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نقص فنی دلیل  نصف  تصادفات است 
جانشين رئيس پليس راهور فراجا با تأكيد بر نقش ۵۰ درصدي نقص 
فني خودروهاي داخلي در تصادفات كشور گفت: نمي توانيم به بهانه 
حمايت از توليد داخل، نس�بت به جان انس�ان ها بي تفاوت باشيم. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سردار سيدتيمور حسيني گفت: اهميت 
حفظ جان انسان ها، نس��بت به هر موضوع ديگري در جهان، مقدم تر 
و قابل توجه تر است،آيا با وجود همه موضوعات مختلفي كه در دنياي 
پيرامون ما وجود دارد، مي توانيم موضوعي با ارزش تر از جان انسان ها 
پيدا كنيم، آيا در مقايس��ه بين حمايت از توليد داخلي و حفظ جان 

انسان ها، مي توان اولويت و اهميت را به حمايت از توليد داخلي داد؟
وي با اش��اره به اينكه هر كاري كه در جهان در دس��ت انجام اس��ت، 
براي حفظ جان انس��ان ها و ارتقاي كيفيت زندگي بش��ريت است و 
ما نمي توانيم به بهانه حمايت از توليد داخلي، نس��بت به جان آدم ها 
بي تفاوت باشيم، اظهار كرد: س��خنگوي خودروسازان بر اساس كدام 
تفكر و منطق و با چه ديدگاهي، بدون هيچ مالحظه اي، صحبت هايي 

مي كند كه از هيچ پشتوانه تخصصي و كارشناسي بهره مند نيست. 
سردار حسيني گفت: اگر پليس ايران، از كيفيت توليدات خودروسازان 
انتقاد نكند، پليس از كره مريخ بيايد و بگويد كيفيت خودروهاي شما 

ضعيف است و به وسيله آنها، جان انسان ها را به خطر انداخته ايد؟!
جانشين رئيس پليس راهور فراجا يادآور شد: بخش قابل مالحظه اي 
از ترافيك اين روزهاي تهران و ديگر كالنشهرهاي كشور نيز به واسطه 
نابساماني و مش��كالت مبتالبه اين حوزه اس��ت، اگر اليحه اي كه در 
مورد اسقاط خودروهاي فرسوده از سوي دولت به مجلس ارائه شده 
به تصويب برس��د، مي توانيم آن را آخرين ميخي بدانيم كه بر تابوت 

اسقاط خودروها زده مي شود. 
سردار حسيني با تأكيد بر اينكه اگر اس��قاط خودروها تعطيل شود، 
وضعيت نگران كننده تري را در صنعت خودرو، ايمني خودروها و جان 
انس��ان ها ش��اهد خواهيم بود، افزود: تصويب اليحه پالك شدن يك 
خودرو به ازاي اسقاط هر چهار خودروي فرسوده در مجلس، حركتي 
رو به جلو و اقدامي اميدواركننده است كه اگر پليس ورود نكرده بود 
و پافش��اري و پيگيري هاي الزم را نداش��ت، امروز چنين نتيجه اي را 

شاهد نبوديم. 
وي در خصوص سهم تقصير خودروهاي ايراني نسبت به خودروهاي 
خارجي در ميزان تصادفات با اعالم اينكه در وقوع حوادث با علت هاي 
مستقيم، غير مستقيم و تسهيل گر مواجه هستيم، عنوان كرد: اساساً 
يكي از كاركردهاي مهم در خودروهاي اس��تاندارد و ايمن اجتناب و 
جلوگيري از قرار گرفتن راننده در شرايط عدم فرار است كه مي تواند 

هنگام مواجه شدن راننده با خطر جلوي وقوع حادثه را بگيرد. 
سردار حس��يني با تأكيد بر اينكه همانطور كه در گذشته نيز به عنوان 
يك كارش��ناس بارها اعالم كرده ام، اگر تمامي خودروهاي داخلي را با 
خودروهاي روز و استاندارد دنيا جابه جا كنيم، شاهد كاهش بيش از ۶۰ 
درصدي ميزان تصادفات و تعداد جان باختگان و مصدومان خواهيم بود، 
گفت: اگر بخواهيم به اين موض��وع خوش بينانه نگاه كنيم، حداقل ۵۰ 
درصد از تصادفات كشور، مربوط به نقص فني خودروهاي داخلي است. 
وي با اعالم اينكه خودروها دو نقش مه��م را ايفا مي كنند، افزود: يكي 
نقش »پيشا وقوعي« است كه مي تواند از بروز تصادفات جلوگيري كند 
و ديگري نقش »پسا وقوعي« است كه در صورت بروز تصادف با امكانات 
و تجهيزات خودرو از جان راننده و سرنش��ينان محافظت مي كند، در 
صورتي كه خودروهاي داخلي از هيچ يك از اي��ن دو قابليت  برخوردار 

نيستند. 

