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به خاطر پول تبدیل به قاتل شدم
سینا 30سال سن دارد؛ مردی که قبول کرد با دریافت مکث

دستمزد، جان دکتر علی محفوظی را با شلیک 2گلوله 
بگیرد. آدمکش اجیر شده می گوید مشکالت مالی شدیدی داشته و به خاطر 
پول حاضر شده دست به جنایت بزند اما حاال که دستگیر شده به شدت 
پشیمان است و تصور نمی کرده که اسرار جنایت آشکار و دست او رو شود.

چطور شد که قبول کردی به یک انســان شلیک کنی و به 
زندگیش پایان بدهی؟

اشتباه کردم. من ســابقه دارم و کار درست و حسابی هم ندارم. معموال با 
شــرخری امرارمعاش می کنم اما این اواخر با مشکالت مالی مواجه شده 
بودم و شرایط سختی داشتم. وقتی دیدم برای قتل مرد سالخورده دستمزد 
خوبی قرار است به من بدهند قبول کردم. من اصال مقتول را نمی شناختم 
و اصال نمی دانستم آدم معروف و مهمی است. به من گفتند به فالنی شلیک 
کن و برگرد به شهرت. گفتند دیگر تا مدت ها در تهران آفتابی نشو. پولت 
را بگیر و برو به زندگیت ادامه بده؛ غافل از اینکه به این سرعت شناسایی 

و دستگیر خواهم شد.
برای گرفتن جان آقای دکتر، چقدر دستمزد گرفتی ؟ 

سجاد طراح اصلی این نقشه که با مقتول دچار اختالفات مالی شده بود، 
به صورت علی الحساب 50میلیون تومان برای من واریز کرد و یک خودرو 
پراید هم زیر پایم قرار داد. البته قول داد پس از اجرای نقشــه باز هم به 

حسابم پول واریز کند که دستگیر شدیم.
از کی نقشه قتل کشیدید؟

سجاد حدود 3ماهی می شد که فکر قتل به ســرش زده بود. او به همراه 
سهراب که هردویشان از همشهریانم هستند حدود یک ماه قبل به سراغم 
آمدند. آنها می دانستند که من گاهی خالف می کنم و به خاطر پول حتی 
حاضرم آدم هم بکشم. سجاد گفت با یکی از همکارانش دچار اختالفات 
مالی شده و می خواهد از او انتقام بگیرد. به من گفت که ضرر مالی فراوانی 
به او زده است و وقتی پیشنهاد دستمزد میلیونی داد وسوسه شدم و قبول 

کردم جان آن شخص را بگیرم و در ازای این کار پول بگیرم.
از جزئیات جنایت بگو؟ روز حادثه تنها بودی؟

وقتی قبول کردم در ازای پول جان مقتول را بگیرم، سجاد عکس او را به 
من و سهراب نشان داد و تمام اطالعات شخصی اش را در اختیارمان قرار 
داد. او حتی برنامه کاری و رفت وآمدهایش را مو به مو برایمان توضیح داد. 
مثال گفت صبح ها چه ساعتی راننده به دنبالش می رود و تمام آمارهای 
دیگر را به ما داد. به این ترتیب از 2روز قبل از جنایت از شهرستان راهی 
تهران شدم. در میدان آزادی با سهراب قرار گذاشتم. دیگر سجاد )طراح 
اصلی نقشه( کنار رفته و منتظر بود تا ما نقشه را اجرا کنیم. او به سهراب 
هم پیشــنهاد پول داده بود و فکر می کنم مبلغی هم به حساب او واریز 
کرده بود. من و ســهراب از 2روز قبل رفت وآمدهای مقتول را زیرنظر 
گرفتیم و متوجه شدیم که او هر روز صبح چند دقیقه زودتر از راننده اش 
از خانه بیرون می آید و منتظر او در پیاده رو می ماند تا راننده برسد. آنجا 
بود که فهمیدیم در این زمان طالیی و فرصت کوتاه نقشه قتل او را اجرا 
کنیم. روز حادثه اما من تنها به محل جنایت رفتم. آن روز سهراب مرا در 
میدان آزادی از ماشینش پیاده کرد و یک اسلحه به من داد. اسلحه را 
سهراب تهیه کرده بود و از من خواست تا کار را تمام کنم. آن روز صبح 
با تاکســی از آزادی تا خانه مقتول رفتم و حدود نیم ساعتی در آنجا به 
کمین نشستم تا اینکه مقتول از خانه اش خارج شد. او منتظر راننده اش 
بود و نزدیکش شدم و درحالی که به شدت وحشت کرده بودم 2گلوله به 
سمتش شلیک کردم. سپس به سرعت تا قبل از اینکه کسی برسد با پای 
پیاده از کوچه روبه رویی فرار کــردم و آنقدر دویدم تا به خیابان اصلی 
رسیدم. تمام این مدت پشت ســرم را نگاه می کردم تا ببینم کسی مرا 
تعقیب می کند یا نه. اما کسی نبود و لو نرفته بودم. این یعنی کارم را به 

