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از دست رفتن 3 جان برای خالصی از کمک به برادر معلول

    جالل مهرگان
مرد س�الخورده س�وار بر خ�ودروي 
س�واري پرايدش در مس�ير حركت 
ب�ه س�مت خان�ه اش در شهرس�تان 
نجف آباد ب�ود كه دو مس�افر عبوري 
را سوار كرد. دو مس�افر كه به مصرف 
مواد مخدر اعتياد ش�ديدي داشتند 
در طول مس�ير س�ناريوي سرقت از 
پيرمرد را طراحی كردند. آنها همزمان 
با قتل وي  2 ميليون و 600 هزار تومان 
موجودي كارت او را س�رقت كردند. 
س��رهنگ ميثم گوهري آراني، فرمانده 
انتظامي شهرس��تان نجف آب��اد گفت: 
صبح روز 28 مهرماه امس��ال مأموران 
پليس نجف آباد هنگام گشت زني حوالي 
شهر جسد مردي س��الخورده را كشف 

كردند. 
همزمان با حضور مأموران پليس آگاهي 
در محل مشخص ش��د پيرمرد به دليل 
فش��ار بر عناصر حيات��ي گردنش جان 
باخته اس��ت. بعد از آن بود كه پرونده با 
موضوع قتل عمد تشكيل و جسد براي 
تعيين علت اصلي فوت به پزشكي قانوني 
منتقل شد. در شاخه ديگري از بررسي ها 
مشخص شد اعضاي خانواده اي گم شدن 
پدر خانواده را به پليس گزارش داده اند. 
از آنجا كه مشخصات جسد با مشخصات 
آن مرد مطابقت داشت، آنها به پزشكي 
قانون��ي دعوت ش��دند و هوي��ت وي را 

شناسايي كردند. 
يكي از اعضاي خانواده وي گفت: پدرمان 
مردي 77 ساله بود كه با خودروي سواري 
پرايدش براي شركت در مجلس ترحيم 
يكي از بس��تگان به يكي از ش��هرهاي 

اطراف رفته بود. او بعد از مجلس ختم به 
سمت خانه حركت كرد و منتظر رسيدن 
او بوديم. بعد از آن هر چه با گوشي تلفن 
همراهش تماس گرفتيم، خاموش بود تا 

اينكه از قتل او با خبر شديم. 
   سرنخ

در شاخه ديگري از بررسي ها تحقيقات 
براي شناسايي عامل يا عامالن جنايت 
به جريان افتاد. در حالي كه بررسي هاي 
پليسي جريان داش��ت، مأموران پليس 
خودروي پيرمرد را در حاش��يه يكي از 

شهرهاي اطراف كشف كردند. 
مأموران در بررسي حساب بانكي مقتول 
ه��م متوجه ش��دند مبل��غ 2 ميليون و 
600 هزار تومان از حس��اب او برداشت 

شده است. 
    شناسايي عامالن قتل

 بعد از به دست آمدن اين سرنخ، مأموران 
پليس با بررسي تراكنش هاي انجام شده 
موفق شدند برداشت كننده هاي حساب 
را شناس��ايي كنند. دو متهم از مجرمان 
س��ابقه دار بودند كه يك��ي از آنها چهار 
بار و ديگري ش��ش بار به اته��ام خريد و 
فروش مواد مخدر و س��رقت بازداشت و 
روانه زندان ش��ده بودند. با كامل ش��دن 
بررس��ي ها در اين باره كارآگاهان پليس 
موفق شدند مخفيگاه دو متهم را در يكي 
از شهرهاي غرب كشور شناسايي و آنها 

را بازداشت كنند. 
دو متهم كه اعتياد شديدي به مواد مخدر 
داش��تند و يكي از آنها كارتن خواب و از 
معتادان متجاهر بود، در اولين بازجويي ها 
قتل را انكار كردند، اما در تحقيقات فني 

به جرمشان اعتراف كردند. 

