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مراقبت از زندانیان در برابر کرونا

گروه حــوادث  /انتقال زندانیان به زندانهــای دیگر و مراجع
اخبـــار قضایــی بــرای حفــظ ســامت آنهــا متوقــف و مالقاتهــای
خانوادهها به کابینها محدود میشود.
ب ه گزارش روابط عمومی ســازمان زندانهــا و اقدامات تأمینی و تربیتی ،اصغر
جهانگیر ،رئیس ســازمان زندانها در نشست سراســری با مدیران کل ستادی و
استانی که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد با تأکید بر رعایت حقوق زندانیان
گفــت :حفظ ســامتی زندانیان و رســیدگی به وضعیــت بهداشــتی زندانها از
حقوق زندانیان است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه مــا در قبــال تأمین امنیــت ،ســامت و تربیــت زندانیان
حساس هستیم ،اظهار داشت :برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به زندانها،
اقدامات پیشــگیرانه فوقالعاده بهداشــتی ازجمله ضد عفونی کــردن روزانه و
مســتمر بخشها و وســایل مورد نظر و قرار دادن وســایل بهداشتی در دسترس
زندانیــان و ارائه آموزشهای الزم به زندانیان و زندانبانان برای خود مراقبتی و
نیز تشــکیل کمیتههای ســامت در زندانها برای کنترل و مراقبت از وضعیت
سالمت زندانیان بهصورت شبانه روزی انجام میشود و برای شناسایی افراد در
معرض خطر اقدامهای الزم صورت گرفته و به محض شناســایی و تشــخیص
اولیه پزشــکان زندان نســبت به جداسازی و ســایر اقدامات بهداشتی و درمانی
افراد بدون فوت وقت اقدام خواهد شد.
وی خطاب به مدیران زندانهای سراســر کشور گفت :با توجه به شرایط موجود
از اعــزام غیــر ضــروری زندانیــان به مراجع قضایــی بــدون هماهنگیهای الزم
خــودداری کنیــد .همچنین تمامی بازدیدها از زندانهــا به جز مراجع قضایی و
مراجع بهداشتی و درمانی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوی
لغو میشود.
رئیس سازمان زندانها ادامه داد :انتقال زندانیان به زندانهای دیگر برای حفظ
ســامت زندانیان متوقــف و انجام مالقاتهای خانوادهها تا گذر از این شــرایط
فقط با هماهنگیهای الزم و با تدابیر بهداشــتی به مالقاتهای کابینی محدود
شــود .کنتــرل کامل اماکــن بهداشــتی ،درمانــی و همچنین اماکن طبــخ غذای
زندانیان و کنترل ویژه روی مواد غذایی در بدو ورود به زندانها ازجمله اقداماتی
اســت که مدیــران زندانها عالوه بــر رویههای جــاری بهداشــتی و درمانی باید
اجرا نمایند .جهانگیر با اشــاره به بخشــنامه صادرشده در خصوص رصد کامل
وضعیت سالمتی زندانیان و معاینه افراد مشکوک خواستار ارائه گزارش روزانه
توســط مدیران کل استانها در خصوص وضعیت سالمتی زندانیان و اقدامات
انجام شده برای آنها شد.
جهانگیر با اشاره به اجرای طرح پابندهای الکترونیک گفت :یکی از بخشهایی
که نیکوکاران میتوانند در آن حضورداشته باشند تهیه این پابندها برای استفاده
زندانیان واجد شــرایط اســت چرا که با این کار به جای آزادی یک زندانی با هبه
کردن یک پابند تا سالیان زیاد زندانیان بیشتری را میتوانند حمایت نمایند.
این مقام ارشــد قضایی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت :یکی از وظایف
مهــم مدیــران زندانها حضــور مــداوم در بین زندانیــان و بررســی پروندههای
آنان اســت.وی از مدیران و مددکاران زندانها خواســت ضمن دیدار با تمامی
زندانیــان و بررســی پروندههای آنــان از تمامی ظرفیتهای قانونی بــرای ارائه
تسهیالت حقوقی برایشان با هماهنگی مراجع قضایی اقدام نمایند.
رئیس سازمان زندانها در پایان با اشاره به آماده شدن طرح تحول در زندانها
گفــت :این طرح که با هدف توســعه خدمــات قضایی ،برنامههــای اصالحی و
تربیتــی و ارتقای نظم و امنیت در زندانها طراحی شــده اســت بــزودی پس از
تأیید ریاست قوه قضائیه ابالغ خواهد شد.

