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زن میانسال
 به 4 بیمار زندگی بخشید

اعضای بدن زن میانس�ال که ب�ه مرگ مغزی 
مبتال شده بود به چهار بیمار نیازمند اهدا شد.
دکتر ابراهیم خالقی، مس��ئول واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانش��گاه علوم پزش��کی مشهد 
گفت: زن 60 س��اله ای که معصومه شوریابی نام 
داشت و به مرگ مغزی مبتال شده بود با رضایت 
خانواده اش در بیمارستان منتصریه مشهد تحت 
عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت. براس��اس 
این گزارش، کبد وی برای پیوند به بیمارس��تان 
بوعلی سینای شیراز ارسال ش��د. قرنیه های این 
بیمار هم برای پیوند به بانک چش��م این دانشگاه 
و قسمتی از پوس��ت او نیز برای پیوند به بیماران 
بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( مشهد 

فرستاده شد.

فرار قاتل  پس از قتل 
در سفره خانه

م�رد جوان�ی در درگی�ری ب�ا دو م�رد دیگر 
در س�فره خانه س�نتی با ضربه چاق�و به قتل 
رس�ید. عام�ل قتل پ�س از شناس�ایی تحت 
تعقی�ب مأم�وران پلی�س ق�رار گرف�ت. 
به گزارش جوان، بامداد دیروز، چهارشنبه 18آبان 
قاضی محمدحس��ین زارعی، بازپرس ویژه قتل 
دادس��رای امور جنای��ی تهران با تم��اس تلفنی 
مأموران پلیس از قتل مرد جوانی باخبر و همراه 

تیمی از مأموران ویژه راهی محل شد. 
تیم جنایی در بیمارستان با جسد مرد 36  ساله ای 
به نام بهرام روبه رو شد که با اصابت ضربه چاقو به 

گردنش به قتل رسیده بود. 
بررسی های مأموران پلیس نشان داد مقتول چند 
ساعت قبل در سفره خانه ای در شرق تهران با دو 
مرد دیگر درگیر شده اس��ت که در جریان آن با 
چاقوی یکی از آنها زخمی می شود و پس از انتقال 

به بیمارستان فوت می کند. 
گفته ه��ای ش��اهدان حکایت از آن داش��ت این 
درگیری ب��ه خاط��ر موضوع��ی پیش پا افتاده و 

چشم درچشم شدن رخ داده است. 
همچنین مشخص ش��د قاتل که هویتش معلوم 
اس��ت پس از حادثه به مکان نامعلومی گریخته 

است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی، مأموران 
پلیس تحقیقات گس��ترده ای را برای دستگیری 

قاتل فراری آغاز کردند. 

كشف اسلحه جنگي
 از مجرم سابقه دار

مأموران پلیس تهران همزمان با دس�تگیري 
مجرمي سابقه دار در شمال تهران در بازرسي 
از وي یك قبضه اسلحه جنگي کشف کردند. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ محمد باقر قدم زاده، 
سرکالنتر یکم پلیس پیش��گیري پایتخت گفت: 
روز گذش��ته به مأموران پلیس خبر رس��ید یکي 
از مجرمان س��ابقه دار محله فشم مسلح به سالح 
کمري اس��ت که با حض��ور در مخفیگاهش، وي 
را بازداشت و در بازرسي از وي یک قبضه اسلحه 
کلت کمري و مق��داری مخدر هرویین کش��ف 
کردند. متهم 35 ساله در بازجویي ها به جرمش 
اعتراف کرد و تحقیقات بیشتر از وي جریان دارد. 

مرگ خاموش
 مادر و پسر در بستان آباد

فرمان�ده انتظام�ي شهرس�تان بس�تان آباد 
م�رگ  از  آذربایجان ش�رقی  اس�تان  در 
مادر و پس�ر به عل�ت گاز گرفتگی خب�ر داد.
به گزارش جوان، س��رهنگ محمدعلی نایب زاده 
گفت: روز گذش��ته مأم��وران پلی��س از حادثه 
گاز گرفتگی در روس��تای س��عیدآباد باخبر و در 
محل حاضر شدند. وی ادامه داد: بررسی ها نشان 
داد مادر 81 س��اله و پسر 35 س��اله اش به علت 
گازگرفتگی جانشان را از دست داده اند که اجساد 
به پزشکی قانونی منتقل ش��د. بررسی ها در این 

باره جریان دارد.