بازداشت عامل شهادت
 مسئول اطالعات سپاه صحنه 

س�رهنگ ن�ادر بيرام�ي، 
مس�ئول اطالع�ات س�پاه 
شهرستان صحنه كه ميانجی 
يک دعوا شده بود،   با ضربات 
چاق�و به ش�هادت رس�يد.

 به گزارش »جوان«، ساعت 
1۵ روز جمعه، 27 آبان مراسم 
سالگرد ترحيم يكي از بزرگان 
يارساني در شهرستان صحنه 
برگزار بود كه ادامه مراسم با 

تنش همراه شد. 
همزمان با ب��اال گرفتن تنش 
بود كه  سرهنگ نادر بيرامي، 

براي ميانجيگري و پايان دادن به درگيري در محل حاضر شد. بعد از آن   
عده اي از شركت كنندگان در نزاع با سرهنگ بيرامي درگير شدند و يكي 

از آنها وي را با چاقو هدف قرار داد كه منجر به شهادت او شد. 
شهرام كرمي، دادس��تان كرمانش��اه گفت: همزمان با شهادت مدافع 
امنيت، مأموران پليس 3۰ نفر از عامالن درگيري را بازداشت كردند كه 

عامل قتل هم در ميان بازداشت شدگان است. 

عامالن شهادت طلبه بسیجي 
تحت تعقیب پلیس 

عام�الن ش�هادت طلب�ه 
بس�يجي كه در شهرستان 
گلول�ه  ه�دف  ش�يراز 
آشوبگران قرار گرفت، تحت 
تعقيب پليس قرار گرفتند. 
وحي��د ش��عباني، مدي��ر 
كل امنيت��ي و انتظام��ي 
اس��تانداري ف��ارس گفت: 
ش��امگاه چهارش��نبه 2۵ 
آبان ماه طلبه بسيجي به نام 
اميد مؤيدي، در حال تردد 
از خيابان معالي آباد بود كه 
توسط افراد ناشناس با سالح 

گرم هدف اصابت گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بيمارستان به 
علت شدت جراحات وارده، به شهادت رسيد. 

در جريان اين تيراندازي ها تع��دادي از نيروهاي حفاظت امنيت و 
عابران مجروح شدند و به خودروهاي عبوري هم خسارت وارد شد.  
تحقيقات پليس براي شناس��ايي و بازداش��ت عام��الن حادثه در 

جريان است. 

پرونده قتل حمیدرضا روحي 
روي میز بازپرس

تحقيق�ات تي�م جناي�ي ته�ران درب�اره قت�ل پس�ري ب�ه ن�ام 
حميدرض�ا روح�ي ك�ه در جري�ان آش�وب ها ب�ا ش�ليک 
گلول�ه اغتشاش�گران ب�ه كام م�رگ رفت�ه جري�ان دارد. 
به گزارش »جوان«، شامگاه پنج ش��نبه 2۶ آبان قاضي محمد حسين 
زارعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران پليس از قتل پس��ر جواني در منطقه زيبا شهر با خبر و همراه 

تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد پس��ر 19 ساله اي به نام حميد رضا 
روبه رو ش��دند كه با شليك گلوله به قتل رس��يده بود. بررسي ها نشان 
داد مقتول س��اعتي قبل در حالي كه آتش اغتش��اش ها در محل باال 
گرفته بود، در مس��ير رفتن به خانه يكي از دوس��تانش بوده كه هدف 

گلوله قرار مي گيرد. 
در حالي كه آشوب طلبان در حال انتقال پيكر وي بودند، مأموران پليس 
وارد عمل شدند و پيكر غرق در خون او براي درمان به بيمارستان منتقل 
مي شود، اما وي بر اثر ش��دت جراحات در بيمارس��تان فوت مي كند.  
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي انجام آزمايش هاي الزم، 
كارآگاهان پليس آگاهي، تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي عامل 

يا عامالن قتل آغاز كرده اند. 

