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 زن همسرکش سکوت 
8ماهه را شکست

عذاب وجدان قاتل 
میترا پس از 8ماه بازداشــت ســرانجام به قتل 
شوهرش اعتراف کرده و می گوید که خودش به 
تنهایی دست به جنایت زده است. او می گوید به خاطر عذاب وجدانی 
که این روزها گریبانگیرش شده تصمیم به بازگو کردن حقایق گرفته 
تا مرد جوان که 8ماه بی گناه در بازداشت است، آزاد شود. گفت وگو 

با این زن را بخوانید.
انگیزه ات از قتل چه بود؟

شوهرم اهمیتی به حرف هایم نمی داد. با آبروی من و زندگی مان بازی 
می کرد؛ به طوری که همه ما را مورد تمسخر قرار می دادند.

مگر چه کار می کرد؟
از جزئیات زندگی مان همه جا صحبت می کــرد؛ تا حدی که همه 
دوستان، آشنایان و حتی کارکنان شرکت از تمام اسرار زندگی ما با 
خبر بودند. حتی بچه هایم هم از این اخالق شوهرم عصبی می شدند و 
به او اعتراض می کردند، اما اعتراض ما فایده ای نداشت. شوهرم مردی 
لجباز بود که اصال به حرف های مــن و فرزندانش توجهی نمی کرد. 
همه اینها باعث شده بود تا از شوهرم کینه به دل بگیرم. نسبت به او 
احساس تنفر پیدا کردم تا اینکه علی)نگهبان شرکت( مرا اغفال کرد 

و خواست که شوهرم را به قتل برسانم.
چرا او چنین خواسته ای را مطرح کرد؟

علی می دانست با شوهرم اختالف دارم. او هم در آستانه جدایی از 

همسرش بود و هرازگاهی با یکدیگر صحبت می کردیم تا اینکه بین 
ما عالقه به  وجود آمد. قرار شد موضوع طالق را با همسرم در میان 
بگذارم، اما شوهرم عصبانی شد و گفت حاضر نیست طالقم بدهد. به 
علی گفتم که شوهرم طالقم نمی دهد و او پیشنهاد قتل را مطرح کرد 
و خواست که جانش را بگیرم و جسد را داخل چاهی که در شرکت بود، 
بیندازم. ابتدا می ترسیدم اما علی به من جرأت داد و گفت هیچ کس 

متوجه راز قتل نخواهد شد.
خب، بعد چه شد؟

شب حادثه وقتی شوهرم در خواب بود باالی سرش رفتم و با یک میله 
آهنی دو ضربه به سرش زدم. دست و پایم می لرزید و وحشت کرده 
بودم. ضربه به حدی نبود که او دردم فوت شود. وحشت زده به علی 
زنگ زدم و گفتم شوهرم زنده است. او به من آموزش داد تا فریاد بزنم، 
نمایش بازی کرده و وانمود کنم سارقانی وارد ساختمان شرکت شده و 

جان شوهرم را گرفته اند.
اما در تمام این مدت فرد بی گناهی را قاتل معرفی کردید؟
خیلی پشیمانم. از اینکه او 8ماه بی گناه در زندان بوده عذاب وجدان 
دارم، اما این موضوع را هم با دستور علی انجام دادم. او از من خواست 
تا با حجت رابطه صمیمی برقرار کنم تا پلیس به او مشکوک شود. در 
تمام این مدت خانواده حجت بارها به مالقاتم آمدند و از من خواهش 
کردند حقایق را بگویم. دیگر نتوانســتم به دروغ بافی ادامه بدهم. 
ماه هاست که به خوبی نمی خوابم و دیگر تصمیم گرفتم خودم را از 

این عذاب وجدان خالص کنم و حقیقت را بگویم.