هشدار پلیس به خانواده ها

وزارت بهداشت برای تست کرونا به خانه ها نمی رود

گــروه حوادث /این روزها اخباری در فضای مجازی منتشــر شــده مبنی بر اینکه
چند زن و مرد مجهز به ماســک و دســتکش با عنوان مأمور وزارت بهداشت به
در خانهها مراجعه میکنند تا از افراد خانواده آزمایش ابتال به کرونا بگیرند اما
به این بهانه وارد خانه شده و پس از بیهوش کردن افراد اقدام به سرقت اموال
و پول و طال میکنند .در همین رابطه معاون هماهنگکننده پلیس پیشــگیری
تهران بزرگ ضمن هشدار به خانوادهها اعالم کرد که تستهای مربوط به کرونا
به هیچ عنوان در مقابل در خانهها انجام نمیشود.
ســرهنگ علیرضا ناصرینژاد درباره انتشار خبری مبنی بر سودجویی و سرقت
برخی از افراد از شــهروندان در پوشــش انجام تست کرونا گفت :برابر بررسیها
و پیگیریهــای انجــام شــده از ســوی وزارت بهداشــت هیچگونه تســت مربوط
بــه بیمــاری کرونا در مقابل در منازل انجام نمیشــود و از اینرو اگر شــهروندان
بــا چنیــن مواردی روبهرو شــدند بایــد بدانند که ایــن مراجعات از ســوی وزارت
بهداشت و دستگاههای مجری نیست.
وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از چنین اقدامی در مراکز پلیس پیشگیری تهران
بزرگ ثبت نشــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :در صورتی که شــهروندان با چنین
مواردی روبهرو شــدند نباید در را باز کنند و بالفاصله موضوع را از طریق تماس
به مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰گزارش کنند تا با متخلفان برخورد شود.

ابالغیه پلیس درباره لغو مراسم در تاالرها

گــروه حوادث/معــاون نظارت بر اماکــن پلیس امنیت عمومــی پایتخت تأکید
کرد باتوجه به احتمال شیوع ویروس کرونا تمامی تاالرهای پذیرایی موظف به
م هستند.
بازگرداندن مبلغ بیعانه برای موارد کنسلی مراس 
ســرهنگ نادر مرادی دراینباره به ایسنا گفت :به دنبال احتمال شیوع ویروس
م خود
کرونــا و لزوم انجــام اقدامهای پیشــگیرانه برخی افرادی که برای مراســ 
م گرفتهاند که در این
اقــدام به رزرو تــاالر کرده بودند تصمیم به لغو این مراســ 
خصــوص طی نامهای به اتاق اصناف ابالغ شــد که اتحادیه تــاالرداران موظف
هستند کل مبلغ بیعانهای را که برای رزرو دریافت کردهاند به افراد بازگردانند.
وی تأکید کرد :مدیران تاالرها برای فســخ قرارداد مجاز به دریافت هیچ وجهی
نیستند.