بازداشت عامالن قتل 
كارتن خواب در فردیس

از  الب�رز  آگاه�ی  پلی�س  رئی�س 
دس�تگیری س�ه نف�ر از عام�الن قت�ل یك 
کارتن خ�واب در ش�هر فردی�س خب�ر داد.

سرهنگ محمد نادربیگی به ایسنا گفت: ساعت 
یک بامداد ۲۲ مهرماه خبری درباره کشف جسد 
مردی در شهرک 110 شهر فردیس به کالنتری 
16طالقانی گزارش شد و مأموران در محل حاضر 

شدند.
وی افزود: مأموران در بررس��ی های اولیه متوجه 
ش��دند مقتول یک کارتن خواب حدوداً ۴0 ساله 
است که سه نفر از اوباش شهر به دالیل نامشخص 

وی را به قتل رسانده و از محل متواری شده اند.
س��رهنگ نادربیگی ادامه داد: مأموران پلیس در 
تحقیقات میدانی هر سه متهم را شناسایی و آنها را 
در جریان عملیات های جداگانه بازداشت کردند.

وی با بیان اینکه متهمان به ضرب و جرح مقتول و 
زدن ضربه با سالح سرد توسط یکی از آنها اعتراف 
کرده اند، گفت: متهم اصلی انگیزه خود را نداشتن 
حالت عادی و اختالف حس��اب قدیم��ی یکی از 
متهمان با مقتول اعالم کرد. تحقیقات بیشتر در 

این باره جریان دارد.

بازداشت سارقان طالیی 
قبل از سرقت

چه�ار عض�و یك ش�بکه س�رقت قبل 
از دس�تبرد به خانه ای در محله گیش�ا، 
بازداش�ت ش�دند و در بازرس�ی از آنها 
مقدار زیادی طالی س�رقتی کشف شد.

به گزارش جوان،  سرهنگ جلیل موقوفه ای 
رئیس پلی��س پیش��گیری پایتخت گفت: 
شامگاه سه شنبه مأموران عملیات کالنتری 
137 نصر در حال گشت زنی در محله گیشا 
بودند که به چهار سرنش��ین خودروی پژو 
که در حال زاغ زن��ی خانه ای بودند، مظنون 
ش��دند و آنها را  تحت نظر گرفتند. لحظاتی 
بعد دو نفر از سرنش��ینان از خ��ودرو پیاده 
شدند و با لوازمی که همراه داشتند، مشغول 
باز کردن در ساختمان ش��دند که مأموران 
پلیس برای بازداشت آنها وارد عمل شدند. 

همزمان سارقان که از حضور پلیس باخبر 
شده بودند به سرعت سوار خودرو و به همراه 
همدستانشان از محل متواری شدند. بعد از 
آن بود که عملیات تعقیب و گریز به جریان 
افتاد. در جریان فرار خودروی سارقان با چند 
خودروی عبوری تصادف ک��رد. با این حال 
مأموران موفق شدند در جریان اجرای طرح 
مهار، خودروی متهمان را متوقف و سارقان 
را بازداشت کنند. مأموران پلیس در اولین 
گام در بازرسی از متهمان، 31 قطعه طال و 
پنج ساعت مچی گرانقیمت کشف کردند. 
متهمان ۲7 تا 39 ساله در اولین بازجویی  به 
سرقت های سریالی از خانه های غرب و شمال 
تهران اعتراف کردند. تحقیقات برای کشف 

جرائم بیشتر متهمان جریان دارد.

مفقودى
سند و برگ سـبز و كارت سـوخت سـوارى پرايد صبا 
جى تى ايكس مدل 1380 به شـماره موتور 00235219 
و شـماره شاسـى S1412280707040 و شـماره پالك 
879ج85 ايران32 مفقـود گرديـده و از درجه اعتبار 
گلستان ساقط است.   