گفتوگو

قطع تلفن برای 8هزار تومان
بدهیمنبهمخابــرات8هزارتومانبودکــهدرگیرودار
کارهایمختلففراموشکــردمآنرابپردازم.بعدازچند
روزتلفنقطعشدومجبورشدمبرایوصلآناقدامکنمو
بهاینصورتاستکهدرپایانماهرقمیبهقبضتلفنبابت
وصلمجددافزودهخواهدشد.اینچهمدلمشتریمداری

استکهمخابراتدرپیشگرفتهاست؟
مزینانی از تهران

تورم کنترل نشود کسب وکارهای خرد فلج می شوند
یکفروشگاهمرغکشــتارروزدریکیازمحالتتهران
داریمکهســالگذشــتهکرایهاش4میلیونو500هزار
تومانبود.صاحبملکامسالباهمانپولپیشکرایه
را10میلیونتومانکردهاست.مغازهایکه4تاکارگر
وشاگردداشتهماکنونتوسطمنوشریکمازصفرتا
100ادارهمیشودوهرکدامهمدرهزینههایزندگی
خودمانماندهایم.بماندکهآن4نفرحداقل15ســالبا
ماکارکردهبودندامادیگرتوانادامههمکاریباآنهارا
نداشــتیم!واقعااگرتورمراکنترلنکنندامثالمانابود

خواهندشد.
اصغری از تهران 

مافیای خودرو هرجا هست باید ناکار شود
تنهامافیایخودرواستکهاجازهنمیدهدوارداتخودرو
آزادشودوگرنهچهاشــکالیداردخودروهایکیفیوارد
کشورشوندوخودروســازداخلیمجبوربهارتقایکیفیت
تولیدوکاهشقیمتشود؟درهیچکجایدنیاخودروهایی
بااینکیفیتوایمنیپایینوبااینقیمتنجومیبهفروش

نمیرسد.
عرب سرخی از تهران

دره را به جای باغ به ما فروختند
250نفرهســتیمکهازدهیارینسیمشهررباطکریمواقع
درشهرستانبهارستان،برایخریدباغاقدامکردیم.بابت
هر500مترزمین250میلیونتومانازمادریافتکردهاند
وقرارشدباغراتحویلدهند.بعدازمدتیمشخصشدکه
طرفهایقرارداداینمعاملهباپرکــردندرهایکهکنار
اتوبانتهران-ساوهوجودداشتوطبقنقشهحریمرودخانه
بودهاست،میخواهندایندرهپرشدهرابهعنوانزمینهای
معاملهشدهبهمابفروشندکهدرواقعغیرقانونیاستومابه
مشکلبرخواهیمخورد.ازمسئوالنتقاضاداریمبهمشکل
مارسیدگیکنندتاحقیازماکهبازحمتمبلغمذکوررا

پرداختکردهایمضایعنشود.
مقامی از رباط کریم

عملکرد هواشناسی در مورد ریزگردها ضعیف بود
درجریانوقوعپدیدهریزگردهاکهشهروندانکالنشهرها
بهخصوصتهرانرابســیاراذیتکردعملکردهواشناسی
ضعیفبود؛زیرادرنتایجســامانهپیشبینیآلودگیهوای
تهرانبرایروزهای19و20فروردینهوایپاکپیشبینی
شدهبودکهدرهمان2روزکیفیتهواخطرناکاعالمشد.
بهنظرمیرسدعدمســرمایهگذاریوبهروزرسانیادواتو
تجهیزاتعلتاینامرباشدنهغیرمتخصصبودنافراد.جا

داردبهاینموضوعمهمتوجهشود.
دبیری از تهران

قیمت های قرن جدید واقعا نگران کننده است
هرچهزمانپیشمیرودقیمتهایسرســامآورکاالهای
اساســیومایحتــاجونیازهــایاولیهایمانندمســکن
بیشــترنمودپیدامیکند.واقعانمیدانماگرحقوقمنبه
5میلیونو600برسدباکرایهخانهپیشنهادیصاحبخانهام
که4میلیونبا200میلیونپولپیشاستچگونهخانواده
4نفرهامراادارهکنم.ازفکرکردنبهمــاهآیندهوماههای

پیشرووحشتدارم.فقطخدابهمارحمکند.
حسینی از تهران

توجه به خواست مردم در مورد میانکاله بسیار ارزشمند 
است

اینکهمسئوالنبهخواســتمردمودوستدارانودلسوزان
محیطزیستاحترامگذاشــتهوناهماهنگیبهوجودآمده
درموضوعمیانکالهرافیصلهدادندبسیارارزشمندوباعث
دلگرمیاســت.وقتیمردمدرموارداینچنینیاحســاس
موفقیتکنندبیشکدلگرمترشدهومسائلوسختیهارا