قتل پدر در توهم مصرف شیشه

گروه حوادث /پسر معتاد که پس از مصرف ماده مخدر شیشه دچار توهم شده
و پدرش را کشته بود از سوی پلیس دستگیر شد.
ســرهنگ فرج رســتمی  -فرمانده انتظامی شهرستان فســا گفت :در پی اعالم
مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰مبنی بر یک فقــره درگیری در بخش «نوبندگان»
این شهرســتان ،بالفاصلــه مأموران برای بررســی موضوع به محــل نظر اعزام
شــدند .مأموران در بررســی اولیه دریافتند که پســر خانواده با پدر  90ســاله اش
درگیر شده و در اقدامی هولناک او را با چوب به شدت مجروح کرده است.
با انتقال پیرمرد به بیمارستان وی به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت و
مأموران موفق شدند ساعتی بعد قاتل را شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان فسا عنوان کرد :قاتل در بازجویی اقرار کرد به دلیل
توهم ناشی از مصرف شیشه تصور کرده که چند نفر قصد کشتن او را دارند که
بــرای دفــاع از خودش با چــوب حمله کرده و ناگهان متوجه شــده که پدرش را
هدف گرفته و مجروح کرده اســت .وی افزود :متهم پس از ســیر مراحل قانونی
تحویل مراجع قضائی و از آن طریق روانه زندان شد.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

سرایدار افغانستانی

سارقفرشهایابریشمی
گروه حوادث /ســرایدار افغانستانی
کــه بــا همدســتی ســه مــرد و یــک زن
از خانــه صاحبــکارش یــک میلیــارد
تومان ســرقت کرده بود ازسوی پلیس
دستگیر شد.
بهگــزارش «ایــران» ،بیســت و
چهــارم بهمــن ســالجاری پروندهای
با شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر
سرقت از منزلش به پایگاه یکم پلیس
آگاهی رســید .شــاکی گفت :بــه همراه
خانــوادهام بــه مســافرت رفتــه بودیم
امــا وقتــی برگشــتیم متوجــه شــدیم
 3تختــه فــرش ابریشــمی قیمتــی بــه
همراه شناســنامههای آنهــا ،یک فقره
مجسمه ایتالیایی ،هلی شات حرفهای
مجهــز بــه دوربیــن ،مانیتــور ،دی وی

آر ،گیتار و ...بــه ارزش  ۱۰میلیارد ریال
از خانــهام ســرقت شــده اســت کــه به
ســرایدار خانــه بهنــام غفــور  ۳۶ســاله
ظنین هستم.
بالفاصلــه غفــور دســتگیر شــد
وی گفــت :دهــم بهمــن مــاه یکــی از
دوســتانم بهنــام کریــم  ۳۷ســاله بــه
همراه دوستش بهنام شیرین  ۲۹ساله
به محل ســرایداری من آمدند .پس از
صــرف شــام و چایی بــه خوابی عمیق
فــرو رفتــم ،ســاعت  ۹صبــح روز بعــد
که از خواب بیدار شــدم متوجه حضور
کریــم درکنــارم شــدم ولــی شــیرین
خانــه را تــرک کــرده بــود .بهســمت
طبقــات رفتــم و متوجه شــدم از خانه
ســرقت شده اســت .بالفاصله با کریم

بــه پاتــوق شــیرین در حوالــی میــدان
تجریــش رفتیــم او بــه همــراه فــردی
بهنام مرتضی  ۳۳ســاله بــود که به ما
گفت :اموال را برمی گردانم ،ولی ابتدا
یــک میلیون تومــان به حســاب راننده
آژانــس بهنــام جمشــید واریــز کنید تا
امــوال را بازگردانــم ،امــا پــس از واریز
مبلغ بــه حســاب راننده فقــط مانیتور
و دســتگاه دی وی آر را بازگردانــد و
مابقی اموال را تحویل نداد.
ســرایدار افــزود :شــیرین گفــت
چنانچــه موضــوع را بــه پلیــس اعالم
کنیم حتماً ما را خواهند کشت.
سرهنگ کارآگاه «قاسم دستخال»
 رئیــس پایــگاه یکــم پلیــس آگاهــیپایتخــت  -در تشــریح ایــن خبر گفت:

در گام اول تحقیقــات کارآگاهــان
طــی هماهنگــی بــا مقــام قضایــی
محــل ســکونت راننــده آژانــس واقــع
در «حکیمیــه» را شناســایی و راننــده
آژانــس بیســت و نهــم بهمــن مــاه
دســتگیر شــد و از محــل ســکونتش
برخی از اموال شاکی مانند :شناسنامه
فرش دســتبافت ابریشــمی ،مجســمه
ایتالیایــی و هلی شــات و ادکلن کشــف
شــد .راننده آژانــس در پایــگاه یکم به
آشنایی با شیرین در یک سفر و تماس

ربودن دختر صاحبکار برای ازدواج پنهانی
گــروه حــوادث /مــرد متأهــل کــه
دختــر صاحبــکارش را ربــوده و پساز
یــک هفتــه در تهــران رها کــرده بود از
سوی پلیس دستگیر شد.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
چنــدی قبل مرد میانســالی به پلیس
مازندان مراجعه کرد و از ناپدید شدن
دختــرش خبــر داد .او گفــت :شــکیال،
دختــرم کمی کنــد ذهن اســت .امروز
من به کارگاه صنعتــیام رفته بودم و
همســرم هم برای انجــام کاری خانه
را تــرک کرده بــود .زمانی کــه به خانه
برگشــتیم از دختر  21سال همان خبری
نبود.
با شکایت مرد میانسال ،تحقیقات
برای یافتن شــکیال آغاز شد .مأموران
پلیــس اســتان مازنــدان بــه ســراغ
بیمارســتانها و کالنتریهــا رفتند اما
هیــچ رد و ســرنخی از وی بهدســت
نیاوردند.
در حالی که بررسیها در این رابطه
ادامه داشــت ،پدر شــکیال دو روز بعد
از ناپدیــد شــدن دختــرش دوبــاره به
پلیس رفت و اطالعاتی در اختیار آنها
قرار داد که باعث شد راز ناپدید شدن
دخترش برمال شود.
او گفت :از زمانی که دخترم ناپدید
شــده یکــی از کارگرهــای کارگاهم نیز
بــه محــل کارش نیامده اســت .بهروز
گاهــی اوقــات بــه خانــه مــا میآمد و
تصــور میکنــم نیامــدن او بــه محــل
کارش بــا ناپدید شــدن دخترم ارتباط
داشته باشد.
بــا ایــن ســرنخ مأمــوران پلیس به

سراغ بهروز رفتند اما همسر او مدعی
شــد کــه بهــروز خانــه را بــرای انجــام
کاری ترک کــرده و گفته چند روزی به
خانه بر نمیگردد.با برمال شــدن این
موضوع ،احتمال دست داشتن بهروز
در ناپدید شدن شکیال قوت گرفت .در
حالی که بررسیها برای یافتن او ادامه
داشــت ،یــک هفته بعــد ،پدر شــکیال
خبر پیدا شدن دخترش را اعالم کرد و
گفت :امروز یکی از اقواممان از تهران
با من تماس گرفت و گفت شــکیال به
خانه او رفته است.
ëëدستگیری مرد آدم ربا
بــا مشــخص شــدن ایــن موضوع،

مأمــوران پلیــس اســتان مازنــدران
راهــی تهــران شــده و بــه تحقیــق از
شــکیال پرداختند .دختر جــوان گفت:
روز حادثــه بهــروز به خانهمــان آمد و
گفت پدرم او را فرستاده تا مرا به خانه
خالهام ببرد .من هم با او همراه شدم.
اما او مرا به خانهای ویالیی برد و بعد
از یک هفته نیز مرا سوار ماشینش کرد
و به تهران برد و در نزدیکیهای خانه
فامیلمان رها کرد.
بــا اظهــارات دختــر جــوان ،ایــن
احتمــال مطرح شــد که بهــروز نیز در
تهران باشد .بدین ترتیب با هماهنگی
بازپرس شــعبه ششم دادســرای امور