مفقودى
برگ سبز خودرو رانا تيپ RUNNA PLUS TU5 رنگ سفيد 
مدل1401  به شماره پالك ايران40-417و76  و شماره موتور 
 NAAU01FEXNT369232 172 و شماره شاسىB0088128
متعلق به فاطمه صفرى رودبار با كد ملى 0013528742 مفقود 
البرز گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

   غالمرضا مسکني 
پرونده مرگ غم انگیز دختر بچه س�ه س�اله که در 
جریان ی�ك آدم ربایي، هم�راه برادر خردس�الش 
از س�وي چهار عضو ی�ك خانواده ربوده ش�ده بود، 
ب�ا دس�تگیري متهم�ان وارد مرحله تازه اي ش�د. 
صبح روز پنج ش��نبه 1۲ آبان به مأموران پلیس تهران 
خبر رسید دو زن ناشناس در یکي از خیابان هاي جنوبي 
تهران دختر و پسر س��ه و پنج س��اله اي را در پوشش 

مؤسسه خیریه اي ربوده اند. 
بررسي هاي مأموران پلیس نشان داد دو کودک ربوده 
ش��ده افغان هس��تند و همراه خانواده ش��ان در خانه 
قدیمي نزدیکي خیابان طیب در جنوب تهران زندگي 
مي کنند. مأموران پلیس در تحقیقات بعدي دریافتند 
دو زن ناشناس که ماسک بهداشتي به صورت داشتند 
تا چهره شان شناسایي نش��ود، عصر روز چهارشنبه به 
بهانه اینکه ب��راي خواهر و برادر کف��ش بخرند، آنها را 

مي ربایند. 
مادر دو فرزند ربوده ش��ده به مأموران گفت: » در خانه 
بودم که دو زن ناشناس در خانه ام آمدند و گفتند خیر 
هستند و مي خواهند براي کودکانم کفش و لباس گرم 
بخرند. آنها از من خواستند حاضر شوم تا همراه آنها به 
بازار بروم و براي دو فرزندم کفش بخرم. خوشحال شدم 
و به داخل خانه ام رفتم، اما وقتي به در خانه آمدم، از آنها 
و دختر و پسر خردسالم خبري نبود. من و دیگر اعضاي 
خانواده ام شب تا صبح دنبال فرزندانم گشتیم، اما اثري 

از آنها نیافتیم. «
در حالي که تحقیقات به دس��تور بازپرس دادس��راي 
ام��ور جنایي تهران ب��راي شناس��ایي آدم ربایان ادامه 
داشت، شاکي دوباره با پلیس تماس گرفت و گفت فرد 
ناشناس��ي با او تماس گرفته و براي آزادي فرزندانش 

درخواست یک میلیارد تومان کرده است. 
بررس��ي هاي مأموران پلیس حکایت از آن داشت فرد 
تماس گیرنده صداي خود را با نرم افزار مخصوص تغییر 
داده تا شناسایي نش��ود و همچنین از وضعیت زندگي 
شاکي اطالعات زیادي داشته به طوري که از او خواسته 
براي رهایي فرزندانش خانه شان را در افغانستان بفروشد 

و از برادر پولدارش کمک بگیرد . 
   مرگ دختر 3 ساله 

در حالي که تحقیقات مأموران پلیس براي شناس��ایي 
آدم ربایان ادامه داشت، شامگاه جمعه 13 آبان به قاضي 
محمد تقي ش��عباني، بازپرس ویژه قتل دادسراي امور 

جنایي تهران تلفني خبر دادند رهگذراني در بوس��تان 
والیت جسد دختر و پیکر نیمه جان پسر خردسالي را 

پیدا و به بیمارستان منتقل کرده اند. 
با اعالم این خبر، بازپرس جنایي همراه تیم ویژه اي از 

مأموران پلیس راهي بیمارستان شدند. 
نخستین بررسي ها نشان داد کودکان خردسال که یکي 
از آنها فوت کرده   بود، همان خواهر و برادر افغان هستند 
که عصر روز چهارشنبه 11 آبان از سوي دو زن ناشناس 

ربوده شده بودند. 
یکي از مأموران به بازپرس گفت: » س��اعتي قبل پس��ر 
جواني با اداره پلیس تماس گرفت و گفت دختر و پسر 
خردس��الي در گوشه اي از بوس��تان والیت حالشان بد 
شده و روي زمین افتاده اند و بعد هم تلفن را قطع کرد. 
پس از این ما به سرعت به بوستان والیت و آدرس داده 
شده رفتیم و دیدیم دختر خردس��ال نفس نمي کشد، 
اما پسر خردسال زنده اس��ت. ما هر دو را با آمبوالنس 
به بیمارس��تان منتقل کردیم که تیم پزش��کي پس از 
معاینه اعالم کرد دختر سه ساله فوت کرده و حال پسر 