باصبوریبیشتریپشتسرمیگذارند.
حلت از فراهان اراک

ساختمان متروکه لویزان خطرآفرین است
درخیابانشهیدفرشادی،جنبدربغربیامامزادهپنجتن
لویزان)منطقه4شهرداری(،ساختمانقدیمیومتروکهای
وجودداردکهبخشــیازدیوارآنمخروبهشدهودرحال
ریزشاست.ازمســئوالنشــهرداریمنطقهدرخواست
میکنیــمقبلازآنکــهتخریبوریزشکامــلایندیوار
فاجعهآفرینشود،نسبتبهمرمتیاتخریباصولیوکامل

آناقدامکنند.
عابدی از تهران

نانوایی های گلستان به هر نفر 5نان می فروشند 
بهتازگینانواییهایاستانگلستانبههرنفرفقط5قرص
نانمیفروشندوعنوانمیکنندآردکافیبرایپختنان
ندارند.باتوجهبهاینکهگلســتانقطبســومتولیدگندم
کشوراســتکمبودآرددرایناســتانواقعابعیداست؛یا
عدهایمیخواهنداینگونهجامعهرانگرانکنندوآشــوب
درستکنندیاقاچاقچیانآردراقاچاقکردهاندیادرتوزیع
آردمشــکلوجوددارد.علتهرچهباشدبایدخیلیسریع

وپیشازایجادنگرانیبیشتردربینمردمبرطرفشود.
ندری از گرگان 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دستگیری عامل سنگ پرانی خونین 
به اتوبوس دانشجویان

تصادفاتوبوسدانشجویانبایکخودرویتیباآنچنانسرنشین
تیباراعصبانیکردکهاودراقدامیهولناکازخودروپیادهشده
وشروعبهسنگپرانیبهســویشیشههایاتوبوسکرد.دراین

حادثهدستکم5دانشجومجروحشدند.
بهگزارشهمشهری،اینحادثهروزسهشنبهدرمنطقهکهریزدر
نزدیکیخرمآباداتفاقافتاد.ماجراازاینقراربودکهیکدستگاه
اتوبوسحاملدانشجویاندانشگاهآزادخرمآباددرجادهدرحال
حرکتبودکهبایکخودرویتیباتصادفکرد.دراینحادثهبه
هیچیکازسرنشــیناندوخودروصدمهایواردنشدوتصادف
خسارتیبود؛باوجوداینرانندهاتوبوسکهازحادثهشوکهشدهو
ترسیدهبودازپشتفرمانکنارآمدهوازصحنهتصادففرارکرد.
ازسویدیگریکیازسرنشینانتیبانیزکهبهشدتخشمگین
شــدهبودازخودروپیادهشدهوشروعبهســنگپرانیبهسوی
اتوبوسکرد.دراینحادثه5نفرازدانشــجویانبهدلیلاصابت
سنگوشیشهمجروحوبهمراکزدرمانیمنتقلشدند.سیامک
بهاروند،رئیسدانشگاهآزاداســالمیواحدخرمآباددراینباره
گفت:ازمجموع5دانشجویآسیبدیده،4نفردخترویکنفر
پسربودند.اتوبوسمتعلقبهدانشگاهنیستوحادثهنیزخارجاز
دانشگاهرخدادهودانشگاهشکایتنکردهاست،اماخانوادهاین
دانشــجویانورانندهاتوبوسپیگیروشاکیهستند.همچنین
3نفرازدانشجویانپسازدریافتخدماتدرمانیمرخصشدند
وچهارمیننفرکهازناحیهسرآسیبدیدهبودنیزچندساعتبعد
مداواومرخصشدوتنهایکیازدانشجویاندختردربیمارستان
بستریاست.اوادامهداد:اینکهچهکسیاعمازرانندهاتوبوسیا
رانندهتیبامقصراستمسئلهنیست،مسئلهایناستکهتصادفات
ومسائلحملونقلدرجادههاوجودداردامااقدامبهسنگپرانی
بهسمتاتوبوســیکهحامل40تا50نفردانشجوباشد،اصاًل

مناسبنیست.خداراشاکریمکهاینحادثهبدترنبود.
ازســویدیگرفرماندهانتظامیخرمآبادازدســتگیریعامل
سنگپرانیبهاتوبوسدانشــجویانخبرداد.سرهنگنبیاهلل
قاسمیگفت:درتصادفخســارتیبیناتوبوسوتیبا،راننده
اتوبوساقدامبهترکصحنهکردویکیازبستگانرانندهتیباهم
اقدامبهسنگپرانیوشکستنشیشهاتوبوسحاملدانشجویان
کردکهبالفاصلهعاملاصلیسنگپرانیویکیازمقصرانحادثه

بازداشتشدند.پلیسباافرادقانونشکنبرخوردخواهدکرد.