خوبی انجام داده بودم!
بعد به کجا فرار کردی؟

با ســجاد و ســهراب تماس گرفتم و گفتم کار را تمام کردم و جان مرد 
سالخورده را گرفتم. ســهراب گفت در میدان آزادی منتظرم است و من 
تاکسی گرفتم و برگشتم به جایی که مرا چند ساعت قبل پیاده کرده بود. 
سهراب از من خواست تا به شهرمان برگردم و درباره این موضوع با هیچ کس 
حرفی نزنم. من هم سوار اتوبوس شدم و به شهرستانمان برگشتم اما حاال 
که دستگیر شده ام می بینیم چقدر سادگی کرده ام. یک نفر با یک نفر دیگر 
اختالف مالی داشت اما من قربانی شــدم و تبدیل به یک قاتل. به خاطر 
50میلیون پول و یک پراید! اصال ارزشش را نداشت که مهره اصلی ماجرا 

پایش را کنار بکشد و من قربانی این نقشه باشم. خیلی پشیمانم.

اطالعاتی که در اختیار وکیل جوان بود؛ باعث قتلش شد

ناگفته های قتل وکیل شاهرودی
26روز پس از قتل محمودرضا جعفر آقایی، وکیل دادگستری در 
شــاهرود، هنوز عامالن اصلی این جنایت دستگیر نشده اند. این 
در حالی است که یکی از همکاران او می گوید مقتول در یکی از 
پرونده های مفاســد اقتصادی اطالعاتی مهم و حیاتی در اختیار 

داشته و پیش از قتل بارها تهدید شده بود.
به گزارش همشهری، وکیل 33ساله که محمودرضا جعفرآقایی 
نام داشت ساعت یک بامداد دوشنبه 17مردادماه امسال پس از 
پیاده شدن از خودروی پژو 206سفیدرنگش در شاهرود مقابل 
چشمان همسر و پسر 5ســاله اش از سوی فردی ناشناس هدف 
چندین گلوله قرار گرفت و ســاعتی بعد در بیمارستان جانش را 
از دست داد. هرچند هنوز به درستی معلوم نبود این وکیل با چه 
انگیزه ای به قتل رسیده است، اما از همان ابتدای بررسی ها نشان 
می داد وی در رابطه با مسائل کاری اش قربانی شده است. هرچند 
یک روز بعد اعالم شد که یک مظنون در این رابطه دستگیر شده، 
ولی جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده و همچنان 
تالش ها برای دستگیری عامل اصلی این جنایت ناکام مانده است.

رســول کوهپایه زاده، از وکالی دادگســتری که در پرونده های 
مختلف مفاسد اقتصادی وکالت کرده و همکار مرحوم جعفرآقایی 
بود در گفت وگویی اختصاصی با همشهری، جزئیاتی تازه از قتل 
این وکیل جوان را بازگو کرد. او می گوید: مرحوم جعفرآقایی وکیل 
باهوش، با ادب و سختکوشی بود. مدتی قبل او موکلی را معرفی 
کرد تا به صورت مشــترک وکالت او را برعهده بگیریم. موضوع 
پرونده، مفاسد اقتصادی بود و به اتفاق یکدیگر در حال کار روی 
پرونده بودیم. موکل ما از ماه گذشته بازداشت شده و کیفرخواست 
علیه اش صادر شده بود. در جریان این پرونده مرحوم جعفرآقایی 
به اطالعاتی بسیار مهم و حیاتی دست پیدا کرده بود و به همین 