خردسال خوب است.«
از س��وي دیگر تیم پزش��کي اعالم کرد ه��ر چند آثار 
ش��کنجه و ضرب و جرح روي بدن دو ک��ودک نمایان 
است، اما با توجه به معاینات اولیه به احتمال زیاد دختر 

خردسال بر اثر مسمومیت دارویي فوت کرده است. 
   بازداشت عامالن آدم ربایي 

مأموران پلی��س در ادامه تحقیقات فن��ي و با توجه به 
گفته هاي پسر خردسال که در این حادثه زنده مانده بود، 
دریافتند عامالن آدم ربایي دو دختر و یک پسر نوجوان 
هستند که با همدستي زن میانسالي نقشه آدم ربایي را 
طراحي کرده اند. همچنین در بررسي هاي بعدي معلوم 
ش��د آدم ربایان پس از ربودن دو کودک به آنها داروي 
بي هوشي خورانده اند، اما وقتي متوجه مي شوند حال 
خواهر و برادر خردسال بد شده از ترس پیکر هاي نیمه 
جان آنها را در پارک رها مي کنند. در زمان رهایي پسر 
خردس��ال به هوش مي آید و قصد دارد س��ه زن و پسر 
نوجوان را تعقیب کند که پسر نوجوان او را داخل پارک 
نگه مي دارد و سه زن ناشناس با خودرو فرار مي کنند و 
پسر نوجوان هم موضوع را تلفني به پلیس خبر مي دهد. 
وقتي مأموران وارد پارک مي شوند به صورت مخفیانه 

اقدام به فرار مي کند. 
در چنین ش��رایطي مأموران پلیس دست به تحقیقات 
تخصصي زدند و در بررسي دوربین هاي مداربسته پارک 

و اطراف آن و همچنین ردیابي تلفن همراه موفق شدند 
عامالن آدم ربایي را شناسایي و دستگیر کنند. متهمان 
دو خواهر 15 و 17 س��اله به نام هاي نسرین و نگین و 
پسر 15 س��اله اي به نام بابک که از بستگان نزدیک دو 
خواهر اس��ت، دیروز به دادس��راي امور جنایي تهران 
منتقل شدند و در بازجویي ها به جرم خود با همدستي 

مادرشان اعتراف کردند. 
   به دستور مادر 

نگین در ادعایي گفت: » خانه مان در یکي از خیابان هاي 
جنوب تهران است و در همان محله اي زندگي مي کنیم 
که خانواده افغاني ه��م زندگي مي کنند. ما وضع مالي 
خوبي نداریم و همیشه با مشکالت مالي دست و پنجه 
نرم مي کنیم. من بیکارم اما خواهرم نسرین در کلینیک 
درماني به عنوان تزریقاتچي کار مي کند و حقوق بخور 

و نمیري دارد. مدتي قبل مادرم در پارک محله مان با 
مادر دو کودک خردسال آشنا شده بود و مي گفت زن 
افغان مي گوید وض��ع مالي خوبي داری��م. او به مادرم 
گفته بود که برادرش در افغانس��تان هنرمند و پولدار 
است و خودشان هم یک خانه گرانقیمت در افغانستان 
دارند، اما به خاطر طالبان به ایران مهاجرت کرده اند. 
زن افغان گفته بود شوهرش در چهاردانگه اسالمشهر 
کار خوب��ي دارد و چهار پس��ر نوجوانش ه��م در چند 
تولیدي کار مي کنند و ماهانه بی��ن ۴0 تا 50 میلیون 
تومان درآمد دارند. مادرم وقتي صحبت هاي زن افغان 
را شنیده بود، وسوس��ه شد با اجراي نقش��ه اي از آنها 
اخاذي کند و در نهایت هم نقش��ه آدم ربایي دو فرزند 
خردس��الش را طراحي کرد و به من و خواهرم دستور 
داد نقشه را اجرا کنیم. مادرم فکر مي کرد با این نقشه 
یک میلیارد گیرمان مي آید و پولدار مي شویم و ما هم 
وسوسه ش��دیم و قرار شد با همدس��تي پسر عمه مان 

