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دکان فریبکاری رماالن
در
حاشیه

گــروه حــوادث  /زن جــوان وقتــی بــرای
بــرادرزادهاش درددل میکرد و از بدیهای
شــوهرش میگفــت نمیدانســت دختــر
جوان کینه شــوهر عمه را بــه دل میگیرد و
نقشه انتقام اسیدی از او را طراحی میکند.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ساعت
 ۷صبــح  ۲۶خرداد ،عابــران و رهگذران در
خیابــان کارون بــا صحنــه عجیبــی مواجــه
شــدند .موتورســیکلتی دو تــرک کــه زن و
مردی جوان راکبین آن بودند بهسمت مرد
میانســالی کــه در حال عبــور از خیابــان بود
رفته و زن جوان که صورتش را پوشانده بود
مایعی را روی مرد میانسال ریخت .ناگهان
فریاد ســوختم ،ســوختمهای مرد میانسال
بهگوش رسید و شاهدان متوجه شدند مرد
میانسال قربانی اسیدپاشی شده است.
مردم بالفاصله با اورژانس و پلیس تماس
گرفتنــد و مــرد میانســال بــه بیمارســتان
منتقل شد.
مرد میانســال کــه از ناحیه صورت ســوخته
بــود در تحقیقــات گفــت :مــن مســئول
نگهبانی یک برج در شــمال تهران هســتم،
روز حادثــه قبــل از اینکــه از خانــه بیــرون
بیایم ،زنگ خانهام را زدند اما کســی پشت
در نبــود و بعد از چند دقیقــه از خانه خارج
شــدم .در راه رفتــن به محــل کارم بودم که
موتورســیکلتی دو ترکه به من نزدیک شــد،
راکبیــن موتورســیکلت صــورت هایشــان را
پوشانده بودند.
یکــی از آنهــا زن بــود و اســید را او روی مــن
ریخت.