دلیل بارها تهدید شده بود.
کوهپایه زاده در ادامه می گوید: همــکارم چندین مرتبه تهدید 
شده بود و آخرین مرتبه 48ســاعت قبل از این حادثه درگیری 
لفظی شدیدی با او داشــتند و در نهایت این حادثه اتفاق افتاد. 
حتی وقتی به همکارم تیراندازی شد در راه انتقال به بیمارستان او 
هنوز می توانست صحبت کند و هویت عامل اصلی تیراندازی را به 
همراهانش گفته بود و متأسفانه چند ساعت بعد جان باخت. این 
وکیل دادگستری درخصوص روند رسیدگی به پرونده قتل این 
وکیل می گوید: با وجود تالش های انجام شده در شاهرود به نظر 
می رســد این تالش ها کافی نبوده و درخواست داریم که پرونده 
برای رسیدگی ســریع و دقیق تر به دادسرای امور جنایی تهران 
فرستاده شود تا پیش از آنکه عامالن اصلی قتل مخفی یا متواری 

نشده اند، دستگیر شوند.
او درباره اینکه آیا خودش نیز در این پرونده تهدید شده است یا 
نه می گوید:  در این باره مســائل زیادی وجود دارد که فعال قابل 
بازگو کردن نیســت، اما به طور کلی وکیل جعفرآقایی از اسرار و 
اطالعاتی بود که برای قاتل، حیاتی و سرنوشت ساز است. عالوه بر 
این شواهدی وجود دارد که نشان می دهد جنایتکاران پیش از این 

فرد دیگری را نیز سر به نیست کرده اند.

غرق شدن 4کودک در 3حادثه تلخ
غرق شــدگی همچنان قربانی می گیرد و در تازه ترین حوادث 
4کودک در 3حادثه مشــابه در ســاوه، کرج و رامســر به دلیل 

غرق شدگی جان خود را از دست دادند.
به گزارش همشهری، ساعت12:36 روز جمعه به مرکز اورژانس 
ساوه خبر رسید که 2کودک خردسال هنگام بازی در استخری 
که در یکی از روستاها قرار دارد دچار حادثه شده اند. این استخر 
در مجاورت مرکز بهداشت روســتای اوجان قرار داشت و آنطور 
که خبرهای اولیه نشان می داد حادثه دیدگان 2پسر بچه بودند. 
هرچند امدادگران اورژانــس در کوتاه ترین زمان ممکن خود را 
به محل حادثه رســاندند، اما نزدیکان 2کودک پیش از رسیدن 

اورژانس آنها را به بیمارستان مدرس ساوه منتقل کرده بودند.
بهرام صیــدی، رئیس مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی ساوه در این باره به همشهری گفت: در فاصله کوتاهی 
پس از اعالم وقوع حادثه غرق شــدگی 2پســر 8 و 10ساله در 
استخر روســتای اوجان، بالفاصله تیم های عملیاتی اورژانس 
آوه و عوارضی سلفچگان به محل حادثه اعزام شدند اما به دلیل 
شرایط پر استرس محل حادثه، افراد حاضر در صحنه 2کودک را 
با وسیله نقلیه شخصی به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل 

کرده بودند.
او درباره وضعیــت حادثه دیــدگان در بیمارســتان گفت: در 
بیمارســتان با انجام عملیات احیای قلبی و ریوی هر دو کودک 
به زندگی بازگشتند اما وضعیت شان همچنان وخیم بود. در این 
شرایط آنها به بخش مراقبت های ویژه منتقل شدند و تالش کادر 
پزشکی همچنان ادامه داشــت تا اینکه در نهایت حدود ساعت 
2بامداد شنبه ابتدا یکی از کودکان و در ادامه دومین کودک جان 

خود را از دست دادند تا این عملیات پایان تلخی داشته باشد.

