
گزارش

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ
دختر ۲۸ ساله اي که ۹صبح ديروز سوار اتوبوس بين شهري چيتگر - همت شده 
بود، شايد به مقصد دانشگاه، يا سر کار هيچ گاه فکر نمي کرد کمتر از چهارساعت بعد 
تبديل به يک جس��د مجهول الهويه در سردخانه بيمارستان فياض بخش شده باشد، 

آن هم بعد از دو عمل جراحي سنگين و تالش ها براي نگه داشتنش در اين دنيا.
س��اعت ۱۰:۱۱ صبح روز دوش��نبه اس ام اس سايت شهرداري کوتاه بود؛ در پي 
واژگوني اتوبوس بخش خصوصي در بزرگراه آزادگان متاسفانه تعدادي از مجروحان 
کش��ته و زخمي ش��دند. جاي تامل نبود. خبرهاي تکميلي، از اعزام مصدومان به 
بيمارس��تان هاي امام خميني )ره(، رسول اکرم)ص(، شريعتي و فياض بخش حکايت 
مي کرد.راهي بيمارس��تان امام خميني)ره( مي ش��وم. با اين سناريو در ذهنم که دنبال 
دوستم مي گردم که از مسافران مصدوم اتوبوس است. نيروهاي حراست در بيمارستان 
پرتعدادند. مامور پس از پرسيدن اسم بيمارم مرا به مددکار سه مصدوم حاضر در 
بيمارس��تان حواله مي دهد. مددکار مي گويد: مصدومي به اين نام نداريم. ش��ماره 
مددکار بيمارستان شريعتي را مي دهد و مي گويد: او اطالعات دقيق بيماران را دارد. 
اين سناريو جواب نمي دهد. راستش را مي گويم: من خبرنگارم. دروغ گفتم و براي 
تهيه گزارش از مصدومان آمده ام.راستگويي هم جواب نمي دهد. به بيرون هدايت 
مي شوم؛ مستاصل از حضور در اورژانس. همراهان يکي از مصدومان را پيدا مي کنم. 
دختري ۲۸ساله است. مادرش نمي تواند صحبت کند. کارفرمايش که خانمي ۵۰ساله 
است، مي گويد: نصف بيني اش رفته، نصف بيني پريده است. پيش من کار مي کرد. 
۲۸س��الش بود. از چيتگر مي آمد ميدان المپيک. خيلي س��رعت داش��ته. ۱۲۰تا از 

آزادگان که مي رفته سمت حکيم ماشين چپ کرده است. هشت نفر مردند.
خانمي در اورژانس مي گفت مغزها روي زمين پخش بود. هليکوپتر آمده فوتي ها 
و مريض هاي بدحال را برده است. االن جز بيني سعيده دوتا دستش هم شکسته است. 
سرش ورم دارد. صورتش اصال ترکيده. 
بچه مرده، پيرمرد مرده، بيش��تر جوان ها 
مرده اند. با جان مردم بازي مي کنند. اينها 
اتوبوس ه��ا را داده اند به ش��رکت هاي 
خصوصي براي اينکه دو مسافر بيشتر 
بزنند. گاز مي دهن��د مردم را اينطوري 
داغون کردند. اينهارو برسونيد به گوش 
مس��ووالن. چه کس��ي ب��ه داد م��ردم 
مي رسد؟هيچ کس! بيچاره مردم. فقط يه مددکار آمده به دروغ مي گويد: ۴۰تا سرعت 
داشته، گفتم آره با ۴۰ تا سرعت چنين اتفاقي مي افتد. االن سعيده را بردند اسکن کنند. 
مردم ريختند راننده را کتک بزنند، فرار کرده است.مي پرسم: يعني راننده طوريش 
نشده؟جواب مي دهد: نه. سالم است. با جون مردم بازي مي کنند. دعا کنيد انشاءاهلل 

خوب شود به حق فاطمه زهرا.مي گويم: انشاءاهلل
از خانم مسن مي خواهم ضبط کوچک خبرنگاري ام را د ر آستينش بگذارد و به 
سراغ سعيده برود اما سعيده مريض احوال تر از آن است که بتواند حرف بزند. همراه 
مصدوم بعدي را پيدا مي کنم. مردي ميانسال است. مي گويد: اتوبوس در پيچ سرعتش 
زياد بوده است. شانس آوردند مسافرانش کم بودند و وسط روز بوده است. حدود 
۲۰، ۳۰ نفر. اگر ساعت پرتردد بود، تعداد کشته ها خيلي بيشتر مي شد. چون مسافران 
همه نشسته بودند و در پيچي که از آزادگان مي خواسته بپيچد در حکيم سرعت خيلي 
باال بوده اس��ت. نتوانس��ته کنترل کند و اتوبوس برگشته و مسافران همه ريخته اند 

روي هم برخي زير اتوبوس و برخي داخل اتوبوس.
- مصدوم شما چندسالش است؟

جواب مي دهد: ۴۸س��ال. از نظر ظاهري بعضي جاهايش پارگي دارد و کوفتگي. 
حالش خوب است شانس آورده است.