نقشه را اجرا کنیم.«
   داروي مخدر مرگبار

متهم گفت: نقش��ه را مادرم طراحي ک��رد و ما هم روز 
حادثه به عنوان خیر به در خانه زن افغان رفتیم و به او 
گفتیم مي خواهیم براي دو کودکش کفش و لباس گرم 
بخریم. او به خانه رفت تا حاضر شود و ما هم از فرصت 
استفاده کردیم و دس��ت خواهر و برادر را گرفتیم و به 
بهانه اینکه براي آنها کف��ش خریده ایم، به کوچه بغلي 
بردیم که پس��ر عمه مان با موتور سیکلت دوستش که 
امانت گرفته بود، منتظر ما بود. به س��رعت آنها را سوار 
موتور س��یکلت کردیم و از آنجا دور ش��دیم. موضوع را 
تلفني به مادرمان اطالع دادیم و او از ما خواست تاکسي 
اینترنتي بگیریم و دو کودک را به خانه مان منتقل کنیم. 
به  هر حال خواهر و برادر را ب��ه خانه مان بردیم، اما آنها 
بي قراري و گریه مي کردند که مادرم به آنها مواد مخدر 
خوراند تا آرام ش��وند و بخوابند. نقش��ه به خوبي پیش 
مي رفت و مادرم تلفن زن افغان را به بابک داد و او هم با 

مادر برادر و خواهر خردسال تماس گرفت و درخواست 
یک میلیارد تومان پول کرد. برادر و خواهر خردسال هر 
وقت از خواب بیدار مي شدند، بهانه مي گرفتند و گریه 
مي کردند و به همین خاطر مادرم ب��ه آنها مواد مخدر 
مي خوراند تا اینکه آخرین بار عصر جمعه دوباره از خانه 
بیرون آمدیم تا با زن افغان تم��اس بگیریم و وقتي به 
خانه برگشتیم متوجه شدیم حال دو کودک بد است. 
خواهرم که در تزریقات کار مي کند با گوش��ي پزشکي 
که دارد ضربان قلب آنها را گرفت و مشخص شد دختر 
خردسال نفس نمي کشد، اما برادرش نفس دارد. خیلي 
ترس��یده بودیم و مادرم از ما خواس��ت دو کودک را در 
بوس��تان والیت رها کنیم تا رهگذري ب��ه آنها کمک 
کند و جان آنها را نجات دهد. برادر و خواهر خردس��ال 
را با موتورسیکلت به بوستان والیت منتقل کردیم، اما 
وقتي خواستیم آنجا را ترک کنیم، پسر خردسال بیدار 
ش��د و به طرف ما دوید که بابک او را نگه داشت. ما هم 
با خودروی کرایه اي از آنجا فرار کردیم و بعد هم بابک 
با پلیس تماس گرفت و وقتي پلیس به پارک رس��ید، 

خودش هم با موتور سیکلتش فرار کرد.«
   بازداشت عامل قتل 

نگین گفت: ما فکر مي کردیم که آنها زنده مي مانند، اما 
االن متوجه شدیم که دختر خردسال فوت کرده است. 
خیلي پشیمان هستیم و متهم اصلي مادرمان است که 
با خوراندن مواد مخدر به دو کودک باعث مرگ دختر 

خردسال شد. 
دو متهم دیگر ه��م در بازجویي ها اظه��ارات نگین را 

تأیید کردند. 
پس از اعت��راف متهمان، مأموران به دس��تور بازپرس 
جنایي راهي خانه زن میانسال شدند و وي را بازداشت 
و به اداره پلیس منتقل کردن��د. در حالي که تحقیقات 
از عامل اصلي قتل ادامه دارد، س��ه مته��م دیگر براي 
تحقیقات بیشتر در اختیار مقام قضایي دادسراي کانون 

اصالح و تربیت قرار گرفتند.

 در پرونده قتل دختر 3 ساله 
بازداشت 4 عضو یك خانواده 

3 بار قصاص، مجازت قتل 3 عضو يك خانواده
   فاطمه صبور 

مرد جوان که ب�ه اتهام قتل س�ه عضو یك 
خان�واده در بازداش�ت به س�ر مي ب�رد ، به 
همراه دو همدس�تش محاکمه و به س�ه بار 
قصاص محکوم ش�د. همدس�تان متهم نیز 
به زن�دان و تحمل ش�الق محکوم ش�دند. 
اسفند سال 99، پسر جواني سراسیمه به اداره 
پلیس رفت و مأموران را از کشف سه جسد در 
حمام خانه اي حوالي بل��وار ابوذر باخبر کرد. او 
به مأموران گفت: » چن��د روز قبل، همراه یکي 
از دوستانم به خانه دختر مورد عالقه اش رفتم. 
وقتي وارد خانه شدم، مي خواستم به دستشویي 
بروم، اما به اش��تباه وارد حمام و ب��ه یکباره با 
صحنه وحش��تناکي روبه رو شدم. داخل حمام 
سه جسد دیدم و از ترس در را بستم و خیلي زود 