مرگ غم انگیزه 2 كودك 
در تصادف با قطار

ت�الش م�ادر ج�وان ب�راي نج�ات دو كودك�ش از تص�ادف ب�ا 
قط�ار ثم�ري نداش�ت و ه�ر دو ج�ان باختن�د. زن ج�وان ه�م 
ك�ه دچ�ار جراح�ت ش�ده بود، در بيمارس�تان بس�تري اس�ت. 
س��رهنگ محمدجليليان، فرمانده انتظامي شهرستان مرند گفت:» روز 
گذشته مأموران پليس از تصادف قطار با رهگذران در محدوده باغ رضوان 
با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد دو برادر چهار و 12 ساله 
كه مشغول بازي كنار خط آهن بودند، با قطار تصادف مي كنند. هر چند مادر 
اين دو كودك براي نجات آنها وارد عمل مي شود، اما هر سه دچار جراحت   
و به بيمارستان منتقل مي شوند. تالش پزشكان براي نجات آنها به جريان 

مي افتد، اما دو كودك به علت شدت جراحت فوت مي شوند. 

    غالمرضا مسكني 
ع�روس كينه ج�و ك�ه ب�راي س�رقت از 
خانه مادرش�وهرش س�ارق  حرف�ه اي اجير 
كرده ب�ود، وقت�ي در ميهمان�ي خانوادگ�ي 
يك�ي از انگش�تري هاي س�رقتي را ب�ه 
دس�ت ك�رد، راز س�رقتش برم�ال ش�د. 
چندي قبل به مأموران پليس تهران خبر رسيد 
سارق مسلحي به خانه زن و شوهر ميانسالي در 
يكي از خيابان هاي شمالي شهر دستبرد زده و 
پس از كتك كاري و سرقت چند ميليارد تومان 

طال و جواهر فرار كرده است. 
با اعالم اين خبر، تيمي از مأموران پليس راهي 
محل ش��دند و دريافتند س��اعتي قبل عروس 
صاحب خانه ك��ه مهمان پ��در ش��وهر و مادر 
شوهرش بوده از بيرون غذا سفارش مي دهد تا 
اينكه دقايقي قبل مرد مسلح با كلت كمري به 
بهانه آوردن غذا وارد خانه آنها مي شود و پس از 
بستن دست و پاي زن و شوهر و عروس خانه و 
ضرب و جرح آنها تمامي طالها و جواهرات آنها را 
سرقت مي كند. همچنين مشخص شد در جريان 
اين حادثه زن و شوهر ميانسال بي هوش و راهي 

بيمارستان مي شوند. 
    پرتگاه مرگ 

زن ج��وان در توضي��ح حادث��ه ب��ه مأم��وران 
گفت: » امش��ب مهمان پدر و مادر شوهرم بودم. 
قرار بود من شام درس��ت كنم، اما پدر شوهرم 
گفت از بيرون غذا س��فارش دهم. هر س��ه نفر 
موافقت كرديم پيتزا بخوريم و من هم سفارش 
پيتزا دادم. دقايقي قبل زنگ خانه به صدا در آمد و 
من هم به خيال اينكه پيك موتوري سفارش شام 
ما را آورده اس��ت، در را باز كردم، اما ناگهان مرد 
مسلح كه صورتش را پوشانده بود، با كلت كمري 
وارد خانه شد. او با تهديد اسلحه دست و پاي ما 
را با طناب بس��ت و هر كدام از ما را داخل اتاقي 
حبس كرد. من صداي التماس هاي پدر و مادر 
شوهرم را مي ش��نيدم و متوجه شدم سارق آنها 
را كتك مي زند. وقتي فهميدم او از خانه بيرون 
رفته است به سختي دست و پايم باز كردم و به 
كمك مادر شوهر و پدر شوهرم رفتم و ديدم آنها 
خونين و بي هوش روي زمين افتاده اند و من هم 
بالفاصله از اورژانس و پليس درخواست كمك و 
آنها را براي درمان به بيمارستان منتقل كردم.«

