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   آرمین بینا 
سارق معتادی که معاون شهردار اسبق را 
به خاطر سرقت به قتل رسانده بود پس از 
پنج ماه فرار در پاتوق معتادان به دام افتاد. 
ساعت 22:30 شامگاه دوشنبه ششم تیرماه 
امس��ال به مأم��وران کالنت��ری 137 کوی 
نصر تهران خبر رس��ید زن سالخورده ای در 
خانه اش در منطقه گیشا به طرز مرموزی به 
قتل رسیده اس��ت.  مأموران پلیس در محل 
حادثه در طبقه س��وم س��اختمان مسکونی 
داخل آپارتم��ان لوکس و بزرگی با جس��د 
زن 72 س��اله ای روبه رو شدند که حکایت از 
آن داشت بر اثر ضرب و جرح به قتل رسیده 
اس��ت.  بدین ترتیب با اعالم این خبر قاضی 
محمدتقی شعبانی، بازپرس دادسرای امور 
جنایی تهران همراه تیمی از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تحقیقات خود را در محل 

آغاز کردند. 
   درگیری هنگام سرقت 

نخستین تحقیقات نشان داد مقتول معاون 
یکی از ش��هرداران اس��بق تهران در دوران 
س��ازندگی ب��وده و هم��راه پرس��تارش در 
آپارتمانش زندگی می کرده که در درگیری با 

مرد سارقی به کام مرگ رفته است. 
بررس��ی های دوربین های مداربسته نشان 
داد پرستار مقتول س��اعتی قبل برای خرید 
از خان��ه بی��رون م��ی رود و وقتی ب��ه خانه 
برمی گ��ردد، قاتل در حالی که بس��ته ای در 
دس��ت دارد همراه او وارد خانه می شود و در 
نهایت هم پس از قتل صاحبخانه و س��رقت 

یک قالیچه ابریشمی و وسایل دیگر از محل 
فرار می کند. 

پرستار مقتول درباره حادثه به مأموران گفت: 
»چند ماه قبل برای پرستاری پیرزن ثروتمند 
استخدام شدم. ساعتی قبل برای خرید دارو 
از خانه بی��رون رفتم و با مردی که ماس��ک 
بهداشتی به صورت داشت روبه رو شدم، اما 
توجهی به او نکردم. پس از خرید دارو وقتی 
به خانه برگشتم همان مرد را دیدم که به من 
گفت بسته ای برای صاحبخانه آورده است و 
خواست وارد خانه شود. من اجازه ندادم و به 
او گفتم باید از صاحبخانه اجازه بگیرم، اما او 
پشت سر من به راه افتاد و قرار بود در راهرو 
منتظر بماند که ناگه��ان چاقویی زیر گلویم 
گذاشت و تهدید کرد در را باز کنم و من هم از 
ترس در را باز کردم و او وارد خانه شد. سارق 
مسلح مش��تی به صورتم کوبید و مرا داخل 
اتاقی حب��س کرد و بعد هم ص��دای فریاد و 
ناله های پیرزن را شنیدم که معلوم بود سارق 
او را کتک می زند. وقتی س��ارق فرار کرد از 
اتاق بیرون آم��دم و دیدم صاحبخانه زخمی 
روی زمین افتاده است. به سرعت از اورژانس 

کمک خواستم، اما او فوت کرد.« 
   رد قاتل 

همزمان با انتقال جس��د به پزشکی قانونی، 
مأم��وران تحقیق��ات گس��ترده ای را برای 
شناس��ایی و دس��تگیری قاتل ف��راری آغاز 
کردند. مأموران پلیس در بررس��ی های فنی 
دریافتند قاتل که ماس��ک به صورت داشته 
عالوه بر س��رقت قالیچه ابریشمی، یک عدد 

سینی مس��ی عتیقه گرانقیمت هم سرقت 
کرده است. 