خانه را ترک کردم. « 
بعد از این توضیحات، کارآگاهان پلیس به   خانه 
مورد نظر رفتند که شواهد نشان مي داد بخشي 
از وسایل خانه سرقت شده اس��ت. کارآگاهان 
با توجه به اظهارات پس��ر جوان وارد حمام و با 
جسد زن و مرد میانس��الي روبه رو شدند. کنار 
اجساد نیز بشکه پر از اسیدي بود که در بررسي 
محتویات آن تکه هایي از استخوان سر و شانه 
زن جواني مش��اهده مي ش��د که در معاینات 
پزشکي مشخص شد ۴0 روز از کشته  شدنش  

مي گذرد. 
با انتقال اجساد به پزشکي قانوني، روند تحقیقات 
نشان مي داد صاحبخانه زن میانسالي بوده است 
که وضع مالي خوبي داشته و با همسر صیغه اي و 
دو دختر خود زندگي مي کرده است. با اعالم نظر 
کارشناسان پزشکي قانوني نیز معلوم شد اجساد 
متعلق به زن صاحبخانه و همس��ر صیغه اي و 
یکي از دختران او اس��ت. به این ترتیب، دیگر 
دختر آن زن به نام الناز ۲۴ ساله به عنوان اولین 
مظنون تحت تعقیب قرا رگرفت و چند روز بعد 

در مخفیگاهش بازداشت شد. 
    دستگیري متهمان

زن ج��وان در رون��د بازجوی��ي به س��ه قتل با 
همدستي پسر مورد عالقه و دوست او اعتراف 
کرد و در توضیح گفت: »پدر و مادرم سال ها قبل 
از هم جدا شدند و من با پدرم زندگي مي کردم 
تا اینکه چهار س��ال قبل مادرم را دیدم. بعد از 
مدتي به خاطر اختالف با شوهرم، طالق گرفتم 
و تنها فرزندم را به او س��پردم و خودم به خانه 

مادرم آمدم. مادرم مرا اذیت مي کرد و از من و 
خواهرم انتظارات بي جایي داشت. خیلي خسته 
شده بودم تا اینکه در پارک با پسر 19 ساله اي به 
 نام پدرام آشنا شدم. به او گفتم مادرم وضع مالي 
خوبي دارد. او دو خودروي گرانقیمت مدل باال و 
کلي پول نقد و طال در خانه نگهداري مي کرد و 
فقط ۲50 میلیون تومان پول نقد در گاوصندوق 
خانه داشت. ثروت و اذیت هاي مادرم باعث شد 

نقشه قتل او را طراحي کنیم. « 
    انجام 3 قتل با پرداخت 3۰۰ میلیون

زن جوان گفت: »براي اجراي نقش��ه  از یکي از 
دوستان پدرام به  نام س��روش کمک گرفتیم. 
قرار ش��د او در ازاي پرداخ��ت 300 میلیون 
تومان ما را کمک کند. طبق نقش��ه، آن شب 
پدرام شام گرفت و داخل غذاها داروي بیهوشي 
ریخت. مادرم و ش��وهرش بعد از خوردن غذا 
خواب آلود ش��دند، اما بیهوش نش��دند، ولي 
خواهرم روي کاناپه داخل پذیرایي خوابید. در 
ورودي را باز کردم تا س��روش وارد خانه شود. 
او با خودش متادون و سم آورده بود که به  زور 
به خواهرم خوراند و بعد هم با سیم شارژر او را 
خفه کرد. جنازه را به اتاق من منتقل کردیم. 
منتظر فرصت بودیم تا ساعت 7 صبح. شوهر 
مادرم از اتاق بیرون آمد تا س��رکار برود. او را 
به بهانه اي به اتاق��م بردم. س��روش با گلدان 
کریستالي به س��رش زد و او را به قتل رساند. 
جس��د او را داخل حمام بردی��م. وقتي مادرم 
از اتاق خواب وارد س��الن پذیرایي ش��د، روي 
کاناپه خوابید. سروش سراغش رفت و با همان 
گلدان چند ضربه به سرش زد. جسد مادرم را 
نیز به حمام بردیم. بعد از انجام قتل ها، وسایل 
با ارزش خانه را سرقت کردیم و بیرون رفتیم. 
هرازگاهي به خانه س��ر مي زدیم که فهمیدیم 
اجس��اد بو گرفته اند. تصمیم گرفتیم آنها را از 

