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  قاتل دخترعمو 
  قتل را به گردن 

 همدست فراری اش انداخت
    فاطمه صبور

م�رد افغ�ان ک�ه ب�ا همدس�تی پس�رعمویش مرتک�ب قت�ل ش�ده ب�ود 
در جلس�ه محاکم�ه، قت�ل را گ�ردن پس�رعموی ف�راری اش انداخ�ت.

به گزارش »جوان«، سال ۸۸ مأموران پلیس ورامین از قتل زن جوانی در یک منزل مسکونی 
باخبر و راهی محل شدند. وقتی مأموران در محل حاضر شدند اولین بررسی ها نشان می داد 
آن زن به نام کریمه اهل افغانستان است که با ضربات متعدد چاقو کشته شده است. جسد 
به دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات در این باره آغاز شد. در روند تحقیقات 
مادر کریمه مورد تحقیق قرار گرفت و گفت: »امروز برای انجام کاری از خانه بیرون رفته بودم، 
وقتی به خانه برگشتم هرچه در زدم کسی در را باز نکرد. می دانستم کریمه داخل خانه است 
و پنجره اتاقی که رو به خیابان است، باز بود. کریمه را بلند بلند صدا کردم، اما او جوابم را نداد. 
حدس زدم بعد از رفتن من، او هم بیرون رفته باشد. این شد که زنگ همسایه را زدم. وقتی 
به طبقه باال رفتم و وارد خانه شدم با جسد کریمه روبه رو شدم که خونین روی زمین افتاده 
بود. همانجا فریاد زدم و با پلیس تماس گرفتم. ما در این سال ها با کسی خصومتی نداشتیم و 

نمی دانم چه کسی یا چه کسانی با چه انگیزه ای دخترم را به قتل رسانده اند.« 
      فرار پسرعموها به افغانستان 

بعد از این توضیحات، مأموران در روند بررسی ها با کنترل دوربین های مداربسته دریافتند 
دو مرد جوان زمان حادثه وارد خانه شده اند و بعد از دقایقی سراسیمه بیرون آمده اند. با ثبت 
مشخصات دو مرد جوان و چهره نگاری از آنها، مش��خص شد هر دو پسرعموهای مقتول 
هستند. به این ترتیب دو مرد جوان تحت تعقیب قرار گرفتند، اما ردی از آنها به دست نیامد 

تا اینکه مشخص شد هر دو به کشور افغانستان گریخته اند. 
     دس�تگیری بعد از ورود به 

ایران
پرونده با اصرار اولیای دم در جریان 
بود که با گذشت 11 سال از حادثه 
سرانجام یکی از آنها به نام عمار بعد از 
ورود به کشور در سال ۹۹ شناسایی و 
بازداشت شد. متهم به پلیس آگاهی 
منتقل ش��د و تحت بازجویی قرار 
گرفت. او با اقرار به قتل با همدستی 
پسرعمویش به نام رحیم در توضیح 
به مأموران گفت: »بعد از قتل تصمیم 
گرفتیم به افغانستان برویم. در آنجا 
وقتی فهمیدند مرتکب قتل شده ایم، 
ما را دس��تگیر کردند و طبق قانون 
کشور افغانستان به حبس محکوم 
شدیم. بعد از س��پری کردن دوران 
محکومیت، آزاد شدیم تا اینکه من 
تصمیم گرفتم برای ادامه کار به ایران 

بیایم، اما در اینجا هم دستگیر شدم.«
    جلسه محاکمه

سپس متهم راهی زندان شد تا این بار طبق قانون مجازات اسالمی کشور ایران محاکمه شود. 
به این ترتیب پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و بعد از تعیین شعبه، 