   اعتراف به قتل
يكي از متهمان در شرح ماجرا گفت: ما 
هر دو به مصرف مواد مخدر اعتياد داريم. 
چند روزي بود كه ه��ر دو خمار بوديم 
و پولي براي خريد مواد نداش��تيم. وي 
در ش��رح روز حادثه هم گفت: دوستم 
پيش��نهاد داد براي تهيه پ��ول مواد در 
پوش��ش مس��افر از راننده سرقت كنيم 
كه قبول كردم ب��راي همين كنار جاده 
ب��راي عملي ك��ردن نقش��ه مان كمين 
كرديم. وقتي يك پراي��د عبوري توقف 
كرد به بهانه رفتن به يكي از محله هاي 
نجف آباد آن را كرايه كرديم. راننده مردي 
سالخورده بود و به راحتي مي توانستيم از 
او س��رقت كنيم. او توان مقابل��ه با ما را 
نداش��ت، براي همين منتظر رس��يدن 
فرصت مناس��ب مانديم. وقت��ي راننده 
براي خريد از يك مغازه توقف كرد، من 
همراهش وارد مغازه شدم و بعد از اينكه 
خريد كرد رم��ز كارت عابربانكش را به 
ذهن سپردم. حوالي نجف آباد و در محلي 
خلوت همدستم با چاقو راننده را تهديد 
كرد و از او خواس��ت كنار مس��ير توقف 
كند. وقتي توقف كرد م��ن كه صندلي 
عقب نشسته بودم، دستمال يزدي را به 
دور گردنش انداختم و او را خفه كردم. 
بعد كارت عابربانك و اموالي را كه همراه 
داشت، سرقت و جسد را در حاشيه مسير 
رها كرديم و خ��ودروي پرايدش را هم 
سرقت كرديم. سواري پرايد را در حاشيه 
يكي از شهرهاي اطراف رها كرديم. بعد 
با موجودي حس��اب او ك��ه 2 ميليون و 
600 هزا ر تومان بود، م��واد خريديم تا 

اينكه بازداشت شديم. 

   آرمين بينا  
مردی كه از رسيدگی به وضعيت برادر معلولش 
خسته شده بود، او را به قتل رساند. وی سپس 
عموي�ش را كه ب�رای كمک وارد عمل ش�ده 
بود به كام مرگ كشاند و س�رانجام با سقوط 
از س�اختمان به زندگ�ی خودش پاي�ان داد.

ساعت 19:54 شامگاه سه شنبه چهارم بهمن ماه، 
قاضی محمد وهابی، بازپرس ويژه قتل دادسرای 
ام��ور جنايی تهران ب��ا تماس تلفن��ی مأموران 
كالنتری 110 شهدا از حادثه مرگبار خانوادگی 
در خيابان مخبر شمالی در جنوب تهران باخبر و 
همراه تيمی از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی 

راهی محل شد. 
   كشف 3 جسد 

تيم جنايی هم��ان ابتدای ورود به س��اختمان 
چهار طبقه مسكونی در رمپ پاركينگ با جسد 
خونين پسر 33 ساله ای به نام احسان روبه رو شد 
كه حكايت از آن داشت بر اثر سقوط از ارتفاع به 

كام مرگ رفته است. 
باالی سر جسد پسر جوان، زن ميانسالی با فرياد 
و شيون خبر از حادثه دلخراش��ی می داد و مدام 
می گفت »بدبخت شدم، فرزندانم را از دست دادم 
و زندگی ام سياه شد.« گريه های زن جوان تمامی 
نداشت و مأموران كالنتری، تيم جنايی را به طبقه 
اول ساختمان كه در ورودی آن باز بود راهنمايی 
كردند. تيم جنايی داخل پذيراي��ی و در نزديكی 
آشپزخانه با جسد مرد ميانسال و جسد مرد جوانی 

به فاصله يك مت��ر از هم مواجه ش��دند كه خون 
بدنشان سراميك های س��فيد و فرش ها را رنگين 
كرده بود. لكه های خون روی در و ديوار پذيرايی و 
آشپزخانه همه نشان از درگيری دلخراشی داشت 
و در همان ابتدا هم مشخص شد اجساد متعلق به 
عمو و ب��رادرزاده ای به نام های حامد 66 س��اله و 
بهنام 35 ساله اس��ت كه در درگيری با احسان به 

طرز دلخراشی به قتل رسيده اند. 
در حالی كه تحقيقات اوليه نش��ان می داد در اين 
حادثه، احسان برادر و عمويش را به قتل رسانده 
و بعد به زندگی خود پايان داده است، تيم جنايی 
برای برمال كردن راز اين حادثه هولناک به سراغ 
مادر دو پسر جوان رفتند واز او درباره حادثه تحقيق 