بین ببریم. «
    خرید بشکه هاي اسیدي

زن جوان گفت: »سه بش��که اسید تهیه کردیم 
و ابت��دا پدرام جس��د خواهرم را داخل بش��که 
انداخت.   اسید به آرامي جسد را حل مي کرد، به 
همین خاطر از انداختن اجساد مادر و ناپدري ام 
داخل اسید منصرف ش��دیم. حدود ۴0 روز  از 
قتل گذش��ته بود تا اینکه دوست پدرام مقابل 

خانه مان آمد و به ماجرا پي برد. « 
بعد از این اقرارها، سروش و پدرام نیز دستگیر 

شدند. س��روش در تحقیقات اولیه به سه قتل 
اعتراف کرد و گفت: »طراح نقشه الناز و پدرام 
بودند. قرار بود براي س��ه قت��ل 300 میلیون 
تومان بگیرم، اما در این مدت هیچ پولي دریافت 

نکردم. « 
   نخستین دادگاه 

با اعتراف متهمان، پرونده در شعبه پنجم دادگاه 
کیفري یک استان تهران تحت رسیدگي قرار 
گرفت. ابتداي جلس��ه اولیاي دم درخواس��ت 
قصاص کردند. سپس سروش ۲1 ساله به اتهام 

مباشرت در سه قتل و سرقت به جایگاه رفت و 
خالف اظهاراتش با قبول دو قتل مدعي ش��د، 
خواهر الناز را با کمک پدرام کش��ته اس��ت. او 
گفت: »وقتي سیم ش��ارژر را دو گردن خواهر 
الناز انداختم به کمک پدرام دو س��ر س��یم را 

کشاندیم. « 
پدرام نیز به جایگاه رفت و گفت: »سروش دروغ 
مي گوید. او خودش به تنهایي سه قتل را انجام 
داده است. « الناز نیز از خودش دفاع کرد و گفت 

در قتل ها نقشي نداشته است. 
   دومین جلسه دادگاه

بعد از ش��نیدن دفاعیات س��ه متهم، پرونده با 
تغییر عنوان اتهامي پدرام از معاونت به مشارکت 
در قتل براي دومین بار روي میز هیئت قضایي 

همان شعبه قرار گرفت. 
در آن جلسه پدرام بار دیگر قتل خواهر الناز را 
انکار کرد و گفت سروش دروغ مي گوید. او بر اثر 
خوردن مشروب در حال عادي نبود و مرتکب 
سه قتل ش��د. در ادامه س��روش و الناز همان 

دفاعیات جلسه قبل را تکرار کردند. 
در پایان هیئت قضایي دستور داد سه شاهد به 
دادگاه احضار شوند تا بعد از شنیدن توضیحات 

آنها رأي صادر شود. 
   سومین جلسه دادگاه

سومین جلس��ه با حضور اولیاي دم و سه متهم 
تش��کیل ش��د. بعد از اعالم رس��میت جلسه، 
ش��اهدان یک به ی��ک در جایگاه ایس��تادند و 
همگي سروش را عامل قتل معرفي کردند. در 
ادامه یکي از آنها گفت: »سروش از دوستانم بود. 
روزي او مقداري اسید خواس��ت، برایش تهیه 
کردم، سپس درباره اسیدها پرسیدم که ماجراي 
قتل ها را برایم تعریف کرد. او گفت خودش به 

تنهایي سه نفر را کشته است. « 
در ادامه متهمان یک به یک در جایگاه ایستادند 
و با تک��رار همان توضیحات از خودش��ان دفاع 

کردند. 
در پای��ان هیئت قضای��ي با توجه ب��ه مدارک 
موجود در پرونده، س��روش را به اتهام سه قتل 
به س��ه بار قصاص و به اتهام سرقت به حبس و 
7۴ضربه ش��الق محکوم کرد. پدرام و الناز هم 
به اتهام معاونت در قتل هر کدام به ۲5 س��ال 
حبس و به اتهام س��رقت به حبس و 7۴ ضربه 
شالق و به اتهام جنایت بر میت به پرداخت دیه 

محکوم شدند. 