روی میز هیئت قضایی شعبه دهم دادگاه قرار گرفت.
متهم در اولین جلسه محاکمه مقابل هیئت قضایی شعبه به ریاست قاضی رضایی قرار گرفت. 
ابتدای جلسه، اولیای دم که پدر و مادر مقتول بودند درخواست قصاص کردند. در ادامه متهم 
در جایگاه ایستاد و با قبول جرمش گفت: »کریمه دخترعمویم بود و در ایران متولد شده بود. 
پدر و مادرش بعد از ازدواج به ایران آمده بودند، به همین خاطر وقتی برای کار به ایران آمدیم، 
نزدیک خانه آنها منزلی اجاره کردیم تا تنها نباشیم. ما نسبت به کریمه خیلی غیرت داشتیم 
و او برای ما مثل خواهر بود. مدتی قبل از حادثه، رحیم به خانه ای که حوالی محل کار اجاره 
کرده بودیم، آمد و گفت کریمه را دیده که سرووضع نامناسبی داشته است. او از من خواست 
با کریمه صحبت کنم. فردای آن روز در کوچه دخترعمویم را دیدم و در این باره با او صحبت 
کردم. گفتم ما در این کشور غریب هستیم و بهتر است وقتی از خانه بیرون می آید حجابش را 
بیشتر رعایت کند.« متهم در خصوص قتل گفت: »آن روز من زودتر به محل کار رفته بودم. 
بعد از ساعتی رحیم آمد، اما آشفته بود که گفت دوباره کریمه را با وضع نامناسب دیده است. 
رحیم گفت، او اصالً رعایت نمی کند و در محل آبروی ما را برده است. این شد که پیشنهاد داد 
او را گوشمالی بدهیم. من با حرف های رحیم وسوسه شدم و قبول کردم بعد از اتمام کار به 
خانه آنها برویم. دخترعمویم تنها بود که رحیم سر صحبت را باز کرد و گفت حق ندارد اینطور 
از خانه بیرون بیاید. دخترعمویم شروع به داد و فریاد کرد که به شما ربطی ندارد. من و رحیم 
وقتی حرف های او را شنیدیم، عصبانی شدیم. این شد که من دست های او را گرفتم و رحیم 

چند ضربه با چاقو به سینه اش زد.« 
متهم در آخر گفت: »بعد از قتل من و رحیم به افغانستان رفتیم. در آنجا به خاطر قتلی که 
مرتکب شده بودیم، دستگیر و محاکمه شدیم. در قانون افغانستان مجازات قتل اعدام نیست، 
به همین خاطر به چند سال حبس محکوم شدیم و بعد از سپری کردن دوران محکومیت، آزاد 
شدیم. فکر نمی کردم اگر به ایران برگردم دستگیر  شوم، اما به محض ورود از سوی مأموران 
پلیس بازداشت شدم. باور کنید ضربات را من به مقتول نزدم و این رحیم بود که با چاقو چند 

ضربه به او زد. من فقط دست و پاهای دخترعمویم را گرفته بودم.«
در پایان هیئت قضایی جهت صدور رأی وارد شور شد.

پليس  براي حفظ جان خود
باید بيشتر بداند 

 مأموریت هاي پلیس بر حسب وظیفه قانوني و به عنوان ضابط 
قضایي و مجري قانون همیشه با مخاطراتي براي جان پلیس 
همراه اس��ت.  پلیس همچنان که مقام معظم رهب��ري از آن 
به عنوان پلیس مقتدر، مهربان و همراه با رأفت اس��المي نام 
برده اس��ت، همیش��ه در صحنه هاي مختلف در خصوص این 
شاخص ها  از خود کارنامه خوبي به جا  گذاشته است. مهرباني 
و دلس��وزي و گاهي هم مظلومیت مأموران پلیس را در جاي  
جاي کشورمان همیشه شاهد هستیم به طوري که کلیپ هاي 
مختلفي که به صورت مخفیانه یا حتي مچگیرانه یا از طریق 
دوربین هاي مداربس��ته ضبط و منتشر مي شود، نمایانگر این 
مهرباني و دلسوزي است. خرید کفش براي دختر پابرهنه کار 
در شهرستان نکا مازندران  از س��وي مأمور پلیس مهربان، به 
خطر انداختن جان خود براي نجات جان دیگران، نه به عنوان 
وظیفه،  بلکه به عنوان عمل انساني، مهرباني با مرد زباله جمع کن 
و پذیرایي با چا ي و ن��ان و کمک مالي از جیب خ��ود به او در 
شهرستان خرم آباد و هزاران نمونه دیگر که در هیچ دوربین و 
تصویري ضبط نشده است، همه و همه نشانه پلیس مهربان و 
دلسوزي است که در هیچ کشوري غیر از ایران دیده نمي شود. 