مأموران پلي��س در ادامه پ��س از بهبودي زن 
و شوهر ميانس��ال به س��راغ آنها رفتند و از آنها 
تحقيق كردند. يكي از ش��اكيان گفت: » سارق 
مس��لح ابتدا دس��ت و پاي ما را با طناب بست و 
بعد هم به ش��دت ما را كت��ك زد و كليد و رمز 
گاوصن��دوق را از م��ا گرفت و تمام��ي طالها و 
جواهرات ما را كه 4 ميليارد تومان ارزش داشت، 
سرقت كرد. او من و همسرم را به خاطر سرقت تا 
پرتگاه مرگ كشاند، اما خدا به ما كمك كرد و در 

بيمارستان از مرگ نجات پيدا كرديم.«

    انگشتر برليان 
با طرح اين ش��كايت، پرونده به دس��تور قاضي 
مصطفي تقي زاده، بازپرس شعبه پنجم دادسراي 
ناحيه 34 براي رس��يدگي در اختي��ار تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. بررسي هاي 
مأموران پليس نشان داد س��ارق مسلح پس از 
س��رقت هيچ ردي از خود به جا  نگذاشته است 
و پس از س��رقت هم با پاي پي��اده از محل دور 

شده است. 
در حالي كه س��ه م��اه از حادثه گذش��ته بود و 
مأموران پليس در شناسايي س��ارق 4 ميليارد 
توماني به بن بست رس��يده بودند، شاكي دوباره 
به اداره پليس رفت و گفت عروسش در سرقت 
مسلحانه از خانه اش دست داشته است. وي گفت: 
» يك روز قبل يكي از بستگانمان ميهماني برگزار 
كرده بود، من و عروسم هم در آن ميهماني حضور 
داشتيم. ساعتي بعد يكي از بستگانم به سراغم 
آمد و گفت انگش��تر برليان قيمتي ام در دست 
عروسم اس��ت. خيلي تعجب كردم چون سارق 
مسلح آن انگشتر را هم س��رقت كرده  بود. باورم 
نمي ش��د و عينكم را به چشمم زدم و به عروسم 
نزديك ش��دم و وقتي خوب دقت ك��ردم ديدم 
انگشتر برليانم در دس��ت او است. من مطمئن 
هستم او با سارق مس��لح همدست است، چون 
شب حادثه هم عروسم ميهمان خانه بود و در را 

روي سارق باز كرد.«
    بازداشت عروس 

به اين ترتيب با به دس��ت آم��دن اين اطالعات 
مأم��وران به دس��تور بازپرس پرون��ده، عروس 
خانواده را به عنوان متهم بازداشت كردند. وي در 
بازجويي ها ابتدا منكر جرم خود شد و ادعا كرد 

انگشتر گرانقيمت را چند سال قبل مادرشوهرش 
به او هديه داده است. متهم در حالي قصد داشت 
مأموران پليس را فريب دهد، در نهايت به اجير 

كردن سارق مسلح اعتراف كرد. 
وي در ادعايي گفت: » من و شوهرم پيمان زندگي 
خوبي داش��تيم تا اينكه از چند م��اه قبل با هم 
اختالف پيدا كرديم. او هميش��ه به كارهاي من 
ايراد مي گرفت و حتي گاهي هم مرا كتك مي زد . 
من هميش��ه فكر مي كردم مادر ش��وهر و پدر 
ش��وهرم در زندگي ما دخالت مي كنند و باعث 
اختالف ما مي ش��وند. چون هر زماني ش��وهرم 
به خانه آنها مي رفت و بعد به خانه بر مي گشت، 
رفتارش بد و با من درگير مي ش��د. از طرفي هم 
يكي از دوستانم  مي گفت مادرشوهرم ما را طلسم 
كرده است و قصد دارد زندگي ما را خراب كند. 
اختالفات ما آنقدر شديد شده بود كه چند باري 