مرگ تلخ کودک 2ساله
دومین حادثه در منطقه کالک کرج اتفاق افتاد و در جریان آن 
پسری 2ساله در یک حوضچه غرق شــد. این حادثه را نزدیکان 
این کودک به اورژانس و پلیس خبر دادند و آنها خود را به محل 
حادثه در منطقه کالک رســاندند. ســرهنگ علی قاسم پوربا، 
فرمانده انتظامی کرج گفت: این کودک در حوضچه منزلشــان 
افتاده و غرق شده بود که بالفاصله مأموران کالنتری40 جهان نما 
برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند. او ادامه داد: در 
بررسی های اولیه معلوم شــد که پسربچه 2ساله به دلیل غفلت 

والدینش وارد حوضچه شده و جانش را از دست داده است. 

حادثه در رامسر
ســومین حادثه که قربانی آن دختری خردســال بود عصر روز 
جمعه در رامسر رخ داد. ماجرا از این قرار بود که این دختر برای 
تفریح وارد دریا شده اما به دلیل ناآشنایی با شنا غرق شده بود. در 
این شرایط بود که جست وجوها برای یافتن پیکر بی جان او آغاز 
شد و پس از ساعتی غواصان هالل احمر توانستند جسد دختر 
نوجوان را از آب بیرون بکشند. سرهنگ سیدجلیل نبوی، فرمانده 
انتظامی شهرستان رامسر با تأیید این خبر گفت: از گردشگران 
درخواست می شود هنگام حضور در مناطق ساحلی موارد ایمنی 
را رعایت کرده و از شنا کردن در نقاط ممنوعه خودداری کنند. 
به گردشگران توصیه می شود برای شنا از طرح های سالم سازی  

دریا که برای مسافران و شهروندان آماده شده استفاده کنند. 

کوتاه از حادثه

چرا قیمت برق در این دوره 4برابر قبل است
از مسئوالن محترم شرکت برق سؤال دارم که خانواده ای مثل 
ما که اصل رابرصرفه جویی گذاشــته و بیشتراز پنکه به جای 
کولراستفاده می کنیم وکولرآبی را هم درصورت لزوم فقط روی 
دور کند می گذاریم و تمام المپ ها هم ال ای دی وکم مصرف 
هستندباچه توجیه منطقی و عقلی بایدکارکرداین دوره برفرض 

که پیک مصرف تابستان هم باشد 4برابر دوره قبل باشد؟ 
حبیب از مشهدمقدس 

پاسخ مسئوالن 
سیستم نور جاده امام رضا)ع( اصالح شد

ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور پیرو چاپ پیام 
مردمی با عنوان تاریکی جاده امام رضا)ع( حدفاصل سیمان تا 
پاکدشت در ســتون با مردم مردادماه پاسخ داده است: »ضمن 
سپاس از انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات هموطنان و ظرفیت 
ایجاد شده برای پاســخگویی به مردم به استحضار می رساند 
سیستم روشنایی محور مذکور بهسازی و اصالح شده و هم اکنون 
به دلیل صرفه جویی در مصرف برق و براســاس سیاست های 

ابالغی وزارت نیرو به صورت یک در میان روشن است.«

عطاری های بومهن نیازمند نظارت شدید هستند
بومهن حدود 200عطــاری دارد که تعــدادی از آنها واقعاً 
عطاری هستند و بقیه به اسم عطاری انواع شربت و قرص های 
خواب آور و داروهای ممنوعه می فروشند. از سازمان تعزیرات، 
بهداشت، پلیس زحمتکش و مسئوالن نظارتی عاجزانه تقاضا 
دارم نظارت روی عطاری ها و تشخیص سره از ناسره را جدی 
بگیرند و با عطاری هایی که به اســم فروش گیاهان دارویی 
مواد مخدر و روانگــردان و غیره می فروشــند به طور جدی 

برخورد و آنها را رسوا کرده و به مردم معرفی کنند.
زمانی از بومهن

پاساژ میالد قائم در معرض خطر آتش سوزی
 پاساژ میالد قائم در خیابان قزوین و در محدوده شهرداری 
منطقه 10تبدیل به مکانــی ناایمن از جهــت وجود مواد 
اشتعال زا و منفجره شده است. در سال های اخیر تعدادی از 
مغازه های این پاساژ تبدیل به تعمیرگاه انواع پمپ شده اند که 
بخشی از مراحل تعمیر مربوط به شست وشوی موتور پمپ را 
که با بنزین و نفت انجام می شود در محیط سربسته پاساژ و در 
نبود امکانات اطفای حریق انجام می دهند که بسیار خطرناک 
و فاجعه آفرین است. بارها به شهرداری منطقه مراجعه کرده 
و طرح موضوع کرده ایم اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفته 