از انتهاي بلوار کشاورز راهي بيمارستان شريعتي گيشا مي شوم. چند دقيقه اي در 
اورژانس مي چرخم. باالخره سراغ يکي از پرستاران می روم و مي گويم: من خبرنگارم 
اما اگر حراست بفهمد همکاري نمي کنند. چندتا مصدوم به اينجا آورده اند؟ مي گويد: 
يکي. خانمي باردار اس��ت که ما از نظر ارتوپدي چک کرديم مش��کلي ندارد و اما 
وضعيت بچه اش مشخص نيست و در انتظار ويزيت دکتر زنان است. دعا کنيد مشکلي 
نداش��ته باش��د.در دلم دعا مي کنم بچه زن باردار خوب باش��د و راهي بيمارس��تان 
رس��ول اکرم)ص( س��تارخان مي شوم. جايي که شنيده ام دو نفر از بيماران را به آنجا 
اعزام کرده اند. مردي درشت هيکل با کبودي و پيراهن خوني پاره پاره حدودا ۴۰ساله 
يکي از مصدومان است. همراهش دارد پيراهنش را عوض مي کند. در انتظار ترخيص 
است. ناي حرف زدن ندارد. به آرامي مي گويد: خيلي کمرم درد مي کند. دوتا هليکوپتر 
آمدن��د مريض ه��اي بدحال را بردند و ما را با ماش��ين اورژانس آوردند. چي بگم. 
اتوبوس سرعتش باال بود. در پيچ چپ کرد. اگر سرعتش باال نبود که پيچ را رد مي کرد. 
داخل اتاق مي شوم پيرمرد نيمه هوش است. با صورت و بازوي خونين. محل اصلي 
اعزام ها بيمارستان فياض بخش است. جاده تهران – کرج؛ جايي که ۱۹ مصدوم حادثه 
را اعزام کرده اند. يکي شان فوت کرده. آن يکي دختر ۲۸ساله اي بوده که صورتش 
تقريبا از دست رفته. در اثر تماس با آسفالت و بريدگي هاي عميق شيشه و خانواده اش 
به بيمارس��تان آتيه بردن��دش به اميد بازيافتن چهره.وضعيت خانم ها بدتر اس��ت. 
شکستگي هاي متعدد دارند. از هشت کشته، هفت نفرشان هم خانم بودند. اينطور که 
پليس راهور گفته بخش پشتي اتوبوس نقص فني هم داشته است. نقص فني که در 
کنار سرعت غيرمجاز بالي جان مسافران شده. به خصوص مسافران قسمت پشتي، 
زنان. سايه ۲۰ساله است. دختري کمي فربه. ناالن از درد. مي گويد: پايم را آتل بستند. 
اتوبوس چپ شد. شيشه هايش شکست. دو آدم افتادند روي پاي من. نمي توانستم 
تکان بخورم. بقيه همه خوني بودند. قابل تشخيص نبود.بيمار بعدي دختر جوان ۲۱، 
۲۰ساله به نظر مي رسد مي گويد: من از شهرک راه آهن مي روم به قلهک دانشگاه. 
همين که س��وار ش��دم و ايستگاه دوم را رد کرديم، اينقدر سرعت باال بود نتوانست 
کنترل کند. ماش��ين چپ کرد. من کتفم شکس��ته. ماش��ين ملق زد و ما هيچ کاري 
نمي توانستيم بکنيم. من پرت شدم از اتوبوس بيرون. پايم زير اتوبوس  گير کرد. بعد 
ديدم دونفر کنارم مرده بودند. سر نداشتند. مغزشان ريخته بود روي زمين. دختر جوان 
بودند. بعد آتش نش��اني آمد، اتوبوس را بلند کردند و اورژانس آمد و ما را منتقل 
کردند اينجا.تخت کناري اش خانمي ۵۰ساله است. مادر پيرش کنار تختش ايستاده. 
صورتش بخيه خورده و سرش آسيب ديده. مادرش مي گويد: دخترم ۵۲ساله است. 
از خانه اش مي آمده برود آرايشگاه. سرکارش. االن صورتش بريده شده. چهارتا از 
دنده هايش هم شکس��ته است. خير نبيند اين راننده دختر من نان آور خانه بود.بيمار 
بعدي مريم ۲۷س��اله اس��ت. از چيتگر مي رفته ش��ريعتي براي بستري فرزندش در 
بيمارستان. مي گويد: شانه ام شکسته. کمرم و لگنم ضربه ديده است. من سمت مردان 
کنار شوهرم نشسته بودم. اتوبوس از يک پژو سبقت گرفت رد شد. اول نزديک بود 
با آن تصادف کند. بعد آمديم آزادي با سرعت زياد ليز خورد. سه تا ملق پشت سرهم 
خورد. من و بچه ام و شوهرم افتاديم وسط و مردي که سرش از بدنش جدا شده بود، 
افتاد جلوي پاي ما. شوهرم با دادوبيداد من و بچه ام را کشيد بيرون و بعدش نمي دانم 
چه ش��د.اين نخستين بار نيس��ت که اتوبوس هاي سامانه حمل ونقل عمومي قرباني 
مي گيرند. قربانيان قبلي عابراني بودند که توس��ط اتوبوس هاي خطوط تندرو زير 
گرفته مي ش��وند اما اين بار مرگ درون اتوبوس انتظار مس��افراني را مي کشيد که 