مرگ اسرار آمیز مدیر شرکت پشت میزش
تحقیقاتدربارهرازگشاییازمعمایمرگمدیریکشرکتکه
جسدشپشــتمیزمحلکارشپیداشدهازسویتیمجنایی

پایتختآغازشدهاست.
بهگزارشهمشــهری،صبحسهشــنبه23فروردینبهقاضی
محمدتقیشــعبانیبازپرسویژهقتلپایتختخبررسیدکه
مردیجواندرمحلکارشبهطرزمشکوکیجانباختهاست.
بادســتوربازپرستحقیقاتتیمجناییبرایکشــفجزئیات
بیشترازاینحادثهمرگبارآغازومشخصشدکهمتوفیمردی
36سالهومدیریکشرکتبودهکهجسداوراکارکنانشرکت
درحالیپشتمیزشکشفکردندکهموبایلشدردستشبود
وحدود48ساعتازمرگشمیگذشت.یکیازکارکنانشرکت
کهمتوجهجسدومرگمدیرشرکتشــدهبودبهکارآگاهان
گفت:2روزقبلمنشیشــرکتپیامیبهمنوکارکناندیگر
فرستادوگفتشرکتبادستورمدیرعاملبهدلیلانجامتعمیرات
برای2روزتعطیلاست.منهمسرکارنیامدموامروزصبحبه
همراههمکاردیگرمواردشرکتشدیم.مدیرپشتمیزشبود
ودراتاقشنیمهباز.بهاوسالمدادیماماجوابیدریافتنکردیم.
تصورکردیمسرگرمموبایلشاستوحواسشبهمانیست.بعداز
دقایقیبهاتاقاورفتیمتاازاوبخواهیمپایبرگهایراامضاکند
کهناگهانباپیکربیجانوصورتکبودومتورماومواجهشدیم.

مدیرشرکتفوتشدهبودوماهمفوراپلیسراخبرکردیم.
بهگفتهتیمپزشــکیحدود48ســاعتازمرگمدیرشرکت
میگذشتاماعلتاصلیمرگاومشخصنبود.دراینشرایط
جسدویبادستورقاضیبهپزشکیقانونیانتقالیافتتاعلت
اصلیمرگاومشخصشود.ازسویدیگرتیمیازمأموراناداره
دهمپلیسآگاهیتهرانماموریتیافتندتااســراراینحادثه

مرموزرافاشکنند.

کالس های ورزشی، ترفند زن شیاد 
برای کالهبرداری 

زنشیاددرشبکههایاجتماعیباانجامتبلیغاتبرایکالسهای
ورزشــیاشوانمودمیکردکهبــهشــرکتکنندگاندراین
دورههامدارکمعتبرمیدهداماهمــهاینکارهاترفندیبرای

سرکیسهکردنطعمههایشبود.
بهگزارشهمشــهری،رســیدگیبهاینپروندهازمدتیقبلبا
شکایتچندزنجواندردستورکارکارآگاهانپایگاهدومپلیس
آگاهیتهرانقرارگرفت.اظهاراتشــاکیاننشانمیدادکهزن
شیادیباراهاندازیصفحهایدریکیازشبکههایاجتماعیادعا
میکندکهمربیحرفهایدررشــتههایمختلفورزشیاستو
مدارکبینالمللیدارد.ويبهشــاگردانشنیــزمدارکمعتبر
اعطامیکند.اوباتبلیغاتوسیعتوانســتهبودافرادزیادیرابه
بهانهورزشفریبدادهوازآنهامبالغزیادیپولدریافتکنداما
بعدازآندیگربهتماسهایشاکیانپاسخنمیداد.درشرایطی
کهشمارشاکیاناینپروندهبه36نفررسیدهبودپیجوییهای
کارآگاهانبرایشناساییمتهمآغازشدتااینکهسرانجاممأموران
توانستنداورادستگیرکنند.آنهادربازرسیازخانهمتهمتعدادی
مهروگواهینامهجعلیورزشیکشفکردندودراینشرایطبود
کهمتهمبهکالهبرداریاعترافکرد.سرهنگسیدعلیشریفی،
رئیسپایگاهدومپلیسآگاهیتهرانبــزرگدراینبارهگفت:
کارشناسانارزشریالیاموالکالهبرداریشدهرایکمیلیارد
و500میلیونریالاعالمکردهاندومتهمبرایشناســاییسایر
مالباختگانتحتنظرقرارگرفتهوباپیگیریمستمرکارآگاهان،
تاکنون36نفرازشاکیانشناساییشدهاندواقداماتپلیسیدر
اینرابطهباجدیتادامهدارد.بهگفتهویبادستورقضایی،پیامی
دررابطهباموضوعکالهبرداریوراهنماییشــاکیانبرایاعالم