به دادگاه رفتيم و از هم شكايت كرديم.«
    شكستن طلسم 

متهم ادامه داد:  » درگيري هاي هر روزه ما باعث 
ش��ده بود از مادر شوهر و پدر ش��وهرم كينه به 
دل بگيرم و از طرفي هم مي خواس��تم طلس��م 
آنها را بش��كنم و به زندگي عادي ام برگردم. به 
همين خاطر تصميم گرفتم از آنها انتقام بگيرم و 
فردي را اجير كنم تا پدرشوهر و مادر شوهرم را 
گوشمالي دهد و به اين شيوه طلسمم را بشكند. 
چند روز قبل از حادثه با مرد سارقي به نام فرزاد 
به صورت اتفاقي در رس��توراني آش��نا ش��دم و 
موضوع را ب��راي او توضيح دادم. فرزاد س��ابقه 
س��رقت داش��ت و من مطمئن بودم او نقشه را 
به خوبي اجرا مي كند. ش��ب حادثه شوهرم به 
مأموريت رفته بود و من مهمان پدر شوهر و مادر 

شوهرم شدم. طبق نقشه قرار بود فرزاد به بهانه 
آوردن غذا وارد خانه ش��ود و پس از سرقت، آنها 
را كمي كتك  بزند، اما او آنقدر پدر شوهر و مادر 
شوهرم را كتك زد كه آنها به پرتگاه مرگ رفتند و 
اگر من كمي ديرتر با اورژانس تماس گرفته بودم، 
االن به اتهام قتل دستگير شده بودم. ما نقشه مان 
به خوبي اجرا شد و از آن سرقت من فقط همين 
انگشتر برليان را برداش��تم و همين انگشتر هم 
راز س��رقت را بر مال كرد. يك روز قبل از حادثه 
من اين انگش��تر را در مهماني دوستم پوشيدم 
و روز بعد هم وقتي به مهمان��ي خانوادگي مان 
رفتم دوباره به خاطر حواس پرتي همان انگشتر 
را در دست كردم كه زيركي يكي از مهمان ها مرا 

به دام انداخت.«
    اجير شدم 

با اعتراف زن جوان، مأموران فرزاد را بازداش��ت 
كردند. وي در بازجويي ها به جرم خود اقرار كرد و 
گفت: » من سارق سابقه داري هستم و چندباري 
به اتهام سرقت منزل به زندان افتاده ام. چند ماه 
قبل با زن جوان آشنا شدم و او از من خواست از 
خانه پدر شوهر و مادر شوهرش سرقت كنم. او 
مي خواس��ت از آنها انتقام بگيرد و من هم وقتي 
فهميدم اين سرقت بدون دردس��ر است و پول 
زيادي گيرم مي آيد، قبول كردم. ش��ب حادثه 
طبق نقشه وارد خانه شدم و دست و پاي همه را 
بستم، اما پدر شوهر و مادر شوهر زن جوان رمز 
گاوصندوق را به من نمي گفتند كه مجبور شدم 
آنها را به شدت كتك بزنم. پس از سرقت اموال را 

به دو مالخر فروختم.«
مأموران پليس در ادامه دو مالخر را هم بازداشت 

كردند. تحقيقات از متهمان ادامه دارد.

  انگشتري برلیان
  راز سرقت عروس كینه جو  را  بر مال  كرد

مفقودى
برگ سبـز خودروى سـوارى پيكان وانت  تيـپ 1600I مدل 
1387 بـه رنـگ سفيد روغنـى و شـماره پالك ايـران30- 
344ب62 و  شـماره  موتور 11487084035 و شماره شاسى  
NAAA36AA49G822826 متعلـق بـه محمدرضـا  
جمال زاده  با  كد ملى 4900930067 مفقود شـده و از درجه 
الف ل اعتبار ساقط است.   

مفقودى
 207I-MT اينجانب سيامك نداف خوب مالك خودروى سواري  پژو تيپ
 NAAR03FE1NJ277939 مدل 1401 رنـگ سفيد به شـماره شـاسى
و شـماره موتور 178B0086452 به علـت فقدان اسناد فـروش تقاضاى 
رونوشت المثنى نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى 
مذكور دارد ظرف مـدت 10 روز به دفتـر حقوقى سازمان فروش شـركت 
ايران خودرو واقع در پيكان شـهر ساختمان سمنـد مراجعه نمايد. بديهى 
البرز است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.   