در مقابل، پلیس هنگام برخورد با اشرار و مخالن نظم و امنیت 
و در دف��اع از ناموس و جان و مال مردم همیش��ه مقتدرانه و 
حرفه اي عمل مي کند و نه تنها با این افراد مماشات نمي کند، 
بلکه اج��ازه هر عکس العمل��ي و عرض اندامي را ه��م از آنها 
مي گیرد و وقاحت آنها را در نطفه خفه مي کند. دس��تگیري 
سریع س��ارقان حرفه اي صندوق امانات بانک ملي که حتي 
کارشناس��ان مغرض و مدعیان را انگش��ت به ده��ان کرد، 
دستگیري سارقان باندي، قاچاقچیان حرفه اي و عامالن قتل، 

همه نشانه اقتدار پلیس است. 
نکته حائز اهمیت عملیات پلیس هاي ویژه، نداشتن تلفات جاني 
یا تلفات اندك است که حکایت از حرفه اي بودن، برخورداري 
از آموزش هاي الزم، انجام تحقیقات و همراه با برنامه و نقش��ه 
و س��نجش تمام جوانب عملیات دارد. همی��ن موضوع باعث 
مي شود عملیات پر خطر و پر ریسک پلیس هاي تخصصي با 
کمترین تلفات روبه رو شود. به طوري که شاهد هستیم پلیس 
در عملیات هاي دستگیري سارقان و گروگانگیران حرفه اي و 
مسلح و قاتالن و متهمان جاني با استفاده از هوش مدیریتي و 
مأموران آموزش دیده ویژه و برنامه ریزي و نقشه هاي دقیق موفق 

مي شوند بدون هیچ تلفاتي عملیات را به پایان برسانند. 
اما از طرفي هر از گاهي ش��اهد هستیم بعضي مأموران پلیس 

هنگام اجراي حکم قانوني، مظلومانه به شهادت مي رسند. 
شهادت مأمور پلیس بر اثر آتش س��وزي هنگام اجراي حکم 
تخلیه منزلي در شمال تهران، شهادت مأمور پلیس در بید زرد 
استان فارس با چاقوي فردي شرور و شهادت مظلومانه سرگرد 
محمد یاسمي قبل از ظهر پنج شنبه هفته گذشته هنگام اجراي 
حکم مطالبه مهریه و جهیزیه، همه مواردي هستند که به نظر 
مي رسد از آنجایي که احساس مي شود اجراي این قبیل از احکام 
قضایي خطر کمتري نسبت به برخورد با افراد جاني و خالفکاران 
حرفه اي دارد، مأموریت ها به مأموراني واگذار مي شود که آموزش 
کمتري نسبت به نیروهاي ویژه دیده اند. همچنین در این گونه 
مأموریت ها جاي خالي برنامه دقیق و طراحي نقش��ه و حتي 
تحقیقات قبل از اجراي حکم از سوي فرماندهان به وضوح دیده 
مي شود و همین ساده انگاري و غفلت در آموزش هاي الزم گاهي 

به قیمت جان مأمور پلیس تمام مي شود. 
پیش��نهاد مي ش��ود بحث آموزش هاي تخصصي و حرفه اي 
و اس��تفاده از روش هاي نوین و فناوری ه��اي جدید هر چند 
هزینه هاي مالي زیادي در بر دارد، در تمامي مراتب پلیس به 
خصوص براي مأموران کالنتري ها و پاسگاه ها که همیشه در 
نوك مقابله با حوادث احتمالي قرار دارند، به صورت جدي در 
دستور کار مسئوالن قرار گیرد تا کمتر شاهد حوادث خونین 

براي مأموران پلیس هنگام اجراي حکم قانوني باشیم. 
آن طوري که تحقیقات جنایي حکایت دارد، ش��هید محمد 
یاسمي حافظ قرآن، مأموري با اخالق و وظیفه شناس همراه 
یکي از همکارانش و زن جواني و پس��ر 12 ساله اش ) شاکي ( 
بدون تجهیزات نظامي براي اجراي مطالبه مهریه و جهیزیه با 
حکم قاضي به خانه متهم ) شوهر شاکي ( مي روند و از آنجایي که 
متهم در خانه را باز نمي کند، همراه مرد کلید سازي در حال باز 
کردن در خانه هستند که متهم در کمال ناباوري با اسلحه کلت 
کمري از خانه بیرون مي آید و مظلومانه از پشت سرگرد یاسیني 
را هدف قرار مي دهد و در ادامه هم به سوي همسرش شلیک 

مي کند و در پایان هم به زندگي خودش پایان مي دهد. 

    آرمین بینا
مرد خشمگین وقتی متوجه شد مأمور پلیس برای جلب وی به 
خانه اش آمده، او را با شلیک گلوله به شهادت رساند و پس از 
اینکه همسرش را مجروح کرد به زندگی خودش هم پایان داد.