شکایتدرصفحاتمجازیمتهمدرجشدهاست.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاهازحادثه

گزارش

اعترافات قاتل باعث شد مرد بی گناه از زندان آزاد شود

دعوای دسته جمعی بر سر 
اختالفات مالی 

اختالفاتمالیمیانچندجواندرشــهرریمنجربهیک
درگیریدســتهجمعیومرگجوانی20ســالهباضربات

چاقوشد.
بهگزارشهمشهری،مدتیقبلمأمورانپلیسشهرریدر
جریاندرگیریخونینیدریکیازمحلههایاینشهرقرار
گرفتند.بررسیهانشــانمیدادکهدرجریانایندرگیری
3نفربراثراصابتضرباتچاقوومشــتولگدمجروحوبه
بیمارستانشهدایهفتمتیرمنتقلشدهاندامایکیازآنهاکه
جوانی20سالهبودبراثرشدتجراحاتجانشراازدستداد.
بامرگاینجوان،تحقیقاتپلیسبرایشناساییودستگیری
عامالناینجنایتآغازشــد.بررسیهانشانمیدادکهاین
درگیریبراثراختالفاتمالیمیانچندجوانرخدادهاستو
بهدنبالآن،6نفرباچاقووقمهبه3نفردیگرکهباآنهااختالف
داشتندحملهوآنهارامجروحکردهوسپسازمحلگریخته
بودند.بهگفتهسرهنگدوستعلیجلیلیان،فرماندهانتظامی
شهرری،ازهمانزمانشناساییودستگیریعامالناصلی
ایندرگیریدردستورکارتیمهایعملیاتاینفرماندهی
قرارگرفتودرتحقیقاتتخصصیپلیس6نفرازعامالناصلی
ایندرگیریشناساییوپسازهماهنگیهایقضاییدرچند
عملیاتضربتیوهماهنگدستگیرشدند.ویبابیاناینکه
تحقیقاتازافراددستگیرشــدهادامهدارد،گفت:علتاین

درگیریمرگباراختالفحسابشخصیبودهاست.

مردمسلحکهباتیراندازیدریکیاز
ایستگاههایمترونیویورکدستکم
23نفررامجروحکردهاستدرحالی
تحتتعقیبپلیسقــرارگرفتهکهبــرایهرگونه
اطالعاتمنجربهدســتگیریاو،50هزاردالرجایزه

تعیینشدهاست.
بهگزارشهمشــهریبهنقلازنیویورکتایمز،این
تیراندازیاوایلصبحسهشــنبهبهوقــتمحلیدر
ایستگاهمترویبروکلینرخداد.قطارشلوغمتروپساز
عبورازمحلههاییکهبیشترمهاجرانآمریکایجنوبی
وآسیادرآنجاسکونتدارندبهایستگاهرسیدهبودکه
ناگهانمردیکهدرایستگاهحضورداشتباپرتابگاز
اشکآوربهداخلقطارشروعبهتیراندازیکرد.بهگفته

پلیسنیوریورکاینمردیکســالح9میلیمتریبا
3خشابمهماتومقداریلوازمآتشبازیومایعیکه
گمانمیرودبنزینبوده،همراهخودداشت.اوجلیقه
کارگرانســاختمانبهتنوکالهایمنیبهسرداشت
وماسکزدهبود.حدودساعت8:30صبح،زمانیکه
قطارمملوازجمعیتبهایستگاهمحلهسانستپارک
رســید،اینمردابتدادونارنجکدودزاپرتابوپس
ازآنشــروعبهتیراندازیکرد.اودستکم33گلوله
شــلیککردوبعدازآنپابهفرارگذاشت.درجریان
تیراندازیمردمسلح10نفرهدفگلولهقرارگرفتند
و13نفربهدلیلاستنشاقدودناشیازپرتابنارنجک
دودزایاسقوطهنگامفرارمجروحشدند.بهدنبالاین
ماجرادرابتداتیمهایآتشنشانیکهگزارشمربوط