كردند. 
   پسر بيمار  

زن ميانس��ال كه گريه امانش نمی داد در توضيح 
ماجرا گفت: »زندگی آرام و خوبی داش��تيم و در 
طبقه اول اين س��اختمان، من همراه ش��وهرم و 
دو پس��رم زندگی می كردم، اما االن دو پس��رم را 
از دست دادم و من و ش��وهرم تنها شديم. طبقه 
دوم برادرشوهرم حامد به صورت مجردی زندگی 
می كرد كه در اين حادثه او هم جانش را از دست 
داد. در طبقه سوم هم برادرشوهر ديگرم همراه زن 
و بچه اش زندگی می كند و طبق��ه چهارم نيز در 
اختيار خانواده ای است كه مدتی قبل اجاره كردند. 
پس��ر بزرگم در مرزبانی خدمت می كرد و عالقه 
زيادی به كارش داشت، اما مدتی قبل در حادثه ای 

معلول شد، به طوری كه برای ادامه زندگی به كمك 
ما نياز داشت. از آن روز به بعد زندگی مان كمی تيره 
و تار شد و پسر كوچك ترم هميشه نگران وضعيت 
برادرش بود تا جايی كه مشكل روحی و روانی پيدا 
كرد. او هميش��ه به وضعيت زندگی مان اعتراض 
می كرد و می گفت از اين زندگی خسته شده است. 
ما چند باری سعی كرديم او را در مركز روان درمانی 

بستری كنيم، اما موفق نشديم.« 
   تهديد به قتل 

زن ميانس��ال ادامه داد: »نگرانی ها و اعتراضات 
احس��ان تمامی نداش��ت تا جايی كه مدتی قبل 
عصبانی شد و به من گفت روزی تو، پدر و برادرم و 
در آخر هم خودم را می كشم تا همه از اين زندگی 
و گرفتاری خالص شويم. حرف های او مرا نگران 
كرده بود، اما هرگز فكر نمی ك��ردم روزی او اين 
حادثه دلخراش را رقم بزند. شب حادثه شوهرم 
به مسجد محل رفته بود و من و دو پسرم در خانه 

تنها بوديم. 
طبقه سوم و چهارم كسی نبود و فقط برادرشوهرم 
حامد در طبقه دوم بود كه احسان و بهنام با هم 
مش��اجره لفظی كردند. وقتی درگيری آنها باال 
گرفت، ترس��يدم و از برادرش��وهرم درخواست 
كمك كردم. او برای ميانجيگری به خانه ما آمد، 
اما احسان كوتاه نمی آمد و همچنان   داد و فرياد 
می كرد. او ناگهان به آش��پزخانه رفت و چاقوی 
بزرگی برداش��ت، من با ديدن اين صحنه خيلی 
ترس��يدم و به داخل كوچه رفتم و از همسايه ها 

درخواست كمك كردم.« 
    صحنه هولناک 

زن ميانس��ال در پايان گفت: »لحظاتی بعد وقتی 
به داخل س��اختمان بازگش��تم با جسد خونين و 
بی جان پس��ر كوچكم در رمپ پاركينگ روبه رو 
شدم. شوكه شده بودم و توان حرف زدن نداشتم، 
به سرعت  داخل خانه رفتم و در آنجا هم با صحنه 
هولناكی مواجه شدم كه لحظاتی از هوش رفتم. 
وقتی همسايه ها وارد خانه ام شدند به هوش آمدم 
و تازه فهميدم چه باليی سر خانواده ام آمده است. 
من فكر می كنم پسرم بعد از اينكه برادر و عمويش 
را كشته به پشت بام رفته و به زندگی خودش هم 

پايان داده است.« 
   تصميم نهايی 

همزمان با انتقال اجساد به پزشكی قانونی، تيم 
جنايی برای بررس��ی موضوع و مشخص شدن 
علت مرگ احسان به پشت بام رفتند. بررسی ها 
نش��ان داد پس��ر جوان وقتی در درگيری برادر 
و عمويش را به قتل می رس��اند  و  برای اينكه به 
زندگی اش پاي��ان بدهد به پش��ت بام می رود. او 
وقتی به پشت بام می رسد ابتدا دمپايی هايش را 
از پا درمی آورد و تصميم نهايی خود را می گيرد و 
خودش را از ساختمان چهار طبقه به پايين پرت 

می كند و به زندگی اش پايان می دهد. 
تحقيقات درباره اين حادثه در حالی ادامه دارد 
كه گفته می ش��ود قاتل از مدتی قبل با عمويش 

اختالف مالی داشته است. 