مفقودى
برگ كمپانى، برگ سبز و كارت شناسايى خودروى سوارى 
پژو 405 مدل 1393 بـه رنگ خاكسترى و شـماره  پالك 
961 س 3  ايران 30 و شـماره  موتـور RM1004521016  و 
شماره شـاسى 124K0529626 متعلق به نصراهللا سيفى 
پرگو بـا  كد ملـى 5669168879 مفقود شـده و از درجه 
البرز اعتبار ساقط است.   

مفقودى
برگ سبز ماشـين سوارى سمند مـدل1394 به رنگ 
سفيد روغنى به شماره موتور 124k0724132 و شماره 
شـاسى NAAc91cExFF037166 و شـماره پـالك 
719ب37 ايـران59 مفقود گرديـده و از درجه اعتبار 
گلستان ساقط است.   

برادرزن خطاكار در آستانه آزادي
   محبوبه قرباني 

مرد جوان�ي كه ب�ه اته�ام قت�ل ش�وهرخواهرش 
ب�ه م�رگ محك�وم ش�ده بود، ب�ا جل�ب رضاي�ت 
اولي�اي دم ب�ه زودي آزاد خواه�د ش�د. دو 
همدس�ت او ه�م به حب�س محك�وم ش�ده بودند. 
مرداد ماه س��ال 92، مردي با مأموران پليس شهرستان 
شهريار تماس گرفت و گفت از خانه همسايه شان بوي 
تعفن مي آيد. بعد از اين تماس، تيمي از كارآگاهان اداره 
پليس به آدرس آن آپارتمان در ش��هرك انديشه اعزام 
ش��دند.  مردي كه با پليس تماس گرفته بود و در محل 
حضور داش��ت در توضيح گفت: »در آپارتمان ما زوجي 
زندگي مي كنند كه مدت ها قبل با هم درگيري داشتند. 
از آنجايي كه ص��داي درگيري آنها باال ب��ود، ما متوجه 
مي شديم، اما دخالت نمي كرديم. حاال چند روزي از آنها 
خبري نيست و از خانه شان بوي تعفن مي آيد كه خيلي 
آزار دهنده اس��ت. اين موضوع ما را نگران كرده است، به 

همين دليل از پليس درخواست كمك داريم.«
بعد از اين توضيحات، مأموران به واحد مورد نظر رفتند 
و بعد از باز كردن در خانه با جسد مرد صاحبخانه به نام 
سيامك روبه رو شدند كه با چاقو كشته شده بود. جسد كه 
به خاطر گذر زمان بوي تعفن گرفته بود، به دستور قضايي 
به پزشكي قانوني منتقل شد و مأموران تحقيقات خود را 

براي شناسايي عامل يا عامالن قتل آغاز كردند. 
    دستگيري همسر مقتول و همدستانش

همسر سيامك به نام مليحه كه همزمان با كشته شدن 

ش��وهرش ناپديد ش��ده بود، تحت تعقي��ب مأموران 
قرار گرفت و چن��د روز بعد شناس��ايي و بازداش��ت 
ش��د. او تحت بازجويي قرار گرف��ت و در حالي كه با 
تناقض گويي هايش سعي داشت پليس را گمراه كند، 
اما در بازجويي هاي فني باالخره لب به اعتراف گشود 
و گفت با همدستي برادر و دوست برادرش، شوهرش 
را به قتل رسانده است. او در شرح ماجرا گفت: »من و 
شوهرم با هم اختالف داشتيم. چند روز قبل از حادثه 
دوباره با او درگير شدم كه در آن درگيري او به شدت 
مرا كتك زد. اين بار از خان��ه قهر كردم و با ناراحتي به 
خانه برادرم در يكي از ش��هرهاي غربي كش��ور رفتم. 
در حالي كه به ش��دت گريه مي كردم با برادرم به نام 
كوروش صحبت كردم و گفتم ديگر نمي توانم به اين 
زندگي ادامه بدهم و رفتارهاي شوهرم را تحمل كنم. 
برادرم وقتي حرف هاي مرا ش��نيد قول داد شوهرم را 