بهمشاهدهشدندوددرایستگاهمترورادریافتکرده
بودندراهیمحلحادثهشدندوبهدنبالآننیروهای
پلیسنیزسررسیدند.مسافرانوحشتزدهکهتالش
میکردندخودرانجاتدهندصحنههاییوحشتناک
رادرثانیههاینخستپسازتیراندازیثبتکردهبودند
وداخلایستگاهورویسکوهاخونزیادیدیدهمیشد
کهمتعلقبهقربانیانحادثهبــود.باحضورنیروهای
اورژانس،مجروحانبهبیمارســتانمنتقلشــدندو
تحقیقاتپلیسیبرایشناســاییودستگیریفرد
تیراندازآغازشد.مأمورانبابررسیتصاویردوربینهای
مداربستهموفقشدنداینمردراکهفردیسیاهپوست
بودشناســاییکنند.پلیساعالمکــردهکهمظنون
تیراندازیمردی62سالهبهنامفرانکآرجیمزاست

جايزه 50هزار دالری برای دستگيری تيرانداز نيويورک

مردیکهباهمســرشدچار
اختالفشــدهبوددراقدامی
جنونآمیــزاوراهمراهپدرو

مادرشباشلیکگلولهبهقتلرساند.
بهگزارشهمشــهری،صبحدیروزمردیکه
مســلحبهکلتکمریبوددربخشضیاءآباد
تاکستانواقعدراســتانقزوینبهسوییکی
ازشهروندانتیراندازیواورامجروحکرد.این
مردباطعمهاشازقبلاختالفداشتوپس
ازتیراندازی،بهگماناینکهمردجوانجانش
راازدســتدادهازآنجاگریختتابخشدوم

نقشهاشرااجراکند.
مردمسلحمدتهابودکهباهمسرشاختالف
داشت.بههمیندلیلبودکهزنجوانخانهرا
ترککردهوبهخانهپــدریاشرفتهبود.مرد
مســلحکهخشــمهمهوجودشرافراگرفته
بودخودشرابهخانهپدرهمسرشرساند.او
تصمیمگرفتهبودهرطورکهشدههمسرشرا
بهقتلبرســاند.مردکلتکمریاشرامسلح
کردوواردشــد.اوابتدابهســویهمسرشو
سپسبهطرفپدرومادراوتیراندازیکردواز
آنجاگریخت.همسایههاکهباشنیدنصدای
گلولهدرجریانماجراقرارگرفتهبودندپلیس
راخبــرکردند.باحضورمامــورانودرهمان
تحقیقاتمقدماتیمعلومشدعاملتیراندازی

دامادخانوادهاست.همچنینبررسیهانشان
میدادکهنخستینتیراندازیکهدرآنیکی
ازشهروندانمجروحشــدهبودنیزبااینقتل
خانوادگیدرارتباطاست.کنارهمقراردادن
ایناطالعــاتماجــراراخطرناکترمیکرد؛
چراکهممکنبودمردمســلحدرادامهدست
بهجنایتدیگرینیزبزنــد.بههمیندلیلبا
دستورقضاییمأمورانبرایدستگیریقاتل
فراریبسیجشدند.تالشهایپلیسدراینباره
همچنانادامهداشتتااینکه6ساعتپساز
جنایتمأمورانبهاطالعاتیدستیافتندکه
نشــانمیدادقاتلفراریدریکیازباغهای
ضیاءآبادپنهانشدهاست.بهاینترتیباودر

عملیاتیضربتیدستگیرشد.
متهموقتیتحــتبازجوییقــرارگرفتبه
جنایتیکهمرتکبشدهاعترافکردوگفت:
ازمدتهاقبلباهمســرمدچاراختالفشده
بودیمواوبهخانهپدرشرفتهبود.منهموقتی
دیدممشــکالتمانبرطرفنمیشودکلت
کمریکهازقبلتهیهکردهبودمرابرداشتمتا
نقشهامراعملیکنم.متهمادامهداد:ابتداسراغ
مردیرفتمکهبااواختالفداشتم.بهسویاو
تیراندازیکردهوسپسبهسویخانهپدرزنمبه
راهافتادم.درآنجاقصدمفقطکشتنهمسرم
بوداماناخواستهگلولههاییهمبهسویپدرزن