تیراندازی مرگبار
 در مغازه گیم نت

تيران�دازی م�رد نقاب�دار در يک�ی از مغازه ه�ای گيم ن�ت 
شهرستان دلگان، دو كش�ته و چهار   زخمی برجای گذاشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، س��رهنگ محمد خبازی، فرمانده 
انتظامی شهرستان دلگان گفت: ساعت 19:40 شامگاه سه شنبه 
مردی نقابدار با اسلحه كالشنيكف وارد مغازه گيم نت در خيابان 
نبی اكرم شد و به سمت حاضران تيراندازی كرد كه در جريان آن، 
دو نفر به قتل رسيدند و  چهار نفر از جمله سه نوجوان مجروح شدند. 
همزمان با حضور پليس و امدادگ��ران در محل، مجروحان حادثه 
به مركز درمانی منتقل شدند. تحقيقات پليس برای بازداشت مرد 
تيرانداز كه با خودروی پژوپارس همراه همدستش از محل متواری 
شده بود، جريان دارد. براساس تحقيقات ميدانی حادثه با انگيزه 

شخصی رقم خورده است.

تأیید قصاص عامل شهادت 
2 مدافع امنیت

حکم قصاص عامل شهادت شهيدان ياسر سپيدرو و محمدعلی 
كاظمی از مدافعان امنيت در اس�تان خوزس�تان تأييد ش�د.
به گزارش جوان، س��رهنگ صالح مطه��ری راد، معاون حقوق��ی 
فرماندهی انتظامی استان خوزستان گفت: 12 آذر ماه 98، استوار 
يكم ياسر سپيدرو و بسيجی محمدعلی كاظمی در راه تأمين نظم 
و امنيت در شهرستان شادگان به شهادت رسيدند. بعد از آن بود 
كه مأموران پليس در جريان بررسی های خود عامل شهادت آنها 
را شناسايی و بازداش��ت كردند. با كامل شدن بررسی ها، پرونده با 
عنوان محاربه در دادگاه انقالب و به عنوان قتل در دادگاه كيفری 
يك استان بررسی و متهم به قصاص محكوم شد. حكم صادر شده 
از سوی ديوان عالی كش��ور تأييد و بعد از انجام تشريفات قانونی 

اجرا می شود.

کشف سالح جنگی در حکیمیه 
 رئيس پليس پيشگيری تهران از كشف دو قبضه سالح جنگی 

در حکيميه خبر داد.
به گزارش جوان، س��رهنگ جليل موقوفه ای گفت: روز گذش��ته 
مأموران عمليات كالنتری 146 حكيميه در حال گشت زنی به دو 

رهگذر كه با مشاهده پليس تغيير مسير دادند، مشكوک شدند.
وی ادام��ه داد: مأموران پليس پس از بازداش��ت آنه��ا در جريان 
عمليات تعقيب و گريز در بازرس��ی از آنها دو  قبضه س��الح كلت 
كمری و 100 عدد فش��نگ جنگی و يك قبضه سالح سرد كشف 

كردند.
سرهنگ موقوفه ای ادامه داد: متهمان 28 و 27 ساله در تحقيقات 
اوليه به جرم خود و حمل س��الح گرم و سرد اعتراف كردند كه در 
استعالم س��وابق متهمان يك مورد حمل س��الح و سوابق سرقت 

وجود دارد.

   محبوبه قربانی 
مرد افغانی كه متهم اس�ت دختر ايرانی را به خاطر 
ش�نيدن جواب رد به پيش�نهاد ازدواج�ش به قتل 
رس�انده، در جلس�ه محاكمه ماج�را را ش�رح داد.