گوشمالي بدهد.«
آن زن در ادامه گف��ت: »چند روز بعد ب��رادرم گفت 
مي خواهد همراه دوستش به نام شهرام به تهران برود و 
شوهرم را ادب كند. قرار شد همراه آنها باشم، به همين 
خاطر سه نفري راهي تهران ش��ديم. مقابل خانه مان 
رسيديم، اما هر چه در زديم، ش��وهرم در را باز نكرد. 
مجبور شديم زنگ همس��ايه را بزنيم و وارد آپارتمان 
شويم. زنگ واحدمان را زديم كه شوهرم در را باز كرد. 
او وقتي ما را ديد به من و برادرم فحاش��ي كرد. همان 
موقع برادرم دستمالي را دور گردن شوهرم انداخت و با 

كاردي كه روي ميز بود، ضربه اي به گردنش زد. شهرام 
هم روي شكم شوهرم نشست و با چاقو چند ضربه به 
پهلو و پاي او زد. سيامك بي جان روي زمين افتاده بود 
كه از ترس روي جسد پتويي انداختيم و از خانه خارج 
شديم. « بعد از ثبت اين اظهارات، كوروش و شهرام نيز 

بازداشت شدند و تحت بازجويي قرار گرفتند. 
در حالي كه پزشكي قانوني علت فوت را انسداد حياتي 
گردن و بريدن عناصر حياتي گ��ردن اعالم كرده بود، اما 
در گزارشي ديگر گفته بود كه به خاطر فساد شديد جسد 
نمي توان به طور قطعي علت فوت را اعالم كرد، كوروش و 
شهرام به اتهام مشاركت در قتل و مليحه به اتهام معاونت 
در قتل راهي زندان شدند و پرونده با صدور كيفرخواست 

به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
   جلسه محاكمه و حكم قصاص و حبس 

متهمان در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت قضايي 
شعبه دوم دادگاه قرار گرفتند. ابتداي جلسه اولياي دم 
كه مادر مقتول ب��ود، گفت حاضر اس��ت تفاضل ديه را 
پرداخت كند و درخواست قصاص دارد. در ادامه كوروش 
به جايگاه رفت و با قبول اتهامش گفت:» ضربات كاري را 
من به مقتول زدم، چون او خواهرم را خيلي اذيت مي كرد 
و به شدت كتك مي زد. ديگر تحمل ديدن گريه هاي او را 
نداشتم. « ديگر متهم نيز به جايگاه رفت و با انكار جرمش 
گفت: »قبول دارم به مقتول ضربه زدم، اما ضربه هايم كاري 

نبود. من به پهلو و پاهاي او ضربه زدم.«
همسر مقتول نيز در جايگاه قرار گرفت و با رد اتهامش گفت: 

»وقتي برادرم گفت مي خواهد به تهران برود تا شوهرم را 
گوشمالي بدهد، فكر نمي كردم آنها نقشه قتل دارند. من از 
انگيزه آنها اطالعي نداشتم و فكر كردم مي خواهند با شوهرم 

صحبت كنند تا مشكل ما را حل كنند.«
در پايان هيئت قضايي وارد ش��ور ش��د و كوروش را به 
قصاص محكوم كرد. شهرام نيز از اتهام مشاركت در قتل 
تبرئه و به خاطر معاونت در قتل به 1۵ سال حبس و دو 
سال اقامت اجباري در شهرستان نيك شهر محكوم شد. 
همس��ر مقتول نيز به اتهام معاونت در قتل به پنج سال 
حبس محكوم شد. اين حكم با اعتراض متهمان به ديوان 
عالي كشور فرستاده شد، اما از سوي قضات يكي از شعبات 

آن مهر تأييد خورد. 
    رهايي از قصاص با پرداخت ديه

9 سال از حادثه گذشته بود و شهرام در يك قدمي چوبه 
دار قرار داشت كه توانست با پرداخت ديه رضايت اولياي 
دم را جلب كند. به اين ترتيب او اين بار از جنبه عمومي 
جرم محاكمه ش��د و در آخرين دفاع��ش گفت: »زمان 
حادثه، جوان بودم و نمي دانستم چطور از حق خواهرم 
دفاع كنم. با يك اش��تباه زندگي و جواني ام نابود ش��د. 
حاال پشيمانم و از قضات مي خواهم در مجازاتم تخفيف 

قائل شوند. 
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد ش��ور شد 
و با توجه به احتساب روزهاي بازداشت متهم، وي را به 
9 سال حبس محكوم كرد. به اين ترتيب متهم به زودي 

آزاد خواهد شد. 