محمد بلوری /روزنامه نگار

بیش از ســه ماه هســت ســاکنان مرادآبــاد هیچ ارتباطــی با جهان
خارج از این جزیره کوچک ندارند و هیچ شناوری ،کشتیهای باری
و مســافری یا لنجهای تجاری از شهرهای دور یا نزدیک در حاشیه
ســاحلی آبادی پهلو نگرفتهاند .نه مواد غذایــی به مردم مرادآباد
رســیده و نه مسافری از آنسوی دریا پا به ساحل گذاشته تا بدانیم
در دنیــا چه خبر اســت و چرا مــا در انزوا ماندهایم.تــا یکماه دیگر
آذوقــهای بــه ما مردم ایــن آبادی نرســد ،قحطی و گرســنگی آغاز
خواهد شــد.تنها واقعهای که هر شــب برای ساکنان مرادآباد تکرار
میشــود ،حملــه حیوانــات وحشــی و گرســنه از جنــگل و بیابان به
کوچههــا و خیابانهــای ایــن آبــادی اســت تــا طعمــهای بهچنگ
بیاورند.
امــروز گلــهای از ســگهای هــار ،حملــه بــه آبــادی را در روشــنی
روز شــروع کردنــد و چنــد نفر کــه غافلگیر شــده بودند ،نتوانســتند
خودشــان را به پناهگاهی برسانند و با چنگ و دندانهای آلوده به
ویروس کشنده این سگها زخمهای هولناکی برداشتند.
از پنجــره اتاقم ســگ باوفای خانگــی را دیدم که بــرای حفظ جان
دختــر همراهــش خــودش را به گلــهای از ســگهای وحشــی زد و
بــا تکتــک آنهــا جنگید تــا دختر جــوان فرصتــی یافت تــا جانش
رانجــات دهد .امروز که میخواســتند این ســگ نیمهجــان را تلف
کننــد ،همه شــاهدان در صحنه از شــدت تأثر بهگریــه افتاده بودند
و ســگ باوفای فــداکار را میدیدند کــه پوزهاش را بــه پاهای دختر
میمالید و از خوشــحالی زوزه میکشیدکه توانسته بود این دختر را
با فداکاریاش از حمله دور کند و نگذارد ســگهای هار زخمی به
او آسیب بزنند...
(و این چند نکته را از دفتر خاطرات یک شاهد نقل کردهایم!».
****
مأموران ســیاهپوش که هر کدام قمهای زیر پر شــال کمرشــان فرو
بردهانــد ،همراه بــا تفنگچیهای خاکســتری پــوش در کوچهها و
محــات بــهراه افتادهاند تا در بازرســی خانه بهخانــه ،زخمیهای
ســگ گزیده را که خانوادهها پنهانشــان کردهاند شناســایی کنند و
بــه اردوگاههــای مخصوص انتقــال بدهند .بعــد روی در هر یک از
ایــن خانهها تصویری از کله شــاخدار یک شــیطانک میچســبانند
تــا نشــان بدهند ســاکنان ایــن خانهها از مریدان شــیطان هســتند.
تــا اینکه با شــرکت در مراســمی ،بیزاری خود را از تبعیت شــیطان
اعالم کنند.
بــا ادامه حمله شــبانه حیوانــات مبتال به ویروس کشــنده هاری به
مرادآبــاد کــه تعــداد مبتالیان بــه این ویــروس را افزایــش میداد
جز واکســینه کردن همه ســاکنان آبادی راه دیگری برای پیشگیری
قطعــی از ایــن فاجعه هولناک بهنظر نمیرســید و در مرحله بعد
میبایســت کشــتار حیوانات مبتال به هاری انجام میشد در حالی
کــه رمالها و دعانویسها بشــدت بــا واکسیناســیون علیه ویروس
هــاری مخالفت داشــتند و به مردم عامی چنیــن تلقین میکردند
که با اجرای این برنامه میخواهند روح شیاطین را به بدن ساکنان
مرادآباد تزریق کنند.
علت مخالفت شــدید رماالن با واکســن ویروس هــاری این بود که
اجرای چنین برنامهای دکان فریبکاریشان را تخته میکرد.
چــون برای عــوام اینگونــه باورانده بودنــد که با نوشــتن «دعایی»
میتواننــد اثــرات مرگبــار «ویــروس هــاری» را بــرای آنهــا و
خانوادههایشــان خنثی کنند.امــا در مقابل این تبلیغات جاهالنه
رمالها ،یک خانم معلم و یک دانشــجوی رشــته پزشــکی چگونه
میتوانســتند در اقنــاع افــکار عمومــی بــرای مشــارکت در اجــرای
برنامــه «واکســن علیه ویروسهاری» موفق شــوند .ایــن دو جوان
برای حل مشــکل و آمادهســازی افکار عمومی و ریشــهکن ساختن
ویروسهــاری بــه راهنمایــی اســتاد روشــن بیــن ،ارغنون پیــر نیاز
داشــتند و بــرای دیدنــش رفتنــد در حالــی کــه فقط بــرای نیمی از
جمعیــت آبادی ،واکســن ضدهاری در درمانگاه وجود داشــت که
دکتــر صادقی مســئول درمانــگاه مرادآباد با دوراندیشــی خاص از
مرکــز بهداری کل بــه مرادآباد آوردهبود و برای تهیه واکســن برای
نیمی دیگر از جمعیت ناگزیر بودند پس از تعمیر و بازســازی یک
«لنــج» اســقاطی ،بــا آن به یک ســفر دورودراز دریایــی بروند تا به
نزدیکترین شــهر برســند .هنگام گفتوگو با استاد ارغنون صدای
همهمه و غریو فریادهای خشمگین جمعیتی را میشنیدند که در
فضای آبــادی طنین میانداخت .مردی شــعاری را نعره میزد و
آنگاه جمع حاضران یکصدا با خشم و بیقراری عصیان زدهای آن
را تکرار میکردند .شــعارها بهروشنی مفهوم نبود و جوان دانشجو
توضیــح داد - :ایــن راهپیمایــی را بــه تحریــک انجمــن «رمــاالن،
دعانویســان و باطلکننــدگان ســحر و جادو» با پارچه نوشــتههایی
در ضدیــت بــا «عامــان پخش واکســن بــهراه انداختهاند و شــعار
میدهند:
 «واکسن ،تزریق روح شیطان!»ëëادامه دارد