در حالی که متهم هی��چ ردی از خود به جا 
نگذاش��ته بود، مأم��وران پلیس رد س��ینی 
گرانقیمت را در مغازه عتیقه فروش��ی زدند 
که مشخص شد س��ارق آن را مدتی قبل به 

صاحب آن مغازه فروخته است. 
بنابراین مأموران به س��راغ صاح��ب مغازه 
عتیقه فروش��ی رفتن��د و در بررس��ی های 
دوربین های مداربسته موفق شدند فروشنده 
س��ینی را که مرد معتاد کارتن خوابی به نام 

ایرج است شناسایی کنند. 
از س��وی دیگر در تحقیقات بعدی مشخص 
شد سارق کارتن خواب چند سال قبل خواهر 
مقتول را صیغه کرده بود، اما دو سال قبل از 
او جدا شده اس��ت. خواهر مقتول هم پس از 
دیدن تصویر فروشنده سینی تأیید کرد وی 

شوهر صیغه ایش بوده است. 
   بازداشت قاتل 

با شناس��ایی قاتل ف��راری، مأم��وران وی را 
تحت تعقیب ق��رار دادند ت��ا اینکه چند روز 
قبل متهم را در پاتوق معت��ادان در نزدیکی 
شهرستان اشتهارد استان البرز شناسایی و 

دستگیر کردند. 
متهم 35 س��اله پس از انتقال به دادس��رای 
امور جنایی تهران با اظهار پشیمانی به قتل 
اعتراف ک��رد. وی در ادامه ب��رای تحقیقات 
بیشتر به دس��تور بازپرس جنایی در اختیار 
کارآگاه��ان اداره دهم پلی��س آگاهی قرار 

گرفت. 

 قاتل معاون  شهردار اسبق تهران  را لو داد

     گفت وگو با قاتل 
ایرج به چه مواد مخدری اعتیاد داری؟ 

چند سالی اس��ت شیش��ه مصرف می کنم. البته قباًل تریاک مصرف 
می کردم. 

چرا معتاد شدی؟ 
من زندگی خوبی داشتم و قبل از اینکه معتاد شوم با خودروی سواری ام 
در تاکس��ی تلفنی کار می کردم، اما  بلندپروازی باعث شد با دوستان 

ناباب رفت و آمد کنم و کم کم معتاد شدم و زندگی ام سیاه شد. 
چطور با خواهر مقتول آشنا شدی؟ 

دو س��ال قبل از حادثه، خواهر مقتول به نام پروین را به عنوان مسافر 
سوار کردم و با هم آشنا شدیم. او خبر نداشت من معتاد به مواد مخدر 
هستم و وقتی پیش��نهاد ازدواج دادم، قبول کرد و او را صیغه موقت 
کردم، اما پس از یک س��ال زندگی فهمید معت��ادم، چون هر چقدر 
درآمد داشتم برای اعتیادم هزینه می کردم و حتی پول های او را هم 
می گرفتم، به همین خاطر از من جدا شد و از آن روز به بعد من حیران و 

سرگردان کوچه و خیابان شده ام و زندگی ام تیره  و تارتر شده است. 
چی شد که تصمیم گرفتی از خانه پیرزن پولدار سرقت 

کنی؟ 

همه زندگی ام را به پای اعتیادم ریختم و برای هزینه زندگی و اعتیادم 
زباله جمع می کردم و هر روز هم وضعیتم بدتر می ش��د تا اینکه یک 
روز به یاد خواهر پروین افتادم. می دانستم او زن تنها و پولداری است و 
فرزندی هم ندارد، چون زمانی که با خواهرش زندگی می کردم او به ما 
خیلی کمک مالی می کرد، به همین خاطر تصمیم گرفتم از خانه اش 

سرقت کنم و با پول های سرقتی زندگی ام را سروسامان دهم. 
درباره شب سرقت توضیح بده؟ 

یکی، دو روز در نزدیکی خانه اش کشیک دادم تا اینکه فهمیدم او همراه 
پرستارش زندگی می کند. ش��ب حادثه کارتن خالی را برداشتم و به 
بهانه اینکه بسته پستی برای پیرزن پولدار آورده ام به خانه اش رفتم. 
همان زمان پرستارش از خانه بیرون آمد و من منتظر ماندم تا دوباره 
به خانه برگردد. وقتی برگشت به او گفتم بسته پستی برای صاحبخانه 
آورده ام و او هم گفت منتظر بمانم تا از صاحبخانه اجازه بگیرد، اما من 
پشت سرش حرکت کردم و وقتی در را باز کرد به زور وارد خانه شدم و 

پس از سرقت یک قالیچه و یک سینی مسی از آنجا فرار کردم. 
چرا او را به قتل رساندی؟ 

من فقط می خواستم سرقت کنم، اما وقتی به زور وارد خانه شدم پیرزن 
و پرستارش ش��روع به داد و فریاد کردند که پرستار را کتک زدم و به 

اتاق بردم و بعد هم صاحبخانه را کتک زدم تا ساکت شود و همسایه ها 
متوجه نشوند، فکر نمی کردم فوت کند.