حمل ونقل عمومي ارزان، پاک و ايمن را براي رفت وآمدشان انتخاب کرده بودند.
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کشف یک جسد در کانال کولر بانک
فرمانده انتظامی کرمانشاه، از کشف يک جسد در کانال کولر يکی از 
شعبات بانک صادرات کرمانشاه خبر داد و گفت: بوی تعفن جسد باعث 

پيدا شدن آن شده و احتماال بيش از يک روز در کانال باقی مانده است.
طسردار کريم کشوری در گفتگو با مهر افزود: اين جسد صبح ديروز 
س��ه شنبه توس��ط نيروهای کالنتری ۱۴ کرمانشاه کشف و توسط 
نيروهای امدادی به خارج منتقل ش��ده است.وی افزود: شواهد نشان 
می دهد که جس��د بيش از يک ش��ب در کانال کولر بوده و بوی تعفن 
باعث پيدا شده آن شده است.سردار کشوری گفت: احتمال زياد علت 
ورود اين فرد به کانال کولر، سرقت از بانک بوده اما نتيجه نهايی پس 

از اعالم کارشناسان اطالع رسانی خواهد شد.
گیر کردن دست کودک ۳ ساله در کابین آسانسور

دست کودکی ۳ ساله که بين کابين و ديوار چاهک آسانسور يک 
ساختمان مسکونی گير کرده بود با تالش آتش نشانان و پيش از اينکه 

حادثه تلخی رخ دهد، آزاد شد.
داود حقی فرمانده آتش نشانان اعزامی گفت: به محض رسيدن به 
محل مشاهده شد که اين اتفاق در طبقه سوم يک ساختمان مسکونی 
رخ داده اس��ت.وی در تشريح اين حادثه اظهار داشت: بعد از خروج 
والدين از داخل کابين آسانسور، کودک خردسال آنان به خاطر افتادن 
اس��باب بازی اش درالی شيار کابين، به دور از چشمان والدين اش 
به يکباره دست خود را برای برداشتن آن به داخل شيار کرد که همين 
کار باعث شد دست اش در بين کابين وديوارچاهک آسانسور گير 
کرده.آتش نش��انان با استفاده از تجهيزات نجات موفق شدند دست 
ک��ودک را بيرون آورند.وی تصريح ک��رد: اين کودک که از ناحيه 
دس��ت به طور جزئی آس��يب دي��ده بود بالفاصل��ه تحويل عوامل 

اورژانس شد تا اقدامات درمانی انجام شود.
مراقب کالهبرداری های جدید پیامکی باشید!

رييس پليس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان از شگردهای 
جديد پيامکی کالهبرداران خبر داد.