ومادرزنمشلیکشــدوآنهاهمکشتهشدند.
سردارعلیابراهیمی،فرماندهانتظامیاستان 
قزویندراینبارهگفت:پسازاینحادثهقاتل
درکمتراز6ساعتدستگیرشدوتحقیقاتدر

اینبارهادامهدارد.

زنیکــهمردادســال
گذشتههمسرشرابه
قتلرســاندهوجنایت
رابهگردنمردیآشناانداختهبود،بعد
ازگذشت8ماهاسرارجنایترافاشکرد
وباعثشدمردآشناازاتهامقتلتبرئهو

آزادشود.
بهگزارشهمشهری،دریکیازروزهای
مردادسال1400گزارشقتلیکمرد
بهقاضیمحمدوهابی،بازپرسجنایی
تهراناعالمشد.مقتول،مردیمیانسال
وسرایدارشرکتیدرشمالغربپایتخت
بودکهبراثرضربهایبهســرشزخمی
شــدهوپساز3روزدربیمارستانجان
باختهبود.اولینفردیکــهمأمورانبه
تحقیقازاوپرداختند،همســرمقتول
بود.اینزنگفت:منوهمسرمسرایدار
شرکتهستیمواواغلبشبهادراتاق
خودشبهتنهایــیمیخوابید.منهم
بههمراه2دختــرنوجوانمدراتاقدیگر
میخوابیدم.شبحادثههمهماخواب
بودیمکهنیمههایشبباشنیدنصدای
فریادهمســرمازخوابپریــدم.اوداد
میزد:»دزد،دزد«.صدایشــوهرماز
داخلمحوطهساختمانشنیدهمیشد؛
درستمقابلدرورودی.سراسیمهازاتاق
سرایداریبیرونرفتمولحظاتیبعدبا
پیکرغرقدرخونشوهرممواجهشدم.
اوازناحیهسرزخمیشــدهبود،امامن
ضاربراندیدم.بهنظرمیرسیدپیشاز

رسیدنمن،فرارکردهبود.

بازداشت 3مظنون 
همســرمقتولدرحالیچنینادعایی
مطرحمیکردکهمأمورانپسازبررسی
دوربینهایمداربستهمتوجهورودفرد
ناشناسیبهداخلســاختمانشرکت
نشدند.ازســویدیگرتحقیقاتنشان

میدادکهمقتولوهمسرشازمدتها
قبلبایکدیگردچاراختالفشدهبودندو
مدامباهمدرگیریداشتند.همهشواهد
نشانمیدادکههمســرمقتولرازقتل
شــوهرشرامیداندوباداستانسرایی
سعیدرگمراهکردنتیمتحقیقداشته
است.دراینشرایطدســتوربازداشت
اینزنصادرشدواگرچهدرابتدااصرار
داشتکهشوهرشقربانیسرقتمرگبار
شدهاست،امادرنهایتاعترافکردکه
رازقتلاورامیدانــد.اینزنگفت:من
وشــوهرماختالفاتزیادیبایکدیگر
داشتیم.شــرکتیکهماســرایدارآنجا
بودیم،2نگهبانداشــتکهمنگاهی
باآنهادرددلمیکــردم.تااینکهیکیاز
آنهابهنامحجتوقتیازبدرفتاریهای
شــوهرمشــنید،بهمنگفتکهقصد
داردجاناورابگیــرد.بعدهموعدهداد
کهوقتیشوهرمرابهقتلرساند،بامن
ازدواجمیکندوزندگیخوبیبرایمن
ودخترانممیسازد.زنجوانادامهداد:
منمخالفتکردم،چوننمیخواســتم
فرزندانمیتیمشوند،اماحجتتصمیمش
جدیبودتااینکهشــبحادثهباصدای
درگیریشوهرموحجتازخوابپریدم.
وقتیباالیسرآنهارفتممتوجهشدمکه
حجتباضرباتمیلهآهنیبهسرهمسرم
جانشراگرفتهاست.بعدازاینماجرااو
ازمنخواســتتاقاتلخیالیبهپلیس
معرفیکنموبهدروغبهمأمورانبگویم
کهسارقانیواردساختمانشدهوقصد
سرقتازشــرکتراداشتندکهشوهرم
درجدالباآنهاکشتهشــدهاست.من
همازترســمحقیقترابازگونکردم،اما
حاالدچارعذابوجدانشــدهوتصمیم
گرفتهامحقایقرابیانکردهوقاتلاصلی
رامعرفیکنم.گفتههایاینزنکافیبود
تاحجتبازداشتشود،امااومنکرقتل