کی متوجه شدی فوت کرده است؟ 
چند روز بعد به بهانه احوالپرسی با پروین تماس گرفتم و او به من گفت 
خواهرش فوت کرده و وقتی متوجه شدم مرتکب قتل شده ام، از تهران 

به اشتهارد فرار کردم. 
در اشتهارد چه کار می کردی؟ 

من زباله جمع می کردم و می فروختم و مدتی در خانه دوستم مخفی 
بودم و بعد هم به صورت کارتن خواب به پات��وق معتادان رفت و آمد 

داشتم که دستگیر شدم. 
فکر می کردی دستگیر شوی؟ 

نه. 
اموال سرقتی را چه کردی؟ 

س��ینی را همان روزهای اول به مبلغ 5 میلیون توم��ان فروختم، اما 
قالیچه ابریشمی را در خانه یکی از دوستانم مخفی کردم تا در فرصت 
مناسب بفروش��م، ولی وقتی به س��راغ قالیچه رفتم، دیدم به خاطر 
رطوبت آنجا پوسیده است. هر جا برای فروش بردم کسی از من نخرید 

و من هم آن را داخل سطل زباله انداختم. 

177 سوداگر   مرگ در تور پليس پايتخت
   جالل مهرگان

مبارزه بي ام�ان با گرای�ش به مص�رف مواد مخدر 
با دس�تگیري قاچاقچی�ان، کش�ف مواد مخدر یا 
انتق�ال معت�ادان متجاه�ر ب�ه کمپ ه�اي ت�رك 
اعتیاد ادام�ه دارد، با ای�ن حال نگراني از ش�یوع 
مواد مخ�در همچن�ان به قوت خ�ود باقي اس�ت. 
گرایش به مصرف مواد مخدر از عمده ترین نگراني هاي 
اجتماعي اس��ت که در چهار دهه گذش��ته پیامدهاي 
جبران ناپذیري را متوجه کشور کرده است. مواد مخدر 
منشأ آسیب هایي مثل طالق، س��رقت و دیگر جرائم 
است و آن گونه که س��تاد مبارزه با مواد مخدر گزارش 
داده  براساس آمار جهاني ۹0 درصد تریاک، 70 درصد 
مرفین و 20 درصد هروئین در ایران کش��ف مي شود. 
کش��ف این مقدار مواد، هزینه هایي هم براي کشور به 
دنبال دارد، از جمل��ه اینکه 4 هزار نفر در این مس��یر 
به شهادت رس��یده و 12 هزار نفر هم جانباز شده اند. 
همچنین ساالنه محموله هاي بس��یاري از مواد مخدر 
در جریان این عملیات ها کش��ف مي ش��ود. به عنوان 
مثال سال گذشته هزارو200 تن مواد مخدر در کشور 
کشف شد  که باالترین میزان کشف مواد مخدر در کشور 

بوده است.
 کشف این مقدار مواد مخدر حکایت از گرایش شدید 
جامعه به مصرف مواد مخدر دارد و روشن است که در 
حوزه هاي فرهنگي براي پیشگیري از گرایش به مصرف 

مواد مخدر غفلت هاي زیادي صورت مي گیرد. 

    مبارزه در شهر آلوده
پایتخت یکي از شهرهاي آلوده به مصرف مواد مخدر 
است. با وجود اینکه تالش هاي بسیاري براي مبارزه 
با افیون ص��ورت مي گی��رد، اما عیان ش��دن مصرف 
مواد مخ��در و خرید و ف��روش آن در معاب��ر حکایت 
از ناکارآم��دي س��اختاري دارد که بروز ای��ن جرم را 
منجر مي ش��ود. ناکارآمدي س��اختار  هاي آموزش��ي 
از جمله آموزش و پ��رورش، دانش��گاه ها و نهادهاي 
فرهنگي در آموزش و پرورش عمومي که قدرت »نه« 

گفتن به گرایش به مصرف س��یگار یا افیون را ندارد 
و ناگزیر اس��ت توان قهري خود را صرف بازداش��ت و 
مجازات فروشندگان یا مصرف کنندگان مواد مخدر و 
پیوست هاي ناشي از آن کند. مثل طرح »ظفر« پلیس 
مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ که روز گذشته دور 