به گ��زارش جوان، زمس��تان 98 جس��د خونين دختر 
جوانی در يك س��اختمان نيمه كاره كش��ف شد. وقتی 
مأموران به محل حادثه كه در جنوب شهر بود، رفتند در 
بررسی های اوليه دريافتند دختر جوان با ضربات متعدد 
چاقو كشته شده اس��ت. جسد برای تشخيص هويت به 
پزشكی قانونی منتقل و تحقيقات در اين زمينه آغاز شد 
تا اينكه خانواده ای به پليس آگاهی مراجعه و مأموران را 
از ناپديد شدن دخترشان به نام سارا باخبر كردند. با ثبت 
مشخصات دختر جوان، معلوم شد همان جسدی است 

كه در ساختمان نيمه كاره كشف شده بود.
با شناسايی جسد، پرونده با موضوع قتل عمد در دستور 
كار قرار گرفت  و با بررسی تماس های مقتول مشخص 
ش��د او با مرد افغانی به نام احمد رابطه پنهانی داش��ته 
است. با به دس��ت آمدن اين اطالعات، احمد كه كارگر 
آن ساختمان نيمه كاره بود تحت تعقيب قرار گرفت، اما 
معلوم شد او به مكان نامعلومی گريخته است تا اينكه با 
تالش مأموران يك هفته بعد در مخفيگاهش شناسايی 
و بازداشت ش��د. متهم در همان بازجويی های اوليه به 
قتل اعتراف كرد و گفت دختر جوان را به خاطر مشكالت 
مالی به قتل رسانده اس��ت. با اقرارهای متهم، پرونده با 
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفری يك استان تهران 
فرستاده شد و در اولين جلسه محاكمه روی ميز هيئت 

قضايی يكی از شعبات آن قرار گرفت.
ابتدای جلسه اوليای دم درخواس��ت قصاص را مطرح 
كردند. در ادامه متهم به جايگاه رفت و با اقرار به جرمش 
در ش��رح ماجرا گفت: »در افغانس��تان بيكار بودم تا با 
سختی زياد توانستم به ايران بيايم و به دنبال كار باشم. 
مدت ها دنبال شغل و درآمدی در ايران بودم تا در يك 
ساختمان نيمه كاره مشغول به كار شدم، شب ها هم در 
اتاقك نگهبانی اس��تراحت می كردم. روزی بعد از اتمام 
كار در اتاقك نشسته بودم كه حوصله ام سر رفت. تصميم 
گرفتم به خيابان بروم و دوری بزنم كه سارا را ديدم و با 
هم آشنا شديم. بعد از آشنايی به او گفتم اهل افغانستان 
هستم و در يك ساختمان نيمه كاره كار می كنم. او قبول 

كرد و گفت مشكلی ندارد.«
متهم در ادامه گفت: »هشت ماه از آشنايی ما گذشت و 
در اين مدت سارا به بهانه های مختلف از من 28 ميليون 
تومان پول گرفت. ب��ا هم قرار ازدواج گذاش��ته بوديم، 
به همين خاطر به او اعتماد داش��تم ت��ا روزی كه مرا با 
حرفی كه زد ش��وكه كرد. او گفت قصد ازدواج ندارد و 
برای خودش كار مناس��بی پيدا كرده است و ماهانه 2 
ميليون تومان حقوق دارد، به همين خاطر دليلی ندارد 
با من ازدواج كند. او بعد از اين حرف خواست رابطه اش 

را با من قطع كند.«
متهم در خصوص قتل گفت: »وقتی اصرار س��ارا برای 
قطع رابطه را ديدم چند بار با او صحبت كردم و گفتم به 
او عالقه مند شده ام و نمی توانم فراموشش كنم، به همين 
خاطر اجازه خواستم تا به خواستگاريش بروم، اما قبول 
نكرد. روزی او را به ساختمان نيمه كاره دعوت كردم تا 
آخرين حرف هايم را بگويم. وقتی سارا به آن ساختمان 
آمد س��ر صحبت را باز كردم، ولی او سر حرفش ايستاد 
و گفت قصد ازدواج ن��دارد. وقتی مخالفت��ش را ديدم 
خواستم 28 ميليون تومانی را كه از من گرفته بود پس 
بدهد، اما او با خونسردی جوابم را داد و گفت هر كاری 
دوس��ت داری انجام بده، من عالقه ای به تو ندارم. اين 
حرف مثل پتكی بود كه بر س��رم خورد. در يك لحظه 
كنترل اعصابم را از دست دادم و با چاقو به جانش افتادم. 
س��ارا در حالی كه خون زيادی از او می رفت روی زمين   
افتاد. همان موقع پشيمان ش��دم و از ترس لوازمم را از 
آن ساختمان جمع و آنجا را ترک كردم. می خواستم به 