سرهنگ دالوند گفت: اخيرا پيامک هايی مبنی بر برنده شدن در قرعه 
کشی همراه اول به تلفن همراه همشهريان ارسال و به آنها گفته می شود 
برای کس��ب اطالعات با واحد مستقر تماس گرفته شود و کالهبردان 
سپس با ارسال پيامکی برای افراد تماس گيرنده از آنها ارسال مشخصات 
کارت اعتب��اری را ب��رای واريز مبلغ جايزه درخواس��ت می کنند و با 
بکارگيری روش های متقلبه به شماره حساب و رمز بانک شهروندان 
دسترسی پيدا کرده و به موجودی حساب ها دستبرد می زنند.وی افزود:  
ازآنجايی که هيچ يک از بانک های خصوصی، دولتی و ش��رکت ها از 
طريق پيام کوتاه برای برندگان اطالع رسانی نمی کنند و هيچ ارگانی نيز 
حق دريافت اطالعات ش��خصی کارت های بانکی افراد را ندارند، لذا 
شهروندان بايد هوشياری الزم در اين خصوص را داشته باشند.وی با 
بيان اينکه همشهريان تحت هيچ شرايطی رمز دوم کارت خود را از طريق 
پيامک به هيچ شماره ای ارسال نکنند و هرگز به اينگونه پيامک های 
دريافتی اطمينان نداشته و به حساب های بانکی اعالم شده پولی واريز 
نکنند، گفت: پيامک های مش��کوک را از گوشی خود پاک کرده و در 
صورت دريافت چنين پيامک هايی با مراجعه به سايت رسمی آن موسسه 
يا مراجعه صالحيت دار و يا تماس تلفنی با ساير شماره تلفن های رسمی 
از صحت پيام ها مطمئن شوند و موارد مشکوک را به فوريت های پليسی 

۱۱۰ و پليس آگاهی اطالع دهند.
۳ سارق سابقهدار در شاهرود دستگیر شدند 

سه سارق سابقهدار در شاهرود در  
يک عمليات غافلگيرانه و به همت 
بس��يج مس��اجد و مح��الت اي��ن 

شهرستان دستگير شدند.
فرمانده بسيج مساجد و محالت 
عل��ی ابن ابيطالب)ع( ش��اهرود در 
تشريح جزئيات اين خبر اظهار داشت: بسيجيان مساجد و محالت علی 
ابن ابيطالب)ع( ش��اهرود در يک عمليات غافلگيرانه، س��ه س��ارق 
سابقه دار را در اين شهرستان دستگير کردند.علی اکبر اشرفی گفت: در 
پی شناسايی و عمليات گسترده در خصوص سرقت از منازل، بسيجيان 
با هماهنگی نيروی انتظامی، س��ه سارق سابقهدار را در يک عمليات  
غافلگيرانه شناسايی و دستگير کردند.وی افزود: از اين سه سارق، يک 
اس��لحه کلت و ۲۰ فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.اشرفی تصريح 
ک��رد: در بازجويی های اوليه، اين س��ارقان به س��رقت ۱۵ دس��تگاه 
موتورسيکلت، ۲۰ دستگاه تلفن همراه، ۹ عدد کيف زنانه و تعدادی 
سيم کارت اعتراف کردند.فرمانده بسيج مساجد و محالت علی ابن 
ابيطالب)ع( ش��اهرود خاطرنشان کرد: سارقان بعد از اعتراف همراه با 
پرونده تحويل مقامات انتظامی و قضايی برای س��ير مراحل محاکمه 
شدند.اشرفی با بيان اينکه يکی از وظايف بسيج حفظ امنيت و آسايش 
جامعه است، افزود: اين برنامه ها با هماهنگی کامل نيروی انتظامی و 
دادگستری شهرستان انجام می شود و اين برنامه ها جزو عمليات های 

مشترک و تعامل با نيروی انتظامی است.

گ�روه ح�وادث: رئی�س کالنت�ری 128 تهران ن�و از 
دس�تگیری س�ه آدم ربایی ک�ه برای وص�ول چک 50 

میلیونی بدهکارشان را ربودند خبر داد.
س��رهنگ جلي��ل موقوفه ای در گفت و گو با ايس��نا،  در 
تش��ريح جزئيات آدم ربايی در منطق��ه تهران نو گفت: در 
ساعت ۷:۳۰ ششم ارديبهشت ماه امسال زن جوانی به نام 
فاطمه با حضور در کالنتری ۱۲۸ تهران نو اعالم کرد که 
دقايقی قبل جوانی از طريق گوش��ی تلفن همراه همس��رش 
)همايون( با وی تماس گرفته و عنوان داش��ته اس��ت که به 

دلي��ل بدهی ۵۰ ميليونی همايون اقدام به ربودن وی کرده 
اس��ت.وی افزود: ش��اکيه در اظهارات خود عنوان کرد که 
همسرش به دليل بدهی ۵۰ ميليون تومانی توسط فرد يا افراد 
ناشناسی گروگان گرفته شده است و فاطمه در بررسی های 
اوليه متوجه شده زمانی که همسرش در حال بردن بچه ها به 
مدرسه بوده توس��ط افراد ناشناس ربوده می شود.به گفته 
موقوفه ای آدم رباها در تماس با فاطمه از او خواسته بودند 
ک��ه پول پيش خانه را از صاحبخانه گرفته و به آنها بدهد.

