهي تهران 

شد كه اين كارش ما را بيشتر عصباني كرد.«
متهم ادامه داد: »روزي يعقوب تماس گرفت و گفت آدرس خانه 
آنها را در تهران پيدا كرده است. وقتي فهميديم آنها خانه اجاره 
كرده و مشغول كار شده اند خيلي عصباني شديم به همين خاطر 

مقابل خانه شان رفتيم و با خواهرم درگير شديم.«
با اقرارهاي متهم در حاليكه ردي از برادر كوچك به دست نيامده 
بود پرونده به دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد و 
پرونده  نوبت رسيدگي قرار داشت كه  شاكي اعالم گذشت كرد. 
به اين ترتيب پرونده از جنبه عمومي جرم روي ميز هيئت قضايي 
شعبه هفتم قرار گرفت و متهم كه با قرار وثيقه آزاد بود در جايگاه 
ايستاد اما خالف اظهاراتش جرمش را انكار كرد و گفت: »قبول 
دارم آن روز همراه برادر كوچكم با قمه مقابل خانه خواهرم رفتيم 
اما من ضربه اي به مريم نزدم. آن ضربات را برادرم به خواهرم زد 
كه حاال فراري اس��ت و حاضرم براي اثبات حرفم يك شاهد نيز 

به دادگاه بياورم.«
با اين ادعا هيئت قضايي جلسه را به تاريخ ديگري موكول كرد تا 

تنها شاهد حادثه به دادگاه احضار شود. 