افغانستان برگردم، اما شناسايی و دستگير شدم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »من به س��ختی كار پيدا 
كرده و توانس��ته بودم برای خودم مبلغ��ی را پس انداز 
كنم، اما به خاطر عالقه ای كه به مقتول داش��تم پول و 
پس اندازم را در اختيار او گذاشتم غافل از اينكه اشتباه 
می كردم. نمی توانستم اين خيانت را فراموش كنم و از 
آن بگذرم، ولی پشيمانم و نبايد دستم به خون او آلوده 
می شد. حاال درخواست گذشت دارم.« در پايان جلسه 

هيئت قضايی جهت صدور رأی وارد شور شد.

متهم: مقتول
 جواب رد داد  

او را کشتم

قتل پیرمرد برای رفع خماری

قاتل فراری پس از بازگشت از ترکیه به دام افتاد 
    غالمرضا مسکني 

م�رد خالف�کار پ�س از قت�ل يک�ي از بچه ه�اي 
محلش�ان در پات�وق خالف�کاران به كش�ور تركيه 
گريخ�ت، اما چن�د روز قبل ب�ه تهران بازگش�ت و 
مأموران او را با خودروی س�رقتي بازداشت كردند. 
س��اعت 4 بامداد جمعه 15 مهرماه امس��ال به مأموران 
پليس تهران خبر رس��يد لحظاتي قبل س��ه مرد جوان 
زخمي به بيمارستاني در يكي از خيابان هاي غربي تهران 
منتقل شده اند، اما يكي از آنها بر اثر شدت خونريزي فوت 

كرده است. 
با اعالم اين خبر، تيمي از مأموران كالنتري چيتگر راهي 
بيمارستان ش��دند و در آنجا با جسد پس��ر 27 ساله اي 
به نام فرمان روبه رو ش��دند كه با ش��ليك گلوله اسلحه 
وينچستري به قتل رسيده بود. همزمان با ادامه تحقيقات 
درباره اين حادثه، قاضي صاحب جمعي بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران در رأس تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي در محل حادثه تحقيقات خود 

را آغاز كردند. 
   درگيري اينستاگرامي 

بررسي هاي تيم جنايي نش��ان داد ساعتي قبل مقتول 
همراه دو نفر از دوستانش در پاتوقشان نزديكي شهرک 
دانشگاه در جنوب غربي تهران با مرد جواني به نام ارسالن 
درگير مي ش��وند كه در جريان آن ارسالن هر سه نفر را 
با شليك گلوله زخمي می ش��ود و با وانتش از محل فرار 
مي كند. يكي از دو نفر زخمي كه تح��ت درمان بودند، 

به مأموران پليس گفت: ارس��الن بچه محل ما اس��ت و 
خودش را گنده الت محل مي دان��د . او براي همه خط و 
نشان مي كشد و مدتي قبل هم من با او درگيري داشتم. 
از آن روز به بعد ما براي هم در اينس��تاگرام كري خواني 
مي كرديم تا اينكه امشب همراه دو دوستم به پاتوقمان 
كه فضاي س��بزي بين بزرگراه لش��كري و جاده قديم 
كرج است، رفتيم. از آنجا فيلمي در صفحه اينستاگرامم 
گذاشتم و ارس��الن هم با ديدن اين فيلم براي من كري 
خواند. كري خواني ما ادامه داشت تا اينكه ساعتي قبل او 
با خودروی وانتش به پاتوق ما آمد و با هم درگير شديم. 
او سوار خودرواش شد و از محل رفت، اما دقايقي بعد با 
اسلحه اي به محل بازگشت و به سوي هر سه ما تيراندازي 

و ما را زخمي و فرار كرد.«
   فرار به تركيه 

بدين ترتيب ارسالن تحت تعقيب مأموران پليس قرار 
گرفت، اما بررس��ي ها نش��ان داد متهم چند روز بعد از 
مرزهاي غربي كش��ور به صورت غيرقانون��ي به تركيه 
گريخته اس��ت.  در حالي كه تحقيقات براي دستگيري 
قاتل فراري ادامه داشت، چهار روز قبل مأموران گشت 
پليس در يكي از خيابان هاي غربي تهران به خودرو نيسان 
پاترولي مشكوک شدند  و آن را به صورت غير محسوس 
تحت نظر گرفتند. مأموران پليس وقتي از مركز استعالم 
گرفتند متوجه شدند خودرو نيسان پاترول سرقتي است، 
بنابراين خودرو را متوقف كردن��د و راننده آن را كه مرد 

جواني بود، بازداشت كردند. 