است و این وضعیت نگران کننده کماکان ادامه دارد.
نهاوندی از تهران

حق سفر برای کارمندان در نظر بگیرند
 در بســیاری از کشــورها ماهانه مبلغی به عنوان حق سفر برای 
کارمندان درنظر گرفته می شود تا این قشر بتوانند همراه با خانواده 
به مسافرت بروند و هوایی تازه کنند. با توجه به وضعیت اقتصادی 
فعلی کشور و قیمت سرسام آور هزینه ها چه خوب است که مبلغی 
هر چند کم جهت کمک به کارمندان دولت کــه اکثرا از طبقه 

متوسط و ضعیف جامعه هستند درنظر گرفته شود.
چراغیان از تهران 

قیمت نان واقعی و یارانه آرد به مردم داده شود
خرید کارتی نان باعث شده اســت تا دهک های پایین جامعه که 
معموال کارتشــان خالی اســت و به صورت نقدی خرید می کنند 
نتوانند نان بخرند. ای کاش مسئوالن یارانه آرد را نیز به صورت نقدی 
به خود مردم می دادند و قیمت نان واقعی می شد تا برای خرید نان 
نیاز به مدارک نباشد و ۹00 میلیارد تومان هم در هزینه های دولت 

صرفه جویی می شد بابت خرید دستگاه های خرید نان.
ضیایی از تهران 

روستای شاهجوب شهرستان دهگالن آب ندارد
مردم شاهجوب شهرســتان دهگالن در کردستان مدت هاست 
حتی آب خوردن ندارند. آبرســانی با تانکر هم بــا تأخیر انجام 

می شود و مردم در سختی هستند.
ساالری از دهگالن

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

انتقام مرگبار از رئیس اسبق پزشکی قانونی 
تــالش کارآگاهــان جنایی 

پایتخت برای شناسایی عامالن جنایی
قتل رئیس اســبق پزشــکی 
قانونی کشــور در کمتر از 20روز نتیجه داد و با 
بازداشت مردی آشــنا و اعترافات او اسرار این 
جنایت هولناک فاش شد. مرد آشنا که با دکتر 
محفوظی دچار اختالفات مالی شــده بود اقرار 
کرد که برای انتقام جویی 2آدمکش اجیر کرد و 
با پرداخــت دســتمزد میلیونی، نقشــه قتل 

مسلحانه را عملی کرد.
به گزارش همشهری، این جنایت صبح یکشنبه 
سی ام مرداد امسال در خیابان ایران زمین شهرک 
غرب رخ داد. آن روز وقتی دکتر علی محفوظی، 
متخصص بیهوشــی و رئیس اســبق سازمان 
پزشکی قانونی کشور که ســمت های دیگری 
مانند معاونت وزارت بهداشت را در سال ها قبل 
به عهده داشت، وقتی از خانه ویالیی اش خارج 
شد و منتظر راننده شخصی خود بود تا به محل 
کارش برود به ضرب گلوله فردی ناشــناس به 
قتل رسید. بررسی دوربین های مداربسته نشان 
می داد که قاتل کاله به ســر و ماســک مشکی 
به صورت داشت و از ســاعتی قبل مقابل خانه 
دکتر پرسه می زده است. او پس از شلیک 2گلوله 
به ســمت آقای دکتر، فرار کرد و از همان زمان 
تیمی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
به دستور سرهنگ علی ولی پور گودرزی، رئیس 
پلیس آگاهــی تهران تحقیقات خــود را برای 

شناسایی او آغاز کردند. 
مأموران در تحقیقات خود به سرنخ هایی دست 
یافتند که نشان می داد دکتر علی محفوظی در 
جریان یک پروژه کاری با مردی به نام ســجاد 
دچار اختالف شده بود و این احتمال مطرح  شد 
که وی به دلیل اختالفــات مالی قربانی جنایت 
شده است. وقتی مأموران به صورت نامحسوس 
سجاد، مظنون اصلی را زیرنظر گرفتند دریافتند 
که او قبل از جنایت بارها مقتول را تهدید کرده 
و پس از جنایت رفتارهای مشــکوکی داشته و 
با یکی از همشــهریانش به نام سهراب تماس 
و پیام های مرمــوزی برقرار کرده بــود. در این 
شرایط بود که این دو نفر با دستور دکتر محمد 
شهریاری، سرپرست دادســرای جنایی تهران 

به عنوان مظنون بازداشت شدند.