رئيس کالنتری ۱۲۸ تهران نو با بيان اينکه بالفاصله پس 

از ثب��ت اظه��ارات اين زن ت��الش کارآگاهان برای تعيين 
صحت و سقم اظهارات آغاز شد، گفت: پس از تاييد صحت 
س��خنان اين زن آموزش های الزم برای برقراری يک قرار 
صوری با گروگان گيران به همسر همايون آموزش داده شد 
و از او درخواس��ت ش��د که تا با آدم رباها تماس گرفته و با 
آنه��ا برای پرداخت بدهی همس��رش در يکی از بنگاه های 
معامالت امالک در منطقه تهران نو قرار بگذارد.وی با بيان 
اينکه پس از گذاش��تن قرار مالقات ماموران کالنتری به 
صورت نامحس��وس منطق��ه را تحت کنترل ق��رار دادند 
گفت: در ساعت ۱۲:۲۰ همان روز )ششم ارديبهشت( يک 
دس��تگاه خودروی کيا با س��ه سرنشين در محل حاضر که 
ماموران نس��بت به دستگيری اين افراد اقدام کردند که در 
بازرس��ی از وس��ايل اين افراد ۱۲ فقره چک به همراه يک 
ب��رگ تعهدنام��ه از همايون که متعهد ش��ده بود مبلغ ۵۰ 
ميلي��ون توم��ان را تا مورخ ۲۰ تيرماه ۹۳ پرداخت کند، به 
همراه پنج قطعه س��فته به امضای همايون و هفت دس��تگاه 
گوش��ی تلفن همراه کشف و ضبط ش��د.موقوفه ای با بيان 

اينکه در تحقيقات اوليه مشخص شد که آدم ربايان سامان، 
ساسان و سهيل نام دارند گفت: همايون نيز پس از رهايی از 
چنگال آدم ربايان عنوان کرد که صبح ديروز حوالی فلکه 
چايچی در حالی که قصد رساندن فرزندانش به مدرسه را 
داش��ت، با آدم ربايان مواجه شده و ضمن درگيری او را به 
داخل خودروی ديگر منتقل کرده و با اس��تفاده از زور يک 

رسيد ۵۰ ميليون تومانی از وی گرفتند.
ب��ه گفته رئيس کالنتری ۱۲۸ تهران نو متهمان به همراه 

پرونده متشکله در اختيار مقام قضايی قرار گرفتند.

آدم ربایی برای وصول طلب 50میلیونی !

پس از گذش�ت 11 ماه از وقوع جنایتي 
هولناک که در یکي از دخمه هاي استعمال 
م�واد مخ�در در مش�هد رخ داد، یکي از 
متهمان دستگیر شده، هنگام بازسازي 
صحن�ه قتل، به وارد آوردن ضربات چاقو 

به مقتول اعتراف کرد.
 دقايق اوليه بامداد بيست و هشتم خرداد 
س��ال گذش��ته، ۳ ج��وان ک��ه س��وار ب��ر 
موتورسيکلت بودند مقابل منزلي که چندين 
دخمه تاريک در آن وجود داش��ت، توقف 
کردند و به داخل يکي از دخمه هاي تاريک 
رفتند که چند نفر در آن مش��غول استعمال 
مواد مخدر بودند. ساعتي بعد درگيري بين 
اين افراد آغاز ش��د و آنان با تبر و چاقو به 
ج��ان هم افتادند. در اين ميان ۲ نفر مجروح 
شدند و جوان ديگري به قتل رسيد. با وقوع 
جنايت، موتورس��واران از محل گريختند و 
بدين ترتيب، تحقيقات شبانه قاضي موحدي 