وی در ادامــه گفــت« :ســالهاقبل بــا دختر
یکــی از اقوامــم ازدواج کــردم امــا اختــاف
زیــادی باهــم داشــتیم .صاحب ســه فرزند
شدیم که یکی از آنها فوت کرد.
اختالفهــای مــا ادامــه داشــت و درنهایت
تصمیــم بــه جدایی گرفتیــم امــا از آنجایی
کــه زنــم را دوســت داشــتم نتوانســتم
طالقش بدهم .با اینکه عامالن اسیدپاشــی
صورتهایشــان را پوشــانده بودنــد امــا در
بازبینی دوربینهای مداربسته اطراف محل
اسیدپاشــی ،شــماره پــاک موتورســیکلت
اسیدپاشان بهدست آمد».
حمیــد صاحب موتورســیکلت شناســایی و

بعد از دســتگیری مدعی شد :از طریق یکی
از دوستانم با الناز آشنا شدم.
دوســتی ما ادامه داشــت تا اینکه الناز برایم
تعریــف کــرد کــه شــوهر عمــه اش ،خیلــی
عمــهاش را اذیت میکنــد و میخواهد از او
انتقام بگیرد.
او ادامــه داد :چنــد روز بعــد هــم گفــت در
خانــهاش مــوش پیدا شــده و برایش اســید
بخــرم .اســید را خریــدم و روز حادثــه بــه او
دادم و از من خواســت او را به نزدیکی خانه
شــوهر عمــهاش ببرم تــا با شــوهر عمهاش
صحبــت کنــد .او بــه مــن نگفتــه بــود چــه
نقشهای در سر دارد.

ادعای عجیب

درباره نوزادی که گم شد

گروه حوادث /زن میانســال که پس از قهــر ،خانه و فرزندانش را ترک
کــرده بــود در حالی چند ماه بعد در خانه یک راننده تاکســی پیدا شــد که
مدعــی اســت در این مــدت صاحب فرزند دختری شــده اســت که هیچ
ردی از او نیســت.به گــزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،حدود یک ســال
قبل دو پسر جوان با مراجعه به پلیس مدعی شدند مادرشان بعد از یک
درگیری لفظی با آنها از خانه بیرون رفته و دیگر برنگشته است.
پســر میترا به مأموران گفت :مادرمان زنی بسیار عصبانی و پرخاشگر
بود .چند سال پیش فهمیدیم او بیماری روانی و اختالل شخصیت دارد.
دکترها گفتند برای کنترل بیماری اش باید تا آخر عمر دارو مصرف کند.
پدرمان وقتی فهمید او بیمار است طالقش داد و رفت .ما هم با مادرمان
زندگی میکردیم البته پدرمان خرج ما را میداد .تا اینکه روز حادثه ســر
موضوعی بــا مادرمان درگیری لفظی پیدا کردیــم و بعد مادرم با حالت
قهــر خانه را ترک کرد .ما فکر میکردیم مثل همیشــه چند ســاعت بعد
برمیگردد اما او دیگر برنگشت .از آنجا که بیماری روانی دارد و باید دارو
بخورد میترســیم بالیی سرش بیاید.بدین ترتیب تحقیقات برای یافتن
زن میانســال آغاز شــد اما هیچ ردی از او به دست نیامد تا اینکه چند ماه
بعد با ردیابیهای تلفن همراه وی مشــخص شــد میترا در خانهای واقع
در پاکدشــت زندگــی میکند .وقتی مأموران به محل رفتند در بررســیها
دریافتند خانه متعلق به مردی میانســال اســت که راننده تاکســی بوده و
میترا مدعی است به عقد موقت او درآمده است.
با حضور مأموران در محل و دریافت حکم ورود به منزل از سوی مقام
قضایی میترا بازداشــت شــد.وی در بازجوییها گفت :وقتی با بچه هایم
قهــر کردم و از خانهام بیرون آمدم با یک راننده تاکســی آشــنا شــدم .در