دستور شلیک به آقای دکتر
بررسی ها نشــان می داد که ســجاد سال ها با 
مقتول همکاری داشــته و سرپرســت یکی از 
پروژه های کاری وی بوده  اما چند ماهی می شد 
که آنها با یکدیگر دچار اختالف شــده و دیگر 
باهم کار نمی کردند. مــرد جوان در بازجویی ها 
اصرار بر بی گناهی داشــت و می گفت اگرچه با 
مقتول اختالفات مالی داشته اما نقشی در قتل 
او ندارد. در شرایطی که او جنایت را انکار می کرد، 
کارآگاهان جنایی مدارک و شواهدی پیش روی 
او قرار دادند که نشان می داد او دستور جنایت 

تالش کارآگاهان جنایی پایتخت در کمتر از 20روز به بازداشت عامالن قتل مسلحانه دکتر محفوظی منجر شد

 آتش سوزی که در بخش 

ویــژه داخلی مراقبت هــای 
بیمارستانی در پایتخت 
اتفاق افتــاده بود بــا حضــور به موقع 
آتش نشانان مهار شد و به 50بیماری که 

در آنجا بودند هیچ آسیبی نرسید.
به گــزارش همشــهری، ســاعت۹:42 
دیروز )شــنبه( بــه مرکــز فرماندهی 
آتش نشانی تهران خبر رسید که یکی از 
بیمارستان های شهر دچار آتش سوزی 
شده است. به فاصله کمی از این تماس، 

نخستین گروه از آتش نشانان خود را به 
محل حادثه در خیابان عضدی رساندند و 
تالش برای مهار شعله های آتش آغاز شد.

سیدجالل ملکی، سخنگوی آتش نشانی 
تهــران در توضیــح این حادثــه گفت: 
آتش نشانان نخســتین ایستگاه به دلیل 
نزدیک بودن به محل حادثه در عرض یک 
دقیقه خود را به آنجا رساندند و در ادامه 

ایستگاه های دیگر نیز به محل رسیدند.
او ادامه داد: آتش سوزی در بیمارستانی 5 
طبقه اتفاق افتاده و کانون آتش در بخش 

آی سی یو بیمارستان بود که در طبقه سوم 
قرار داشت. همکارانم همزمان با تالش 
برای خاموش کردن آتش بیمارانی را که 
در آنجا حضور داشتند از ساختمان خارج 
کردند. در این حادثه حدود 40 یا 50 نفر 
از بیماران توسط آتش نشانان به محل امن 

انتقال داده شدند.
او دربــاره علت وقوع ایــن حادثه نیز 
گفت: براساس شواهد موجود، اتصال 
برق ســبب وقوع این حریق شــده 
است. به این شــکل که آتش سوزی 

قاتل ســریالی نگهبان ها در هند جوانی 1۹ســاله بود که پس 
از دستگیری مدعی شد برای مشهور شــدن دست به جنایت 

می زده است.
به گزارش همشهری به نقل از رســانه های هند، هفته گذشته 
وقتی ظرف 72ساعت 3قتل مشــابه در منطقه ساگار رخ داد، 
پلیس خیلی زود فهمید که با یک قاتل ســریالی روبه رو است. 
جنایتکاری که قربانیانش را از بین نگهبان  ها انتخاب می کرد و 
وقتی آنها خواب بودند به سراغشان می رفت و با کوبیدن ضربات 
سنگ به سرشان آنها را به قتل می رساند. الگوی مشابهی که در 
همه این قتل  ها دیده می شد، کشته شــدن قربانیان با ضربات 
سنگ بود و بر همین اساس رسانه های هند به این قاتل سریالی 
که وحشت به جان مردم انداخته بود، لقب »مرد سنگی« دادند.