تازه اي از آن اجرا شد. 
   درباره آخرین برخورد با سوداگران مرگ

سردار حسین رحیمي در حاشیه نوزدهمین مرحله طرح 
گفت: »مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ 

هر لحظه و س��اعت در حال مبارزه با سوداگران مرگ 
هستند و در این میان از قاچاقچي عمده و دانه درشت تا 
خرده فروشان را شناسایي و بازداشت مي کنند، به طوري 
که شاهد تنگ شدن عرصه بر سوداگران مرگ هستیم. « 
وي در شرح عملیات مأموران پلیس گفت: »در این طرح 
مأموران پلیس 4 تن و 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر 
ش��امل تریاک، حشیش، شیش��ه و گل کشف کردند. 
همچنین 177 قاچاقچي عمده موادمخدر شناسایي 
و دستگیر ش��دند. 1۶ باند هم که در حوزه موادمخدر 
فعال بود، منهدم شده است. «  وي با بیان اینکه تاکنون 
17 طرح پاک س��ازي و نظارت محوره��اي مواصالتي 
منتهي به تهران هم اجرا شده است، گفت: »در جریان 
مأموریت هایي که در محوره��اي مواصالتي به تهران 
اجرا شد، یک تن و ۶5۸ کیلوگرم مواد مخدر در مبادي 
ورودي به تهران کشف و ضبط شد و در این خصوص نیز 

تعدادي از قاچاقچیان نیز دستگیر شدند. «
   تأثیر اجراي طرح ها

اجراي طرح هاي بي امان پلیس در مبارزه با سوداگران 
مرگ جریان دارد؛ طرح هایي که عرصه  را براي فعاالن 
عرصه مواد مخدر تنگ مي کند، اما تجربه نش��ان داده 
مانع از بروز فعالیت آنها نمي ش��ود. فعالیت هایي را که 
برخورد اساس��ي با آن نه در کف خیابان ه��ا، بلکه در 
عرصه هاي فرهنگي رها شده و پیامدهاي ناشي از آن 
به شدت گرفتن آس��یب هاي اجتماعي و جرائم منجر 

مي شود. 

شليك به نگهبان 
براي سرقت 

گوشي تلفن همراه!
س�ارق مس�لح ب�راي س�رقت گوش�ي 
تلف�ن همراه نگهب�ان انبار س�ازمان آب 
وي را با ش�لیك س�ه گلوله ه�دف قرار 
داد و در حال�ي ک�ه در اجراي نقش�ه اش 
ن�اکام مانده ب�ود، از مح�ل گریخ�ت. 
به گزارش »جوان«، چند روز قبل به مأموران 
پلیس تهران خبر رس��ید، مرد زخمي براي 
درمان به یکي از بیمارستان هاي شرق تهران 

منتقل شده است. 
وقتي مأم��وران به بیمارس��تان رس��یدند، 
دریافتند مرد جوان لحظات��ي قبل در یکي 
از خیابان هاي منطقه تهرانپارس با ش��لیک 
سه گلوله زخمي و براي درمان به بیمارستان 

منتقل شده است. 
برادر م��رد زخمي گفت: » من و ب��رادرم هر 
دو نگهبان انباري متعلق به س��ازمان آب و 
فاضالب هستیم. دقایقي قبل برادرم جلوی 
در انبار رفت که ناگهان صداي شلیک چند 
تیر به گوشم رسید. به سرعت بیرون آمدم و 
دیدم برادرم خونین روي زمین افتاده است. 
او بي هوش بود و من هم او را به بیمارستان 

منتقل کردم و االن هم در کما است.«
در حال��ي که مأم��وران تحقیق��ات خود را 
درباره این حادثه به دس��تور قاضي اکبري، 
بازپرس شعبه اول دادسراي ویژه سرقت آغاز 
کرده بودند با خبر شدند مرد زخمي پس از 
سه روز دس��ت و پنجه نرم کردن با مرگ در 

بیمارستان به هوش آمده است. 
بنابراین مأموران از وي درباره حادثه تحقیق 
کردند. ش��اکي گفت: » جلوی انبار بودم که 
خودروي پژوي 405 به من نزدیک شد. ابتدا 
فکر کردم او مي خواهد آدرس سؤال کند، اما 
ناگهان اسلحه کلت کمري به رویم کشید و 
تهدید کرد تلفن همراهم را ب��ه او بدهم. او 
مي خواس��ت تلفن همراهم را به زور از من 
بگیرد، اما من در برابرش مقاومت کردم و او 
هم با اسلحه سه تیر به من شلیک کرد و بدون 
اینکه موفق به سرقت شود، از محل گریخت. 
لحظاتي بعد بي هوش شدم تا اینکه امروز به 
هوش آمدم.« با به دست آمدن این اطالعات، 
تحقیقات براي شناسایي و دستگیري سارق 

مسلح ادامه دارد. 