بــا اعترافــات حمیــد ،الناز بازداشــت شــد و
در تحقیقــات گفت؛ مدتی قبــل که به خانه
عمهام رفته بــودم او برایم درد دل کرد و از
بدیهــای شــوهرش گفت .خیلــی ناراحت
شدم و تصمیم گرفتم زهرچشمی از شوهر
عمــهام بگیــرم امــا فکــر نمیکــردم آنقدر
بســوزد .حمید در جریان کامل اسیدپاشــی
بود و میدانست که چکار میخواهم انجام
دهم.
با اعتراف زن و مرد جوان به دستور بازپرس
جنایی آنها در اختیار اداره شانزدهم پلیس
آگاهی پایتخت قرار داده شدند و تحقیقات
در این خصوص ادامه دارد.

گروه حوادث  /مرد جوان که در جریان
وســاطت میــان یــک زوج  ،شــوهر را
بــه قتــل رســانده و ســپس بــا کمــک
همســرش جســد او را در باغچه خانه
دفــن کــرده بــود از ســوی قضــات بــه
قصاص محکوم شد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث «ایــران»،
رســیدگی بــه ایــن پرونــده بــا گــزارش
پیدا شــدن یک اسکلت انســان از سوی
صاحــب ویالیــی در بومهــن آغاز شــد.
صاحب ویال به مأمــوران پلیس آگاهی
گفت که چندی قبــل این خانه را از یک
زن و شــوهرخریده اســت .مأمــوران بــا
شناســایی دو فروشــنده بهنــام ســیما و
ساســان آنها را بازداشت کردند و تحت
بازجویی قرار دادند تا اینکه معلوم شد
اســکلت پیدا شــده متعلق به کیومرث
شــوهر ســابق ســیما اســت کــه توســط
ساســان به قتل رســیده و در همان ویال
دفن شده اســت و مدتی بعد نیز سیما
و ساســان باهــم ازدواج کردهانــد و برای
زندگی به شهرستان رفتهاند.
پــس از مشــخص شــدن ماجــرا و
اعترافــات دو متهــم ایــن پرونده قتل
کیفرخواست علیه آنها صادر و پرونده
بــرای رســیدگی بــه شــعبه  10دادگاه
کیفری استان تهران فرستاده شد.

 ëëاظهارات متهمان در دادگاه
در جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده
کــه چندی قبــل برگــزار شــد ،نماینده
دادســتان پس از قرائت کیفرخواست
گفــت 29 :دی ســال  92مــردی بهنام
کیومرث به قتل رســیده و جســدش را
در باغچه خانه دفن کردهاند.
 7ســال بعــد ،زمانــی کــه صاحبخانه
بــه قصد احــداث اســتخر باغچــه ویال
را کنده ،اســتخوانهای مقتــول را پیدا
کــرده و مأمــوران را در جریــان ایــن
جنایــت قــرار داده اســت .بــا توجه به
مــدارک موجــود در پرونــده و ســایر
شــواهد ،بهعنــوان نماینده دادســتان
درخواســت صــدور حکــم قانونــی را
دارم .ضمــن اینکــه معــاون اول قــوه
قضائیــه از طرف طفــل صغیر مقتول
درخواست قصاص کرده است .از نظر
دادســرا ساســان متهم به مباشرت در
قتــل ،دفن جســد و معاونت در جعل
اســناد طــاق اســت و ســیما متهــم
بــه معاونــت در قتــل ،دفــن جســد و
مباشرت در جعل اســناد طالق تلقی
میشود.
در ادامــه فرزند بزرگ مقتول در جایگاه
قرار گرفت و از قضات خواســت تا اشــد
مجازات برای متهمان اجرا شود .سپس