مأموران پس از انتقال متهم به اداره پليس دريافتند راننده 
خودروی سرقتي ارس��الن نام دارد و از چهار ماه قبل به 
اتهام قتل مرد جواني تحت تعقيب كارآگاهان جنايي قرار 
داشته است.  وقتي هويت سارق شناسايي شد، وي براي 
ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاه��ان اداره دهم پليس 
آگاهي قرار گرفت. متهم صبح دي��روز براي تحقيق به 
دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد. وي در بازجويي ها 
مقابل قاضي محمدرضا صاحب جمعي منكر قتل شد و در 
ادعايي گفت قاتل مردی شبيه به او بوده  است و شاهدان 
حادثه هم به خاطر كينه اي كه از او دارند او را قاتل معرفي 
كرده اند. متهم درادامه براي تحقيقات بيش��تر و روشن 
شدن زواياي پنهان اين حادثه در اختيار كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
   گفت وگو با متهم 

ارسالن چرا فرمان را به قتل رساندي ؟ 
من او را به قتل نرساندم. مرا اشتباهي گرفته اند چون قاتل 
خيلي شبيه به من بوده و االن مأموران فكر مي كنند من 

قاتل هستم. 
دوس�تان قاتل گفته اند ش�ما مرتکب قتل 

شده اي ؟ 
دوستان قاتل از من كينه دارند و براي اينكه از من انتقام 

بگيرند، مرا به عنوان قاتل معرفي كرده اند. 
يعني ش�ما با مقتول و دوس�تانش اختالف 

نداشتي ؟ 
ما بچه های يك محل هس��تيم و همه ما هم ادعا داريم 

رئيس محل هس��تيم و ديگران بايد نوچه ما باشند. به 
همين خاطر من با مقتول و دوستانش اختالف داشتم و 
حتي چند باري با آنها درگير شده بودم،  در اينستاگرام هم 
براي هم كري مي خوانديم، اما با همه اين اختالفات من او 

را نكشتم و شب حادثه هم خانه مان بودم. 
چرا فرار كردي ؟ 

من چند شب قبل به پاتوق رفتم و با مقتول و با دوستانش 
درگير ش��دم. چون آنها ادعا مي كردند پاتوق متعلق به 
آنها است. آن شب به خانه برگشتم تا اينكه شب حادثه 
يكي از دوس��تانش با من تماس گرفت و گفت فرمان به 
قتل رسيده است. او گفت من قاتل هستم و تحت تعقيب 
قرار دارم و بهتر اس��ت خودم را تسليم پليس كنم. من 
مي دانستم اگر مأموران مرا دستگير كنند، حرف هايم را 
باور نمي كنند، چون با مقتول و دوستانش اختالف داشتم 

و به همين خاطر فرار كردم. 
به كجا ؟ 

من به مرز غربي رفتم و 16 ميلي��ون تومان به قاچاق بر 
انساني دادم و او و دوس��تانش هم چشمان مرا بستند و 
پس از چهار روز وقتي چشمانم را باز كرد، متوجه شدم از 
مرز مرا رد كرده اند. من در اين مدت در روستايي مرزي 

زندگي مي كردم. 
چه شد كه تصميم گرفتي به ايران برگردي ؟ 

در آنجا از ترس خودم را زنداني كرده بودم و مي ترسيدم 
دنبال كار بروم و بيرون بيايم و واقعاً خسته شده بودم. از 
طرفي هم پول هايم در حال تمام شدن بود و دلم هم براي 

خانواده ام تنگ شده بود. 
موضوع خودرو سرقتي چيست؟ 

خودرو متعلق به يكي از دوستانم است. وقتي به ايران آمدم 
او كليد يدک خودرواش را به من داد و گفت هر وقت الزم 
داشتم از آن استفاده كنم. شب حادثه هم او در خانه اش 
نبود و من بدون اجازه خودرواش را برداشتم. شايد اعالم 

سرقت كرده باشد.! 