قتل راننده نيسان
در بزرگراه امام علی)ع( 
راننده خودرو نیس�ان ب�اري در یکي از 
بزرگراه هاي تهران با شلیك گلوله به قتل 
رسید. تحقیقات جنایي براي شناسایي 
عامل یا عام�الن قتل آغاز شده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، ساعت 21:30 شامگاه 
یک ش��نبه شش��م آذر، بازپرس ویژه قتل 
دادسراي امور جنایي تهران با تماس تلفني 
مأموران پلیس از قتل راننده خودرو نیسان 
باري با خبر و همراه تیمي از کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهي راهي محل شد. 
تیم جنای��ي در بزرگراه ش��مال به جنوب 
امام علي )ع( با جسد مرد 2۸ ساله اي پشت 
فرمان خودروی نیسان روبه روشدند که با 

شلیک گلوله اي به قتل رسیده بود. 
بررسي ها نشان داد خودرو در حال حرکت 
بوده که فرد یا افرادي به سوي راننده شلیک 
کرده و از محل گریخته اند.  همزمان با انتقال 
جسد مقتول به پزش��کي قانوني، مأموران 
پلیس تحقیق��ات خود را براي شناس��ایي 

عامل یا عامالن قتل آغاز کردند. 

رهايي گروگان 9 ساله
با تالش پليس کرمان 

اعضاي باند آدم ربایي که با گروگان گرفتن 
کودك 9 س�اله قص�د اخ�اذي 4 میلیارد 
تومان�ي داش�تند، بازداش�ت ش�دند. 
به گ��زارش »ج��وان«، س��ردار عبدالرضا 
ناظري، فرمان��ده انتظامي اس��تان کرمان 
گفت: اواخر آبان ماه امس��ال بود که اعضاي 
خانواده اي در شهرس��تان بیرجند پلیس را 
از ربودن پسربچه ۹ ساله شان با خبر کردند. 
بررسي هاي اولیه نش��ان داد که سرنشینان 
یک خودرو ک��ودک را که در ح��ال عبور از 
حوالي خانه ش��ان بوده، ربوده اند. در حالي 
که تحقیقات در جریان بود، خانواده کودک 
به پلیس خب��ر دادند افراد ناش��ناس با آنها 
تماس گرفت��ه و در قبال رهای��ي گروگان 
خود، درخواست 4 میلیارد تومان کرده اند. 
بررسي هاي بعدي که از سوي پلیس خراسان 
جنوبي انجام شد، نش��ان داد آدم ربایان در 
حال انتقال گروگان خود به سمت سیستان 
و بلوچستان هستند که خودروي مورد نظر 
را در محور بم- زاه��دان تعقیب کردند و در 
جریان یک عملیات پلیسي با شلیک گلوله به 
الستیک ها موفق شدند آن را متوقف کنند. 
در جریان این عملیات بود که کودک ۹ ساله 
آزاد ش��د و چهار متهم نیز دستگیر شدند. 
متهمان اعتراف کردن��د حادثه را در جریان 

اخاذي از خانواده اش رقم زده بودند. 

  عروس اتهام 
قتل را  به گردن

 همدستش انداخت
   محبوبه قربانی 

زن جوان�ی ک�ه متهم اس�ت بع�د از ناکام�ی در انج�ام دو قت�ل،   با 
همدس�تی مرد جوانی ش�وهرش را ب�ا خوراندن قرص ب�ه کام مرگ 
کش�انده اس�ت در دادگاه، قت�ل را گ�ردن همدس�تش انداخ�ت.