در تصادف با کامیون
گروه حوادث /تصادف پراید حامل
کارگــران مزرعــه ســیب زمینــی بــا
کامیــون در محور همــدان  -بهار 3
کشته برجا گذاشت.
ســرهنگ رضــا عزیــزی ،رئیــس
پلیس راه استان همدان گفت :یک
دستگاه ســواری پراید با  ۶سرنشین
که همگی کارگران برداشــت ســیب
زمینــی بودنــد در جــاده همــدان -
بهار در حال تردد بود که در نزدیک
میــدان «ینگجــه» از مســیر اصلــی
منحــرف شــد.وی اضافه کــرد :یک
دستگاه کامیون فاقد بار نیز از مسیر
مقابل در حال تردد بود که ســرعت
این وســیله نقلیــه به علــت عبور از
میــدان اصلــی و وجود ســرعت گاه
بــه کمتــر از  ۳۰کیلومتر در ســاعت
میرســید و ســواری پرایــد پــس از
انحــراف از مســیر اصلــی بــه ایــن
کامیون برخورد کرد.
رئیــس پلیــس راه اســتان همــدان
گفــت :در ایــن ســانحه رانندگــی که
بــه علت انحــراف به چپ ناشــی از
بیتوجهــی به جلو راننــده پراید رخ
داد  ۲تــن در صحنه تصــادف فوت
و چهــار نفــر مجــروح شــدند و یکی
از مجروحــان نیــز پــس از انتقال به
مرکز درمانی جان باخت.

دو پسر را به کام مرگ کشاند

طول مســیر برایش درددل کردم و گفتم بچه هایم اذیتم میکنند او هم
مــرا بــه خانهاش برد و بعد هــم به عقد موقت او درآمــدم .اما من باردار
شدم و همانطور که سالها آرزویش را داشتم خدا به من یک دختر داد.
بــا توجــه به ادعایــی که ایــن زن مطرح کرد مأمــوران به ســراغ راننده
تاکســی رفتند تا متوجه شــوند اظهارات میترا درست است یا در اثر توهم
چنین ادعایی کرده است.
مرد راننده به مأموران گفت :من و میترا زندگی خوبی داشتیم و همه
چیز خیلی عالی بود اما ما بچهای نداریم.
ایــن در حالی اســت که زن میانســال به داشــتن نوزاد پافشــاری کرده
اســت .او کــه به خاطــر اتهام رابطه نامشــروع در شــعبه  11دادگاه کیفری
اســتان تهــران حاضر شــده بود گفــت :من بچه را بــه دنیــا آوردم و حتی
آدرس بیمارستان و روزی را که به آنجا رفتم به یاد دارم و آن را میتوانم
در اختیار مأموران قرار دهم.
اما از یک سو مرد راننده منکر داشتن فرزند است و از سوی دیگر پسران
میترا مدعی هســتند مادرشــان زمانی که داروهایــش را مصرف نمیکند
دچار توهم شــده و تصورات عجیبی دارد.پســر این زن دردادگاه گفت :ما
از راننده تاکســی به خاطر رابط ه پنهانی با مادرمان شکایت داریم .چون
مادر ما بیماری روانی دارد و بسیاری از کارهایش دست خودش نیست و
اصالً متوجه نیست که چه کار میکند.به این ترتیب قضات دستور دادند
تا ادعای زن میانسال درباره دخترش بررسی شود و از بیمارستانی که زن
مدعی اســت در آنجا زایمان کرده اســتعالم شود .همچنین زن میانسال
را به پزشــکی قانونی معرفی کردند تا ادعای فرزندانش در مورد اختالل
روانی مادرشان نیز بررسی شود.