راد )قاض��ي وي��ژه قت��ل عم��د( ب��ه همراه 
کارآگاه��ان اداره جناي��ي پلي��س آگاهي 
خراس��ان رضوي در اين باره آغاز شد.اين 
گزارش حاکي اس��ت: کارآگاهان در کنار 
مقام قضايي تا سپيده دم، عمليات شناسايي 
موتورسواران فراري را در حالي ادامه دادند 
که چندين محل مشکوک به اختفاي متهمان 
مورد بازرسي قرار گرفت اما موتورسواران 
ب��ه محل نامعلومي گريخته بودند.عمليات 
پليس��ي در حالي به روز بعد کشيده شد که 
ه��ر لحظه حلقه هاي محاص��ره پليس براي 
دستگيري متهمان تنگ تر مي شد و نزديکان 
متهم��ان مورد بازجوي��ي قرار مي گرفتند. 
ساعاتي بعد با نصايح قاضي ويژه قتل عمد 
که از طريق بستگان متهمان به آنان منتقل 
مي شد، هر ۳ نفر خود را تسليم قانون کردند 
و اما هر کدام از آن ها ارتکاب جنايت را به 
گردن ديگري مي انداخت. پس از گذش��ت 

۱۱ ماه از وقوع قتل، صبح روز يکشنبه 
گذش��ته، متهمان اين پرونده جنايي به 
محل ارت��کاب جرم هدايت ش��دند و 
مقابل دوربين قوه قضاييه قرار گرفتند. 
س��عيد جوان ۲۰ س��اله اي که يکي از 
متهمان بود گفت: من و دوستم رضا از 
رامين خواستيم تا ما را با موتورسيکلت 

به منزل »ج« برس��اند. مي خواس��تيم يک 
گوشي تلفن همراه را معامله کنيم اما در اين 
جا درگيري ش��د و مقتول پيک نيک را به 
طرف ما پرت کرد و من هم چاقويم را بيرون 
آوردم و ضربات��ي را به او زدم ولي تبر در 
دست يکي ديگر بود من تبري همراه نداشتم.
اي��ن جوان که تعداد زيادي آثار خودزني و 
ن��زاع روي بدنش نمايان ب��ود اضافه کرد: 
رامين با موتورسيکلت کنار در ايستاده بود 
و من و رضا به داخل دخمه رفتيم که چند نفر 
هم مشغول استعمال کريستال بودند. پس از 

آن که کارآگاه س��لطانيان )افس��ر پرونده( 
خالص��ه اي از نح��وه وق��وع جناي��ت و 
دس��تگيري متهمان را تشريح کرد، قاضي 
ويژه قتل عمد از متهم ديگر پرونده خواست 
تا با توجه به اعترافات س��عيد او نيز حقيقت 
ماجرا را بيان کند ولي او همچنان داشتن چاقو 
ب��ه هنگام نزاع را تکذيب کرد.پس از پايان 
بازسازي صحنه قتل، مقام قضايي با صدور 
دس��توري، متهمان را روان��ه زندان کرد تا 
بررسي هاي بيشتري درباره زواياي پنهان 

اين جنايت انجام شود. 

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از 
دس�تگیری عوام�ل قت�ل طالف�روش 

بروجردی خبر داد.
به گ��زارش ف��ارس از بروج��رد، مهدی 
پورغالمحس��ين گف��ت: س��وءقصد به اين 
ش��هروند بروجردی حدود ساعت ۲۲ شب 
يکشنبه هفتم ارديبهشت ماه درب منزل وی 
در خيابان بهار انجام ش��د.وی خاطر نش��ان 
ک��رد: لحظاتی پس از وق��وع حادثه، اکيپ 

مجهزی از پليس آگاهی و پيشگيری نيروی انتظامی اين شهرستان 
در محل حادثه حاضر ش��دند.فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد با 
اشاره به اينکه مقتول به همراه پسرش مورد اين سوء قصد واقع شده 
بودند، توضيح داد: پس از انتقال مجروحين به بيمارس��تان، به دليل 
شليک گلوله به اعضای حياتی نامبرده و شدت جراحات وارده، در 
اتاق عمل جان باخت.وی جراحات وارده به پسر مقتول را از ناحيه 
پا و سطحی برشمرد.اين مسئول تصريح کرد: پس از بازبينی دوربين 
مغازه طالفروشی اين شخص با توجه به عدم وقوع سرقت وجه نقد 
و طالجات مغازه، انتقام جويی ش��خصی در اين س��وء قصد محرز 
شد.پورغالمحسين بيان داشت: از شب وقوع حادثه به پسر بزرگ 
مقتول مظنون ش��ده و به همراه چند مظنون ديگر، آنان را به پليس 
آگاهی شهرس��تان بروجرد انتقال دادند.وی توضيح داد: به منظور 