آذرماه ۹۹، مأموران پلیس تهران از مرگ مشکوک مرد جوانی به نام میثم 
در خانه اش در خیابان پیروزی باخبر ش��دند. بررسی های اولیه نشان داد 
میثم به دلیل سکته قلبی فوت کرده، اما زمانی که جسد به پزشکی قانونی 
منتقل شد معلوم شد وی بر اثر نارسایی تنفسی ناشی از مصرف مواد مخدر 
دست ساز فوت کرده است. با اعالم این نظریه، خانواده میثم به اداره پلیس 
رفتند و گفتند پسرشان معتاد نبوده و حتی سیگار هم نمی کشیده است. 
آنها همچنین به پلیس گفتند میثم با همس��رش مهناز اختالف داشته و 

احتماالً عروسشان در ماجرای فوت او نقش داشته است.
با طرح این شکایت، همسر 3۸ ساله میثم بازداشت شد، اما گفت که از مرگ 
شوهرش بی خبر است. او به پلیس گفت: »مدتی قبل، شوهرم دچار اختالل 
خواب ش��ده بود و ش��ب ها خوابش نمی برد، به همین خاطر گاهی قرص 
آرامبخش می خورد تا راحت بخوابد. نمی دانم او به مواد مخدر اعتیاد پیدا 
کرده بود یا نه، شاید جواب پزشکی قانونی هم به خاطر استفاده از قرص های 
آرامبخش بوده است.« بعد از ثبت این اظهارات از آنجایی که مدرکی علیه 

زن جوان به دست نیامد، پرونده مختومه و زن جوان تبرئه شد.
   مادرم قاتل است

یک سال از حادثه گذشته بود که این بار دختر 1۹ ساله میثم با مراجعه به 
اداره پلیس مدعی شد مادرش در قتل پدرش دس��ت داشته است. دختر 
جوان گفت: »مادرم شاغل و پدرم مخالف کار کردن مادرم بود. آخر هفته ها 
پدرم سر کار نمی رفت، ولی مادرم پنج شنبه و جمعه هم سر کار بود. همین 
بهانه اختالف آنها بود و پدرم اصرار داشت که این دو روز مادرم در خانه باشد، 
ولی مادرم قبول نمی کرد و برای اینکه به کارش برسد پودری در غذا یا چای 
پدرم می  ریخت تا او بخوابد. من چند بار به این کار اعتراض کردم تا روزی 
که مادرم با لحن تندی گفت این پودر داروی تقویتی و ضدکروناست. حاال 

مطمئن هستم مادرم با همان داروها پدرم را کشته است.«
    دستگیری همسر مقتول

بعد از این اظهارات، زن جوان به دادسرا احضار شد و تحت بازجویی قرار 
گرف��ت. آن زن ابتدا اظهارات دخت��رش را رد کرد، ام��ا در بازجویی های 
فنی لب به اعتراف گشود و در ش��رح ماجرا گفت: »مغازه داشتم و لباس 
می فروختم. شوهرم مخالف کار کردنم بود، به همین خاطر بیشتر اوقات 
با هم درگیر بودیم. روزی یکی از مشتریانم به مغازه آمد و سر صحبت باز 
شد. او حامد نام داشت. حامد وقتی از درگیری های من و شوهرم باخبر شد 
پیشنهاد داد قرص های خواب آور به او بدهم تا وقتی بیهوش شد به مغازه 
بیایم. پیشنهادش را قبول کردم و آن قرص ها را از حامد گرفتم. روزهای 
تعطیل که ش��وهرم با رفتنم به مغازه مخالف بود، من آن قرص ها را پودر 
می کردم و داخل غذا می ریختم. ش��وهرم با خوردن غذا خوابش می برد و 
من هم به مغازه می رفتم. بار چهارم وقتی قرص ها را پودر کردم و به میثم 