ساســان بهعنوان متهــم ردیــف اول به
جایــگاه رفــت و گفت :چند ســال پیش
بواسطه خواهرم که با سیما دوست بود
با کیومرث آشــنا شــدم .او مشکل مالی
داشــت و من به او پول قرض دادم بعد
هــم با هم رفت و آمد پیدا کردیم و من
بهخاطــر دوســتیمان ســفتهها را پــاره
کــردم تا اینکه یک شــب خواهرم با من
تمــاس گرفت و گفت کیومرث و ســیما
باهم دعوا کردهاند و سیما به کمک من
نیاز دارد.
من همــان موقع به خانــه آنها رفتم تا
با صحبــت کــردن آنهــا را آرام کنم ،اما
کیومرث آنقدر عصبانی بود که به یکباره
به سیما حمله کرد و من هم برای اینکه
مانع شــوم جلویــش را گرفتم امــا او به
سمت من حمله کرد ،من هم یک چاقو
برداشتم و برای دفاع از خودم ،ضربهای
به او زدم و کیومرث کشــته شــد .فردای
آن روز دوباره به آنجا برگشــتم و جســد
کیومرث را در داخل باغچه دفن کردیم.
پس از آن سیما با پلیس تماس گرفت
و اعالم کرد که شــوهرش دو روزی است
که مفقود شــده اســت .بعد از آن ماجرا
سیما به همراه فرزندانش به شهرستان
و خانــه پــدری اش برگشــت و من بعد
از  5مــاه از او خواســتگاری کردم و او را
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قرصهای الغری
گروه حــوادث /قرصهــای الغری مرد
عطار ،دو پســر جوان را بــه کام مرگ برد و
پسر دیگری را راهی بیمارستان کرد.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث «ایران»،
ســاعت  ۹:۴۵صبــح روز سهشــنبه مــرگ
پســر  ۱۹سالهای از ســوی مأموران کالنتری
خانی آباد به بازپرس کشیک قتل پایتخت
اعــام شــد .در تحقیقات صــورت گرفته از
ســوی بازپــرس شــعبه یازدهم دادســرای
امور جنایــی پایتخت ،خانواده پســر جوان
که دانشــجوی مدیریت بود گفتند :ساعت
 ۶صبح به ســراغ پدرام رفتیم اما او خواب
بــود ،چند باری او را صــدا زدیم ولی بیدار
نشــد ،احتمــال دادیــم کــه خیلــی خســته
بوده و خوابــش میآید به همین دلیل دو
ســاعت بعد دوباره به سراغ پدرام آمدیم
امــا بدنــش یــخ کــرده و نفس نمیکشــید
متوجــه شــدیم او فوت کرده اســت .پدرام
شــب گذشــته با دو نفر از دوستانش به نام
اشکان و هرمز بیرون رفته بودند.
درحالی کــه تحقیقات در این خصوص
ادامه داشت ساعت  ۱۰:۱۰صبح و دقایقی
بعــد از گــزارش مــرگ پــدرام ،گــزارش
مــرگ پســر  ۲۱ســالهای در همــان منطقه
بــه بازپرس واحدی اعالم شــد .بررســیها