نخســتین نگهبانی که توســط این فرد کشته شــد، نگهبان 
کارخانه ای در ســاگار بود. او زمانی به قتل رســید که داخل 

کیوسک نگهبانی که بیرون از کارخانه بود، به خواب رفته بود.
تنها چند ساعت پس از این جنایت هولناک، جسد فردی دیگر 
پیدا شد؛ مردی میانســال که به عنوان نگهبان دانشکده هنر 
مشغول به کار بود و بررسی ها نشان می داد که وی نیز نیمه شب 
درحالی که در خواب بوده توسط قاتل غافلگیر شده و با ضربات 
سنگ به قتل رسیده است. ســومین نگهبانی که قربانی قاتل 
سریالی شــد، فردی بود که چهارشنبه شــب گذشته زیر پل 
راه آهن به خواب رفته بود که او هم توســط قاتل غافلگیر شد و 

به قتل رسید. وقوع این 3جنایت در 3شب متوالی نه تنها مردم 
منطقه ساگار که پلیس و مسئوالن محلی را نیز شوکه کرده بود. 
قربانیان مردانی 50تا 60ساله بودند که همگی در خواب غافلگیر 
شده بودند. پلیس که بررسی های گسترده ای را برای کشف راز 
این جنایات آغاز کرده بود، توانست براساس تصاویر دوربین های 
مداربســته از صحنه یکی از جنایت ها، طرحی از صورت قاتل 
ســریالی تهیه کند. این طرح هفته گذشته در رسانه های هند 
منتشر و برای کسی که موفق به شناســایی قاتل شود، جایزه 
20هزار روپیه ای درنظر گرفته شد. به گزارش تایمز ایندیا، کمی 
بعد و با ردیابی تلفن هایی که در محل های جنایت روشن بودند، 
پلیس به یک شماره تلفن مشترک رسید و جمعه گذشته بود که 

قاتل سریالی دستگیر شد.

اعتراف به 6جنایت 
شیو پراساد، نام اصلی قاتل سریالی هند است که فقط 1۹سال 
دارد. پلیس می گوید که وی ساکن منطقه کسلی در ناحیه ساگار 
در مادیا پرادش است و اعتراف کرده که 3نگهبان دیگر را هم در 
سال های گذشته به قتل رسانده و تا کنون دست به قتل 6نگهبان 
زده اســت. مرد جنایتکار مدعی شــده که در جنایت هایش از 
فیلم کی جی اف و شــخصیتی که نقــش آن را »یاش« بازیگر 
معروف هندی بازی می کند الهام گرفته است. فیلم کی جی   اف 
داستان پسر بچه ای به نام راکی است که در فقر زندگی می کند، 

دستگیری جنایتکار هندی که فقط نگهبان ها را به قتل می رساند

قتل های سریالی برای مشهور شدن

اما وقتی بزرگ می شود، تبدیل به یک گانگستر درجه یک در 
بمبئی می شود. قاتل سریالی هند اعتراف کرده است که وی نیز 
برنامه هایی برای تبدیل شدن به یک گانگستر و مشهور شدن را 
داشته و کشتن 6نگهبان فقط یکی از پله های رسیدن به هدفش 
بوده اســت. در همین حال برخی از رسانه های هند درباره این 
جنایتکار سریالی نوشتند که او در خانواده ای فقیر در روستای 
ککرا بزرگ شده است. به گفته مردم روستا شیو پراساد از کودکی 
خشمگین بود وپســران روســتا را به خاطر مسائل بی اهمیت 
کتک می زد. او زمانی که تنها 12سال داشت از خانه فرار کرد و 
به پونا رفت و در آنجا در یک هتل مشغول به کار شد. تا اینکه با 
کارفرمایش دچار اختالف شد و چنان وی را کتک زد که او چند 
روز در بیمارستان بستری شــد. پس از این ماجرا، شیو پراساد 
به کانون اصالح و تربیت فرستاده شد اما پدرش برای او وثیقه 
گذاشت و وی آزاد شد و پس از آن دیگر کسی از او خبر نداشت 

تا اینکه به اتهام جنایات سریالی از سوی پلیس دستگیر شد.

در ایــن بخش از یک میــز چوبی که 
پرســتاران در آن حضور داشتند آغاز 
شــده و به یک یا 2تخت نیز سرایت 

کرده که خوشبختانه با اقدام به موقع 
آتش نشانان، حریق اطفا و از گسترش 

آن جلوگیری شده است.