دادم، او با خوردن آنها بیهوش شد و فوت کرد.«
زن جوان با اقرار به جرمش بازداشت شد و در چند مرحله تحت بازجویی 
قرار گرفت تا اینکه این بار نزد بازپرس پرونده اقرار کرد قبل از آش��نایی با 
حامد دو مرد را اجیر کرده بود تا شوهرش را در نقشه های جداگانه به قتل 
برسانند، اما نقشه ها ناکام ماند. او در توضیح بیشتر گفت: »وقتی اختالف 
با شوهرم شدید شد، نقشه قتل او به سرم زد، به همین خاطر یک بار به دو 
مرد افغان 50 میلیون تومان پول دادم تا او را گوشمالی بدهند، ولی سرم 
کاله گذاشتند و بعد از گرفتن پول فرار کردند. دومین بار هم آشنایی با مرد 
جوانی به نام برزو بود. او تعمیرکار خودرو بود. وقتی با برزو درباره اختالف 
با شوهرم صحبت کردم، خواس��تم مرا در اجرای نقشه قتل کمک کند. او 
می گفت من شبیه عشق سابقش هستم و به من عالقه مند شده است، به 
همین خاطر پیشنهادم را قبول کرد و طبق نقشه سیم ترمز ماشین شوهرم 
را دستکاری کرد تا در یک تصادف ساختگی کشته شود. آن روز شوهرم 
قبل از رفتن به محل کار متوجه روغن ریزی ماشینش شد که روی زمین 
ریخته بود، بنابراین آن را تعمیرکرد. آخرین بار هم بعد از آشنایی با حامد 
بود. او می گفت این قرص ها ضربان قلب ش��وهرم را ب��اال می برد و باعث 

می شود او سکته کند. به این ترتیب کسی از مرگش باخبر نمی شود.«
با ثبت این اظهارات، حامد و برزو بازداشت ش��دند و با اقرار به جرمشان، 
نرگس به اتهام مباشرت در قتل، حامد به اتهام معاونت در قتل و برزو نیز 
به اتهام شروع به قتل راهی زندان شدند و پرونده با صدور کیفرخواست به 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
    جلسه محاکمه

اولین جلسه محاکمه در شعبه پنجم دادگاه تش��کیل شد. در آن جلسه 
نرگس و حامد از زندان اعزام و در جلسه حاضر ش��دند، اما برزو که با قرار 
وثیقه آزاد شده بود به جلسه نیامد و وکیل او در جلسه حاضر شد. با اعالم 
رسمیت جلسه، اولیای دم که مادر و فرزند مقتول بودند درخواست قصاص 
کردند. در ادامه زن جوان به جایگاه رفت، ولی جرمش را انکار کرد و گفت: 
»قبول دارم در چند مرحله قصد کشتن ش��وهرم را داشتم، اما آخرین بار 
در مرگ او نقشی نداشتم. حامد قبل از حادثه سه بار از آن قرص ها به من 
داده بود و من هم آنها را پودر کردم و در غذای شوهرم ریخت. آخرین بار 
خودش دوز قرص ها را باال برد و موجب مرگ شوهرم شد. باور کنید من از 

این موضوع خبر نداشتم.«
حامد هم به جایگاه رفت و با انکار قتل گفت: »وقتی نرگس با من درددل 
کرد و از اختالف با ش��وهرش گفت، از من خواس��ت ب��رای او قرص های 
خواب آور ببرم. آخرین بار هم مثل همیشه همان تعداد قرص را به او تحویل 
دادم و اصاًل دوز آنها را باال نبردم. نرگ��س می خواهد قتل را به گردن من 

بیندازد، اما من این ادعا را قبول ندارم.«
سپس وکیل برزو نیز در غیاب موکلش از او دفاع کرد و گفت: »موکلم تحت 
تأثیر حرف های همسر مقتول خودروی شوهر او را دستکاری کرده بود که 

پشیمان است و می گوید فریب زن جوان را خورده است.«
در پایان هیئت قضایی با اعالم ختم جلسه وارد شور شد.

نجات زن ميانسال 
از ميان دود و آتش

زن میانس�ال ک�ه در حادث�ه آتش  س�وزی خان�ه مس�کونی در ش�رق ته�ران، 
می�ان دود و آت�ش گرفت�ار ش�ده بود ب�ا ت�الش امدادگ�ران نج�ات پی�دا کرد.
حادثه آتش س��وزی روز گذش��ته در یکی از کوچه های میدان اطالعات اتف��اق افتاد و 
آتش نشانان دو ایستگاه در محل حاضر شدند. بررسی ها نشان داد آپارتمان مسکونی 70 
متری در طبقه دوم ساختمان سه طبقه شش واحد ی دچار آتش سوزی شده و به گفته 
شاهدان، زنی میانسال میان آتش و دود گرفتار ش��ده است. امدادگران همزمان با ایمن 
کردن محل موفق شدند آتش را مهار کنند و در جس��ت وجوی همزمان زن میانسال را 
که از ناحیه دست ها و صورت دچار سوختگی شده بود، از محل خارج و راهی بیمارستان 

کنند. علت حادثه در دست بررسی است.

  سينی   مسی