مجازات مرگ برای عامل قتل در خانه ویالیی
خـــــــبر

گروه حــوادث :یکی از معضالتی که با توجه به شــرایط کنونی کشــور
و شــیوع کرونا باعث ایجاد گرفتاری و دردســرهایی برای مردم شــده
اســت خریــد و فروش داروهــای تقلبی و حضــور دالالن در این میان
است .از اینرو پلیس ضمن هشدار به مردم از آنها خواست داروهای
مــورد نیــاز خود را از داروخانههــا یا مراکز معتبر تهیه کنند.ســرهنگ
محمدرضــا اکبــری ،معــاون مبارزه بــا جعــل و کالهبــرداری پلیس
آگاهــی ناجــا دربــاره خرید و فــروش دارو از دالالن و مراکــز غیرمجاز
گفــت :ممکــن اســت در شــرایط بیمــاری کرونــا ،پزشــکان معالــج
داروهایــی را بــرای بیمــاران تجویــز کنند کــه در تمامــی داروخانهها
عرضــه نشــود و مــردم بــه ناچــار در دام دالالن گرفتار شــوند اما این
افــراد اغلب داروهای تقلبی یا تاریخ مصرف گذشــته را میفروشــند
بنابراین ،الزم است از خرید و فروش اقالم سالمت محور (دارو و)...
از دالالن و افراد ناشناس جداً خودداری شود.
وی با اشــاره بــه احتمال جابهجایی برخی از داروها با برچســبهای
تقلبی و جعلی ،افزود :ممکن است افراد سودجو با الصاق برچسب
جعلــی روی داروهــای ارزان قیمــت یــا تاریخ مصرف گذشــته ،جان
بیمــاران را بــه خطــر انداختــه و آســیبهای جبرانناپذیــر بــه فــرد
و خانــواده وی تحمیــل کننــد .بنابرایــن مــردم نبایــد فریــب اینگونه
اقدامات خالف و مجرمانه افراد ســودجو و کالهبردار را بخورند و در
ایــن رابطه ،دســتورالعملهای صادره از وزارت بهداشــت ،درمان و
آمــوزش پزشــکی را برای تهیــه دارو و تجهیزات پزشــکی مورد توجه
قرار دهند.
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عقد کردم .ما هیچ رابطه نامشــروعی
باهم نداشــتیم و اعترافهای قبلیام
را رد میکنم.
در ادامــه جلســه دادگاه ســیما ،بهعنوان
متهم ردیــف دوم ،در جایگاه قرار گرفت
و گفــت :من و کیومرث اختالفــات زیادی
داشتیم.قبلازاینحادثه،مندرخواست
طــاق کرده بودم .اما او حاضر نبود من را
طالق دهد .روز حادثه وقتی درگیری بین
ما شروع شد کیومرث مرا کتک زد و گفت
تــو را میکشــم ،ولی طالقــت نمیدهم.
همــان موقع بــا خواهــر ساســان تماس
گرفتم و از او کمک خواســتم .نیم ساعت
بعد هم ساســان بــرای کمک بــه من به
خانهمانآمدوخواستمانعدرگیریمان
شود که کیومرث به او حمله کرد و ساسان
بــرای دفاع از خــودش با چاقو یک ضربه
بــه او زد و همان ضربه هم باعث مرگش
شــد .ما از ترس به پلیس یا اورژانس خبر
ندادیم.هیچارتباطیهمتاآنزمانباهم
نداشــتیم.پس از اظهــارات متهمــان و
ختم جلسه دادگاه ،قضات برای صدور
حکم وارد شور شدند و با توجه به نحوه
قتل ،ساســان را بــه قصاص و همچنین
ســیما را از اتهام مشارکت در قتل تبرئه
کردند و او به خاطر اختفای ادله جرم به
حبس محکوم شد.

نشان میداد پسر فوت شده همان اشکان،
دوست پدرام بوده است.
با مرگ دومین پســر ،مأموران بالفاصله
به ســراغ دوســت ســوم آنها رفتند .هرمز در
تحقیقات گفت :شب قبل به همراه پدرام و
اشــکان به یک رستوران فســت فود رفتیم و
پیتزا خوردیم .بعد از خوردن پیتزا اشــکان
و پــدرام قرصــی نشــانم دادنــد کــه گفتند
قرص الغری است و از عطاری خریدهاند.
نفــری یــک و نیم قــرص الغــری خوردند.
اشــکان میگفــت دیروز هــم نصف قرص
خــورده و تأثیــر خوبــی داشــته اســت .امــا
من چــون نیــازی به الغر شــدن نداشــتم،
قرصی نخوردم.در ادامه بررسیها گزارش
مســمومیت پســر جوان دیگــری در همان
محل به پلیس اعالم شــد .پســر جوانی که
با خــوردن نصف قرص الغــری حالش بد
شده و راهی بیمارستان شده بود.
با برمال شدن این راز به دستور بازپرس
شــعبه یازدهــم دادســرای امــور جنایــی
پایتخــت مــرد عطار بازداشــت شــد .اما او
مدعــی بــود کــه قــرص الغــری نفروختــه
اســت .بازپــرس جنایــی دســتور پلمــب
عطــاری و آزمایــش قرصهایــی کــه در
عطاری بود را صادر کرد.