انجام تحقيقات تکميلی و يافتن عوامل اصلی 
قتل، مظنونين در همان ش��ب آزاد ش��دند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد با اشاره 
به اينکه شايعه های زيادی در اين زمينه در 
سطح ش��هر بروجرد وجود داشت، تصريح 
کرد: ماموران نيروی انتظامی اين شهرستان 
ب��ا بی توجهی ب��ه اين ش��ايعات، تحقيقات 
گس��ترده ای را در اين زمين��ه انجام دادند.
فرمانده انتظامی شهرس��تان بروجرد تاکيد 
کرد: عصر ديروز پنج مظنون اين قتل دستگير شدند که يکی از عوامل 
اصلی آن در بين دستگير شدگان حضور داشت.پورغالمحسين از 
شناسايی ديگر عامل اين قتل خبر داد و گفت: اين فرد نيز تحت پيگرد 
قرار داش��ته و به زودی دستگير می ش��ود.وی با تکذيب اختالفات 
صنفی و طايفه ای، علت وقوع اين قتل را اختالفات خانوادگی عنوان 
و تصريح کرد: فرزند مقتول با اجير کردن دو نفر و دادن وعده ۵۰۰ 
ميليون ريالی نقشه آن را ترتيب داده بود.فرمانده انتظامی شهرستان 
بروجرد با اشاره به اينکه فرزند مقتول در بازجويی های به عمل آمده، 
به ش��دت ابراز پشيمانی کرده اس��ت، علت اين قتل را انگيزه مالی 
عنوان کرد.وی خاطر نشان کرد: تمکن مالی پدر موجب شده بود، 
فرزند پسر وی به طمع دستيابی به ثروت پدرش، اقدام به اين کار 

کرده و با اجير کردن دو نفر، نقشه قتل وی را اجرايی کرده است.

قضات دادگاه 15روز به متهمان پرونده قتل 
دخت�ری نوج�وان مهل�ت دادند ت�ا رضایت 

اولیای دم را جلب کنند. 
 اين متهمان که چهار مرد جوان هستند، متهمند 
سال ۸۴ دختر ۱6ساله ای به نام مونا را به بيابانی 
خلوت کشاندند و آتش زدند. نماينده دادستان در 
ابتدای جلسه رسيدگی به اين پرونده که در شعبه 
۷۴ دادگاه کيفری  استان تهران برگزار شد گفت: 
متهمان که شروين، آرش، داوود و اکبر نام  دارند 
متهم هستند دی ماه سال ۸۴ مونا را ربوده اند و به 
آتش کش��يده اند. هر چهار متهم با مقتول رابطه 
تلفنی داشتند. هرچند بازپرس پرونده داليل عليه 
متهمان را کافی ندانست اما با توجه به رای دادگاه 
عمومی در خصوص اعتراض اوليای دم، دادسرا 
مکلف به صدور کيفرخواست شد و من به عنوان 
نماينده دادس��تان تهران درخواست صدور حکم 

قانون��ی را دارم. در ادام��ه وکي��ل اوليای دم در 
جايگاه حاضر شد. او گفت: مونا از مدتی قبل با 
آرش دوست بود و با سه متهم ديگر نيز به واسطه 
دوس��تی با آرش ارتباط داش��ت. از آنجايی که 
آرش دوبار به خواستگاری مونا رفته و جواب رد 
ش��نيده بود اين دختر را به قتل تهديد کرده  بود. 
م��دارک موجود در پرونده نش��ان می دهد روز 
حادثه مونا با خودرو س��بزرنگی به محل حادثه 
برده  شد. در تحقيقاتی که انجام گرفت مشخص 
ش��د داوود خودرو س��بز رنگی داشت که قصد 
داش��ت آن را فردای روز حادثه بفروش��د. ضمن 
اينکه اتفاق دقيقا مقابل کارخانه داوود رخ داده  و 
س��رايدار کارخانه متوجه اين حادثه شده  بود اما 
متهمان مدعی هستند زمان حادثه داخل کارخانه 
بودند و چيزی متوجه نش��دند. نکته ديگر اينکه 
مونا در تحقيقاتی که در بيمارستان از او شد، گفت 