شــدوگفتادعایتازهاینزنهمانند
اعترافاتقبلیاش،داستانسراییاست.

ویگفت:میتراوشــوهرشســرایدار
شــرکتبودندوباهماختالفاتزیادی
داشــتند.ایــنزناخیراازمشــکالت
زندگیاشبامــنصحبتمیکردومن
سعیمیکردماوراآرامکنم؛همچنین
تشــویقشمیکردمتابهزندگیاشدر
کنارشــوهرشادامهبدهدچونهمسر
اومردخوبیبودوویرامیشــناختم.

تااینکهشنیدماوبهقتلرسیدهاست.
اظهاراتحجتدرحالیبیانمیشــد
کهدومیننگهبانشرکتکهمردیبه
نامعلیبودنیزدرتحقیقاتپلیسیبه
مأمورانگفت:منبهحجتمشــکوک
هســتم.ایناواخــرمتوجــهرابطهاو
باهمسرمقتولشــدهبودمومطمئن
هســتمکهویســرایدارشــرکترا

بهقتلرســاندهتابتواندباهمســرش
ازدواجکند.بادســتوربازپرسپرونده،
همسرمقتولبههمراه2نگهبانشرکت
بازداشتشدند.چراکهاحتمالمیرفت
عاملجنایتیکیازآنهاباشــد.آنهابه
بازداشــتگاهادارهدهــمپلیسآگاهی
تهرانمنتقلشــدندتااینکــهپساز
گذشت8ماه،میترا،همسرمقتولاسرار
جنایترافاشکرد.اوگفت:قاتلکسی
جزمننیست.ویادامهداد:علی)یکی
ازنگهبانانشــرکت(مرااغفالکردو
بهدلیلاختالفاتیکهباشوهرمداشتم

خواســتکهویرابهقتلبرســانمو
جنایترابهگردننگهباندیگربیندازم.
بااعترافــاتایــنزن،حجت)نگهبان
دیگرشــرکت(کهبیگناهبودآزادشد
وبازپرسجناییتهرانبرایهمســر
مقتولبهاتهاممباشرتدرقتلعمدی
وبرایعلی)نگهبانشــرکت(بهاتهام
معاونتدرقتلعمدیقرارقانونیصادر
کردوتحقیقاتازآنهاادامهدارد.ایندر
حالیاســتکهپدرومادرمقتولنیزبا
حضوردردادسرایجناییتهران،برای
عروسشاندرخواستقصاصکردهاند.

کهابتدایکونرادرفیالدلفیااجارهکردهوسواربرآن
خودرابهنیویورکرساندهاست.

پلیس،ونراچندساعتپسازحادثهدرحالیکهدر
خیابانیدرحدود9کیلومتریمحلحادثهرهاشده
بودپیداکرد.ایندرحالیبودکهســوییچوننیزدر
داخلمتروودربینوسایلبهجاماندهازفردتیرانداز
پیداشدهبود.جیمزاســیگ،رئیسکارآگاهاناداره
پلیسنیویورکدریککنفرانسخبریگفت:مادر
تالشهستیمکهاینمردراپیداکنیمتاارتباطشبا

تیراندازیدرمترو،درصورتوجود،مشخصشود.
مردتیراندازاخیرادههاویدئودریوتیوبمنتشرکرده
کهدرآنهابهسیاستهایشــهردارنیویورکشدیدا
انتقادکردهبود.درحالیکهتحقیقاتبرایدستگیری
اینمردادامهداردمقاماتنیویورکاعالمکردهاندکه
برایهرگونهاطالعاتیکهمنجربهدستگیریاینمرد

شود،50هزاردالرجایزهتعیینشدهاست.

خارجی

جنایی

جنايت هولناک داماد عصبانی در تاکستان