جنایــی تهــران ،مخفیــگاه بهــروز در
خانــه یکــی از دوســتانش در پایتخت
شناســایی شــد .مأموران پلیس خانه
دوســت بهــروز را تحــت نظــر گرفته و
زمانــی که مــرد جــوان قصــد ورود به
خانه را داشت ،دستگیرش کردند.
بهــروز در تحقیقــات گفــت :وقتی
برای انجــام کارهایی که صاحب کارم
گفتــه بــود بــه خانــهاش میرفتــم ،با
شکیال آشنا شدم.
دختــر مهربانــی بــود کــه مهــرش
از همــان روزهــای اول بــه دلــم افتاد.
خیلــی دلم میخواســت بــا او ازدواج
کنم اما این کار غیــر ممکن بود .برای
همین تصمیــم گرفتــم او را با خودم
ببــرم و پنهانــی زندگــی جدیــدی را
تشکیل دهیم.
او ادامــه داد :با نقشــه قبلی زمانی
که فهمیدم کســی خانه صاحب کارم
نیســت به ســراغ شــکیال رفتم .با این
بهانه که پدرت گفته به خانه خاله ات
بــروی ،او را از خانه بیرون بردم .باهم
بــه چالوس رفتیــم و خانــهای ویالیی
در آنجــا اجــاره کــردم .امــا از طریــق
خانوادهام با خبر شــدم کــه پلیس در
جســت و جوی من اســت .بــه همین
دلیــل به تهــران آمدیم و شــکیال را در
نزدیکــی خانــه یکــی از اقوامــش رهــا
کردم.
با اعتراف مرد جوان ،از آنجایی که
محل حادثه در اســتان مازنــدران رخ
داده بود ،بازپــرس زمانی با قرار عدم
صالحیت پرونده را به دادسرای محل
مربوطه ارسال کرد.

وی بــرای انتقــال امــوال در بامــداد
یازدهــم بهمــن مــاه اعتــراف کــرد و
گفت :این اموال بهعنوان دســتمزد به
من داده شده است.
بدین ترتیب کریم نیز در عملیات
دیگــری دســتگیر و بــه اطالع خــود از
سرقت توسط شــیرین و  ۲همدستش
اقــرار کــرد .در چنــد عملیات پلیســی
شــیرین و  ۲همدســتش نیز دستگیر و
همگی بــه اطالع ســرایدار و همکاری
آنهــا در ســرقت از منــزل شــاکی اقرار

کردند.رئیــس پایــگاه یکــم پلیــس
آگاهــی گفــت :پــس از دســتگیری
متهمــان و کشــف تعــدادی از امــوال
از مخفیــگاه متهمــان برخــی از اموال
شــاکی بــه ارزش  ۴۵۰میلیــون تومان
کشــف و به وی مســترد شد و متهمان
بــا دســتور قضایــی دادســرای ناحیــه
یــک روانه زندان شــدند .وی در پایان
خاطرنشــان کرد :کشــف مابقی اموال
و دســتگیری مالخران احتمالی ادامه
دارد.

کشف دینار های جعلی
از خانه مربی کشتی

گروه حوادث  /کشــف یک برگ اسکناس دینار تقلبی از مسافر فرودگاه
امام ،پلیس را بهخانه یک مربی کشــتی کشــاند کــه  550میلیون دینار
جعلیداشت.
بهگزارش «ایران» ،ســردار حسن مهری  -فرمانده پلیس فرودگاههای
کشــور -با اعالم این خبر گفت :مأموران مستقر در گیت بازرسی پلیس
فــرودگاه حضــرت امام خمینــی(ره) هنگام بازرســی از مســافران پرواز
خروجــی آنــکارا ،به یک برگ اســکناس  ۲۵هزار دینــاری همراه یکی از
مســافران مشــکوک شــدند .از آنجا که احتمال جعلی بودن اســکناس
وجود داشت به منظور بررسی دقیقتر موضوع با دعوت از کارشناسان و
محرز شدن تقلبی بودن ارز همراه مسافر اقدام به بازرسی بار وی و دیگر
همراهان او کردند که منجر به کشــف  ۴۸میلیون دینار تقلبی عراقی از
آنهاشدند.
بالفاصلــه این افراد دســتگیر شــدند و تحــت بازجویی قــرار گرفتند که
اعتراف کردند اسکناسها را از فردی که مربی کشتی است ،گرفتهاند .با
شناسایی و دستگیری فروشنده اصلی در شهر تهران مأموران به سراغ
وی رفتند و در بازرسی از خانه وی که از مربیان کشتی است ۵۵۰ ،میلیون
دینار جعلی دیگر نیز کشــف و ضبط شــد .فرمانده پلیس فرودگاههای
کشــور با بیان اینکه ارزش دینارهای کشف شده  ۷۲میلیارد ریال است،
گفــت :در تجزیه و تحلیل اظهارات متهمان که هر ســه نفر آنها ادعای
بیاطالعــی از تقلبــی بودن دینارها داشــتند ،مشــخص شــد این مربی
کشــتی هنگام برگشــت از کشــور اکوادور بهدلیل پایین بــودن نرخ دینار
در مقایســه با قیمت داخلی اقدام به تهیه دینارها کــرده و در تهران به
متقاضیان ارز خارجی فروخته است.
وی خاطرنشــان کرد :اکنون متهمان برای بررسی بیشتر پس از تشکیل
پرونده به همراه دینارهای تقلبی تحویل مراجع قضایی شدند.