دو مرد او را س��وار ماشين کردند و قصد تجاوز 
داشتند اما موفق نشدند. بعد اين دو مرد را معرفی 
کرد و گفت يکی از آنها، آرش بود. س��وپروايزر 
بخش نيز تاييد کرده  است که مونا در مورد تصميم 
دو مرد برای تجاوز به او صحبت کرده  است.  در 
اين هنگام قاضی عبد الهی- رييس دادگاه- گفت: 
در پرونده آمده  است مونا ادعا کرده دو مردی را 
که قصد تجاوز داش��تند نمی شناسد چطور شما 
انگشت اتهام را به سمت اين چهار مرد گرفته ايد؟ 
دوم اينک��ه حتی اگر بپذيريم مون��ا نام آرش را 
آورده  باشد شما چهارنفر را متهم کرده ايد. چطور 
می توانيد گفته های مونا را مبنی بر اينکه متهمان 
دونفر بودند، توجيه کنيد. وکيل مدافع اوليای دم 
پاسخ داد: مونا نزد مادر و خواهرش نام آرش را 
آورده  است. او ابتدا به سوپروايزر گفته  بود آنها 
را نمی شناسد اما بعد آنها را به مادرش معرفی کرد 

ضمن اينکه محل حادثه مقابل کارخانه داوود بود. 
مستندات قتل در اين پرونده به درستی جمع آوری 
نش��ده  اس��ت. روز حادثه هيچ  مدرکی در محل 
کش��ف نشد اما فردای آن روز کبريت، بطری و 
انگشتر مقتول را پيدا کردند در حالی که آن شب 
تا صبح باران باريده  بود. اما همه اين اشيا کامال 

خشک بود. اگر اين مدارک به موقع پيدا می شد 
ش��ايد اثر انگش��ت يا چيزی که نشان دهد قاتل 
کيس��ت کش��ف می ش��د. قاضی گفت: شما به 

مدارک پرونده اشاره کرديد. 
بد نيست يادآوری کنم دوستان مقتول شهادت 
داده اند اين دختر س��ه  بار دست به خودکشی زده، 
يک بار آمپول هوا به خودش تزريق کرده، يک بار 
ه��م ۴۰ ق��رص خ��ورده  و يک ب��ار ه��م قصد 
خودس��وزی داشته اس��ت. چرا فکر نمی کنيد او 
خودس��وزی کرده  است؟ وکيل اوليای دم جواب 
داد: اوليای دم اين موضوع را رد کرده  و گفته اند 
فرزندش��ان خودکش��ی نکرده  اس��ت و شهادت 
دوستانش درست نيست. به هرحال موکالن من بر 
شکايت خود باقی هس��تند و درخواست صدور 
حکم قانونی دارند. بعد از گفته های وکيل، قضات 
با اوليای دم و متهمان به صورت جداگانه صحبت 
کردند و با توافق طرفين به متهمان ۱۵روز مهلت 

داده  شد تا رضايت اوليای دم را جلب کنند.

اعتراف به جنایت در دخمه تاریک

دستگیری عوامل قتل طالفروش بروجردی

فرصتی 15روز به متهمان قتل دختر نوجوان برای جلب رضایت

توطئه شوم مرد برای زن باردارش 
مرد کینه توز چینی که از باردارش�دن زن 
جوانش خش�مگین شده بود با گذاشتن دو 
کپس�ول گاز در صن�دوق عق�ب اتومبیل 
همس�رش قصد داشت با انفجار گاز و ایجاد 
آتش س�وزی، زن جوان در میان شعله های 

آتش کشته شود.
اطالعات پليس حاکی اس��ت »لی موليان« 
مرد ۳6 ساله که نمی دانست گاز در حال نشت 
از يک کپسول است پس از ربودن زنش، او را 
روی صندلی اتومبيل با طناب بست و پس از 
نشستن در پشت فرمان، به راه افتاد تا در منطقه 
خلوتی اتومبيل را به آتش بکشد.وی در حالی 
که همس��رش را تهديد می کرد در بين راه از 
عصبانيت تصميم گرفت سيگاری بکشد اما به 
محض روشن کردن کبريت ناگهان انفجاری 
رخ داد و اتومبي��ل آتش گرفت.در اين حادثه 
مرد و زن و فرزندشان همگی در ميان شعله های 
آتش گرفتار ش��دند. آتش نشانان با خاموش 
کردن شعله های آتش، زن و شوهر و فرزندشان 
را ب��ه بيمارس��تان منتقل کردن��د، اما کودک 
صدم��ه چندان��ی نديد.آنچه باعث ش��گفتی 
پزشکان شده است اين است که در اين حادثه 

کسی کشته نشده است.