به گزارش »جوان«، ساعت 11:30 روز پنج شنبه دوم تیر، ساکنان 
ساختمان مسکونی در کوچه قنبرزاده نزدیکی خیابان رودکی با 
شنیدن صدای شلیک چند تیر وحشت زده از خانه هایشان بیرون 
آمدند و با صحنه هولناکی روبه رو شدند. اهالی ساختمان با جسد 
خونین مأمور پلیس و همچنین جسد خونین صاحبخانه طبقه 
س��وم در پاگرد پله ها و پیکر نیمه جان همسرش جلوی ورودی 
ساختمان روبه رو شدند و بالفاصله موضوع را به پلیس گزارش 
دادند.  با اعالم این خبر، تیمی از مأموران کالنتری 10۸ نواب در 
محل حاضر شدند و دقایقی بعد هم قاضی ساسان غالمی، بازپرس 
ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران همراه تیمی از کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهی در محل تحقیقات خود را آغاز کردند. 
تیم جنایی جلوی ورودی ساختمان مسکونی با آثار خون به جا 
مانده ای روبه رو شدند که حکایت از آن داشت خون ها متعلق به 
زن حدوداً 40 ساله ای به نام مهرانه است که با شلیک دو گلوله 
شوهرش از ناحیه سینه و پهلو به شدت زخمی و برای درمان به 
بیمارستان منتقل شده است.  همچنین در پاگرد راه پله طبقه 
اول ساختمان چهار طبقه، جسد خونین و بی جان شوهر 47ساله 
مهرانه به نام صفدر رها ش��ده بود که مش��خص شد وی پس از 
ارتکاب جنایتی هولناك با شلیک گلوله  به سرش به زندگی اش 
پایان داده است.   در ادامه تیم جنایی در پاگرد طبقه دوم با جسد 
خونین سرگرد محمد یاسمی، مأمور کالنتری 10۸ نواب مواجه 
شدند که با شلیک گلوله ای از پشت و اصابت به قلبش به شهادت 

رسیده بود. 

       اجرای حکم خونین
بررسی های میدانی نش��ان داد سرگرد یاس��می همراه یکی از 
همکارانش و همسر قاتل و فرزند خردسال او  برای اجرای حکم 
مطالبه مهریه و جهیزیه به خانه متهم می روند که ناگهان شوهر 
شاکی با اس��لحه کلت کمری از خانه اش بیرون می آید و شروع 
به تیراندازی می کند. از آنجایی که مأموران هیچ کدام مس��لح 
به س��الح گرم نبودند یکی از آنها به طبقه چهارم پناه می برد و 
سرگرد یاسمی هم ابتدا شاکی، فرزندش و مرد کلیدساز را برای 
نجات جانشان راهی طبقات پایینی می کند و در ادامه خودش 
قصد دارد از محل دور شود که مرد جانی گلوله ای از پشت به او 
ش��لیک می کند و او را در دم به شهادت می رساند. متهم سپس 
همسرش را تعقیب می کند و جلوی در ورودی دو تیر به پهلو و 
نزدیکی قلب وی شلیک می کند و در ادامه در پاگرد طبقه اول با 

شلیک گلوله ای به زندگی خودش پایان می دهد. 
تیم جنایی در تحقیقات بعدی دریافتند شاکی مدتی قبل با 
شوهرش اختالف پیدا می کند و زمانی که اختالف آنها بیشتر 
می شود در دادگاه با طرح شکایتی مهریه اش را مطالبه می کند. 
پس از این مهرانه همراه پسر 12  ساله اش به خانه پدری اش در 
یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی می رود و از آنجا 
پیگیر شکایتش می شود تا اینکه قاضی پرونده، حکم پرداخت 
مهریه و تحوی��ل جهیزیه را صادر می کن��د، بدین ترتیب وی 
همراه فرزندش ب��رای اجرای حکم راهی تهران می ش��ود و با 
گرفتن نیابت قضایی همراه دو مأمور کالنتری 10۸ نواب راهی 
محل زندگی شوهرش می شود و در نهایت این حادثه خونین 

رقم می خورد.
      اظهارات شاهد 

 یکی از مأموران پلیس گفت: »ش��اکی حکم مطالبه مهریه 

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى شماره 140160312001000469 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
تصرفات مالكانه بالمعارض كالسـه 1400114412001000367 تقاضاى خانم 
ربابه خان بيكى به شماره شناسـنامه 14 و كدملى 4579614038 صادره از 
دامغان فرزند نوروزعلى در شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت 6842,57 
مترمربع از پالك شـماره 106 –اصلى واقع در اراضى سـدن بخش دو حوزه 
ثبت گرگان طبق رأى صادره حكايت از انتقال از مالك رسمى يداله سدنى به 
متقاضى دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز آگهى مى شـود از اين رو اشـخاصى كه نسـبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست 

خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد.
تاريخ انتشارنوبت دوم:1401/4/20 تاريخ انتشارنوبت اول:1401/4/4   
على برقى - رييس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه يك گرگان

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

م�ردي ک�ه پ�س از تم�اس تلفن�ي در 
ق�رار ش�بانه حاض�ر ش�ده بود، با ش�لیک 
گلول�ه به قتل رس�ید. ت�اش پلی�س براي 
بازداش�ت مته�م ف�راري جری�ان دارد. 

به گ��زارش »ج��وان«، س��اعت 23 ش��امگاه 
چهارش��نبه اول تیرماه، قاضي محمد حس��ین 
زارعي، بازپرس ویژه قتل دادسراي امور جنایي 
تهران با تماس تلفني مأم��وران کالنتري 1۸1 
وردآورد از کشف جسد خونین مرد 30 ساله اي به 
نام فرزاد در فضاي سبز بزرگراه خرازي در غرب 
تهران با خبر و همراه تیمي از کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهي راهي محل شد. 
بررس��ي هاي تی��م جنایي نش��ان داد مقتول 

س��اعتي قبل در همین م��کان در درگیري با 
یکي از بستگانش با شلیک گلوله اي به قلبش 
به قتل رس��یده و قاتل هم پس از حادثه فرار 

کرده است. 
برادر مقتول که موضوع را به مأموران پلیس خبر 
داده بود، گفت: »  برادرم با یکي از بستگانمان به 
نام بهروز از مدتي قبل اخت��الف پیدا کرده بود 
و گاهي هم مش��اجره لفظي داش��تند. ساعت 
22 ش��ب برادرم تلفني با بهروز مشاجره لفظي 

مي کرد که دقایقي بعد به من گفت با او در بزرگراه 
خرازي قرار مالقات گذاشته است تا با هم درباره 
اختالفش��ان حرف بزنند. برادرم از خانه بیرون 
رفت، اما وقتي دیر کرد و به تلفن من جواب نداد، 
نگرانش شدم و به محل قرارشان آمدم و با جسد 

خونین و بي جانش روبه رو شدم. «
همزمان با انتقال جسد به پزشکي قانوني، مأموران 
پلیس در تالشند متهم فراري را دستگیر و زوایایي 

پنهان این حادثه را بر مال کنند. 

درگیری نجات بخش پای چوبه دار
 پرخاش�گری اولیای دم یک پرونده با دو دختر 
خردس�ال قاتل در کنار چوبه دار س�بب ش�د 
اولیای دم دو پرونده دیگر که متهمانش در یک 
قدمی مرگ قرار داشتند، اعام گذشت کنند.

به گزارش »جوان«، چندی قبل س��ه متهم که در 
س��ه حادثه جداگانه مرتکب قتل شده بودند برای 
اجرای حکم در زندان رجایی ش��هر پای چوبه دار 
رفتند.  در محوطه اجرای حکم عالوه بر اولیای دم، 
یکی از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون و قهرمان 
وزنه برداری هم همراه تیم صلح و سازش دادسرای 
امور جنایی تهران حضور داشتند تا آخرین تالش ها 

را برای جلب رضایت انجام دهند. 
       قتل در بزرگراه 

اولین متهم، مرد جوانی بود که 16 آبان ۹6 در یک 
درگیری، مرد دیگری را در بزرگراه آزادگان با شلیک 
گلوله به قتل رس��انده بود. روز حادثه قاتل همراه 
پسرخردسالش با مقتول که از قبل اختالف داشتند 
قرار مالقات می گذارد و حادثه خونین را رقم می زند. 
البته متهم در بازجویی ها ادعا کرده بود   اس��لحه 
متعلق به مقتول بوده و زمان درگیری او لوله اسلحه را 
گرفته و باعث شده شلیک مقتول به خودش اصابت 
کند. هیئت قضایی پس از بررسی پرونده حادثه را 

لوث تشخیص دادند، اما اولیای دم 50 فامیل نسبی 
را به دادگاه معرفی کردند و آنها هم با ادای قسم بر 
مجرم بودن قاتل باعث شدند حکم قصاص وی صادر 