متهم در دادگاه:

قصدم میانجیگری بود نه قتل

کشف  20تن دستکش طبی

گروهحوادث ٢٠/تن دستکش طبی احتکار شده در گشت بازرسان واحد مبارزه با
کاالی قاچاق این سازمان کشف شد.
عزیزاهلل افضلی  -معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران به ایرنا گفت :این دستکشهای طبی از انواع داخلی و خارجی بوده
که به منظور ســودجویی و توزیع خارج از شــبکه احتکار شــده بود و با هماهنگی
پلیــس امنیــت اقتصــادی و ســازمان غــذا و دارو بــه هیــأت امنــای ارزی وزارت
بهداشت تحویل داده شد.

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

 3کشته در تصادف زنجیر های
آزادراه قزوین
گروه حوادث  /برخورد 50خودرو در مســیر شمالی آزاد راه قزوین  -زنجان 3کشته
برجاگذاشت.
ســردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی اســتان قزوین با بیان این مطلب اظهار
کرد :بهدلیل بارش برف و لغزنده بودن محورها ســاعت 9صبح چهارشنبه در آزاد راه
قزوین -زنجان روبهروی شرکت پرشین فوالد تصادف زنجیرهای رخ داد و  50دستگاه
خودرودرمسیرشمالیآزادراهبهیکدیگربرخوردکردند.
ســلطانی رئیس اورژانس اســتان قزوین نیــز از جان باختن 3نفــر در این تصادف
خبر داد و گفت 16:نفر نیز مصدوم و برای درمان راهی بیمارستانهای نزدیک منطقه
حادثهشدند.

گروه حوادث /متهم به قتل ســابقه
دار که یک هفته پس از آزادی از زندان
در یــک نزاع جمعی بــار دیگر مرتکب
قتل شــده صبح دیروز در شــعبه دهم
دادگاه کیفــری اســتان تهــران محاکمه
شد.
به گــزارش خبرنــگار «ایــران» ،این
جنایــت بهدنبــال یــک نــزاع جمعــی
در مهــر ســال  96در منطقــه قلعــه نــو
اتفــاق افتاد و پســر جوانی کشــته شــد.
بــا شــروع تحقیقــات بــرای شناســایی
قاتل مشــخص شــد این درگیری بر سر
مــدارک یــک موتورســیکلت رخ داده
اســت و چنــد مــاه قبــل از ایــن حادثــه
پسری بهنام علی موتورسیکلتش را به
یکی از دوســتانش بهنام محمد جعفر
فروخــت .مدتــی بعــد نیــز وی موتــور
را به دوســتش بهنــام فردیــن داد .این
در حالــی بود کــه تمام ایــن معامالت
بــه شــکل قولنامــهای انجام شــده بود
و مــدارک موتــور در اختیــار علــی -
فروشــنده اول  -بــود بههمیــن خاطــر
وقتــی پلیــس چنــدی بعد موتــور را که