داده است. همین مسئله موجب شد تا مظنون 
اصلی قفل سکوتش را بشکند و اسرار قتل آقای 
دکتر را فاش کند. او اقرار کرد که برای انتقام از 

مقتول  2نفر را اجیر کرده تا جان وی را بگیرند.
سجاد که حدود 45سال سن دارد و مغز متفکر 
است در بازجویی ها گفت: سال ها بود که با دکتر 
محفوظی کار می کردم. او مدیر شــرکت بود و 
پروژه های عمرانی را در دســت می گرفت. من 
هم سرپرست یکی از پروژه های کاری او بودم و 
سال ها بود که با یکدیگر مراوده های مالی داشتیم 
اما از اواخر پارسال با هم دچار اختالف شدیم. وی 
ادامه داد: بحث ما با یکدیگر بر ســر مسائل مالی 
بود و اختالفات مان که شدت یافت او در اقدامی 
غیرمنتظرانه مرا از شــرکت اخــراج کرد. اواخر 
اسفند پارســال بود و بیکار شدنم مصادف شد با 
شب عید. خیلی حال بدی داشتم. فشار زیادی 
بر من وارد شده بود و در آن شرایط مقتول از من 
خواست تا آپارتمانی که در آن زندگی می کردم را 
هم تخلیه کنم. آپارتمــان برای آقای دکتر بود و 
شنیدن این جمله عصبانیت مرا بیشتر کرد. متهم 
ادامه داد: ناچار شدم آپارتمان را تخلیه کنم و در 
این مدت بارها نزد مقتول رفتم که حق و حقوقم 
را از او بگیرم. او اما می گفت که در این مدت خیلی 
بیشتر از حق و حقوقم، به من پول داده و هوایم را 
داشته است،  از سوی دیگر هرچه اصرار می کردم 
تا دوباره به محل کارم برگردم فایده ای نداشت. 
این اتفاقات تلخ دست در دست هم داد و موجب 
شــد تا من نقشــه ای برای انتقام جویی بکشم. 

نقشه ای که هرگز به عواقبش فکر نکرده بودم. 
وی گفت: چند روزی با خــودم کلنجار رفتم تا 

اینکه تصمیم به قتل آقای دکتر گرفتم اما جرأت 
نداشتم خودم به تنهایی انجامش بدهم، به همین 
دلیل ابتدا به سراغ سهراب که از همشهریانم بود 
رفتم و موضوع را با او در میان گذاشتم. او قبول 
کرد تا به من کمک کند و سپس به سراغ سینا که 
او هم از همشهریانم است رفتیم. سینا هم قبول 
کرد تا در قبال دریافت پول نقشــه قتل را اجرا 
کند. متهم ادامه داد: برای اجرای این نقشه، وعده 
پول به اجیرشده ها دادم و آنها که مشکالت مالی 
داشتند پذیرفتند. سرانجام روز حادثه فرارسید 
و سینا و سهراب برای اجرای نقشه رفتند و بعد 
شنیدم که  سینا با شلیک گلوله جان آقای دکتر 
را گرفته است. وی ادامه داد: پس از قتل، گزارش 
این حادثه را در روزنامه ها و شبکه های اجتماعی 
خواندم. تصور می کردم با انتقام جویی به آرامش 
می رسم اما نه تنها به آرامش نرسیدم بلکه دچار 
عذاب وجدان وحشتناکی شدم  تا اینکه ماموران 

دستگیرم کردند.
ســرهنگ علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس 
آگاهی تهران با بیان این خبر به همشهری گفت: 
پس از اعترافات طراح اصلی جنایت و همدستش، 
عامل شــلیک مرگبار به نام ســینا شناسایی و 
مشخص شد که به یکی از شهرهای غربی کشور 
گریخته اســت که مأمــوران اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران موفق شدند با نیابت قضایی وی را 
در مخفیگاهش دستگیر کنند. وی افزود: قاتل 
اصلی اعتراف کرد که برای اجرای نقشه قتل از 
سوی یکی از همشهریانش  اجیر شده و پس از 
دریافت پول به ضرب گلوله جان رئیس اســبق 

پزشکی قانونی را گرفته است.

مقتول