و متهم پای چوبه دار حاضر شود.
       رفتار ناشایس�ت اولی�ای دم با فرزندان 

خردسال قاتل 
هنگام اجرای حکم، دو دختر هش��ت و 10 س��اله 
قاتل برای نجات جان پدرشان به سوی اولیای دم 

رفتند و با گریه و التماس درخواست بخشش کردند، 
اما پدر و برادر مقتول نه تنها متهم را نبخش��یدند 
و حکم را اجرا کردند که با پرخاش��گری رفتار بد و 
ناشایستی با دختران متهم داشتند.  رفتار اولیای 
دم با دختران خردسال باعث شد دو اولیای دم دیگر 
که برای اجرای حکم به زندان رجایی ش��هر رفته 
بودند، قاتالن فرزندانشان را ببخش��ند. دو اولیای 
دم با دیدن این صحنه در حالی ک��ه طناب دار به 

گردن متهمان آویخته ش��ده بود و لحظات پایانی 
زندگی ش��ان را س��پری می کردند، طناب دار را از 

گردن آنها برداشتند. 
       نخستین بخشش 

نخستین متهمی که بخشیده شد، مرد جوانی بود که 
چند سال قبل در تهران یکی از دوستانش را به قتل 
رسانده بود. متهم در بازجویی ها گفته بود روز حادثه 
شاهد بدرفتاری دوستش با دختر خردسالش بوده، 
به همین خاطر او را به قتل می رساند و جسدش را 

داخل خودرویش به آتش می کشد.
       دومین بخشش 

دومین قاتل هم که از مرگ نجات یافت، پسر جوانی 
بود که چند سال قبل یکی از دوستان قدیمی اش را 
به خاطر موضوعی پیش افتاده و اختالف شخصی 
داخل پارکی در تهران به قتل رسانده بود.  در حالی 
که تیم صلح و س��ازش روز اج��رای حکم موفق به 
گرفتن رضایت برای پدر دو دختر خردسال نشده 
بود، مدتی قبل باخبر شدند برادر مقتول که هنگام 
قصاص در زندان رجایی شهر حاضر بوده و برخورد 
بدی با فرزندان قاتل داشته در یکی از شهرهای غربی 
کش��ور در حادثه ای مرتکب قتل شده است و االن 

تالش می کند تا رضایت اولیای دم را جلب کند. 

متهم با اسلحه
منتظر پليس بود

در دست داش��ت و به کالنتری مراجعه کرد و من و همکارم همراه 
شاکی و پس��رش با حکم قضایی و برای اجرای حکم به خانه متهم 
رفتیم. هر چقدر در زدیم کسی در را باز نکرد. ما فکر کردیم کسی 
داخل خانه نیست، اما خبر نداشتیم که متهم با سالح کلت کمری 
داخل خانه اش در کمین ما و همسرش نشسته است. از آنجایی که 
قاضی حکم ورود هم داده بود، تصمیم گرفتیم وارد خانه شویم، اما 
کلید شاکی در را باز نکرد و شاکی هم کلید سازی را آورد و قرار شد 
او در را باز کند. کلیدساز در حال باز کردن در بود که ناگهان شوهر 
شاکی با کلت کمری از خانه بیرون آمد و شروع به تیراندازی کرد. من 
در پله باال بودم و پناه گرفتم، همکارم هم بعد از راهی کردن شاکی، 
فرزندش و مرد کلیدساز به طرف پایین رفت. متهم نیز پشت سر آنها 
حرکت کرد و همکارم را به شهادت رساند، همسرش را زخمی کرد 

و خودش را هم کشت.« 
      کشف مشروبات الکلی و فشنگ جنگی 

همزمان با انتقال پیکر سرگرد یاسمی و جسد قاتل به پزشکی قانونی، 
مأموران پلیس به بازرسی خانه متهم پرداختند و در آنجا 15 تیر جنگی 

همراه با مقداری مشروبات الکلی کشف کردند. 
تحقیقات درباره این حادثه به دستور قاضی غالمی در حالی ادامه دارد که 
همسر قاتل در بیمارستان تحت درمان قرار دارد و پزشکان در تالشند تا 

جان وی را نجات دهند.

فرار مرد تیرانداز
 پس از قتل شبانه

غالمرضا مسكني 

متهمی که همسرش با حکم جلب به سراغش رفته با شلیک به مأمور پلیس او را به شهادت رساند
همسرش را هدف قرار داد و سپس خودکشی کرد