در اختیار فردین بود توقیف کرد وی به
محمد جعفر تلفن کرد و از او خواست
مــدارک را برایــش بیــاورد تــا بتوانــد
موتورش را پس بگیــرد ،محمد جعفر
نیــز در تمــاس بــا علــی از او خواســت
مــدارک موتــور را بــه او بدهــد .بدیــن
ترتیــب علــی مــدارک را در اختیار آنها
قــرار داد اما قرار شــد پــس از ترخیص
موتــور مدارک را بــه او برگردانند .اما با
گذشــت یــک مــاه از این ماجــرا خبری
از مــدارک نشــد و هربــار کــه بــا فردین
تمــاس میگرفــت وی حاضــر به پس
دادن مــدارک نبود تا اینکــه آخرین بار
فردیــن بــه علی گفــت تا ســند قطعی
موتــور به نامش نشــود مــدارک را پس
نمیدهد.در حالی که این ماجرا باعث
اختالف بین آنها شــده بــود برادر علی
بــه او گفت کــه یکی از دوســتان فردین
بهنــام محمد میتوانــد او را راضی کند
تا مــدارک را برگرداند .به همین خاطر
ایــن دو بــرادر به ســراغ محمــد رفتند.
وی کــه تــازه یــک هفتــه بــود از زنــدان
آزاد شــده بود به علی قول داد مدارک

را پــس بگیــرد امــا روز حادثــه وقتی به
ســراغ فردیــن رفتنــد کار بــه درگیــری
کشــید و در ایــن میــان بــرادر فردین به
قتل رسید.
در ادامه تحقیقات شــاهدان مدعی
شــدند محمــد عامــل قتــل اســت و او
بازداشت شد.
صبــح دیــروز نخســتین جلســه
محاکمه محمد در شــعبه دهم دادگاه
کیفــری اســتان تهــران برگــزار شــد .در
آغاز جلســه خانــواده مقتول خواســتار
قصاص متهم شــدند .در ادامه محمد
در حالــی که خــود را بیگناه میخواند،
گفت :مــن قاتل نیســتم نمیدانم چه
کســی این پســر را کشــت.من تــازه یک
هفتــه بــود کــه بــا قــرار وثیقــه از زندان
آزاد شــده بودم .وقتی  16ساله بودم با
یکی از دوســتانم کشــتی میگرفتیم که
او گردنش شکســت و مرد .مرا دستگیر
کردنــد و بــه زنــدان افتــادم امــا بعد از
چند ســال مشــخص شــد که من قصد
کشــتن او را نداشــتم و هنــگام کشــتی
گرفتن این حادثــه رخ داد ،قضات هم

ســرانجام قتل را شــبه عمد تشــخیص
دادنــد و مرا با قــرار وثیقــه آزاد کردند.
من ســالها در زندان ســختی کشــیدم
و میدانســتم کــه نبایــد ســمت خالف
و جــرم بــروم اما در ایــن ماجرا قصدم
وســاطت و آشــتی دادن دوســتانم بود
نه دعــوا و قتــل .وقتــی به آنجــا رفتیم
دوســتان فردیــن به مــا حملــه کردند.
یک نفر با دسته چاقو به صورتم ضربه
زد کــه عینکــم افتــاد و صورتــم خونــی
شــد چشــمانم جایــی را نمیدید ،من
نمیتوانســتم کســی را ببینم چه برسد
که بخواهم بزنم.
در ادامه علی و برادرش نیز مدعی
شــدند که به محض شــروع درگیری از
محــل فــرار کردهانــد و شــاهد ماجرای
قتــل نبودنــد .اما چنــد تــن از متهمان
دیگــر اظهــار داشــتند کــه از شــاهدان
حادثه شــنیدهاند که محمد عامل قتل
بوده است.
بدیــن ترتیــب قضــات بــرای
تصمیمگیــری درباره ایــن پرونده وارد
شور شدند.

