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مرگ نانوا در شلیک دزد و پلیس

مدفون شدن 2کارگرمعدن حین کار

گروه حوادث  /دو کارگر که برای تمیز کردن دســتگاه «سپراتور» وارد آن شده
بودند ،زیر خاک مدفون شدند.
بامــداد یکشــنبه  ۲۳آذر دو کارگــر شــرکت پیمانــکاری ایمنســازان توچــال
زیرمجموعه شــرکت امیرســنگان پارســیان بر اثــر بی احتیاطی جــان خود را
از دســت دادند.شــهاب الدین کامکار ،سرپرســت ایمنی و بهداشــت شرکت
امیرســنگان پارســیان بــه ایلنا گفــت :بامداد یکشــنبه دو نفــر از کارگران یکی
از شــرکتهای پیمانــکاری در یک کار غیــر اصولی برای تمیز کردن دســتگاه
ســپراتور به درون قیف این دســتگاه رفتند که با ریزش خاک مدفون شــده و
جان خود را از دست دادند.وی در ادامه افزود :با وجود تکرار و تذکر چندین
باره به کارگران مسائل ایمنی از سوی برخی از آنان رعایت نشده و باعث به
وجود آمدن این اتفاقات میشود.
مــرگ کارگران در منطقه صنعتی ســنگان خــواف در  ۳۰۰کیلومتری جنوب
شــرقی مشــهد به یــک اتفاق تکــراری تبدیل شــده و باید از ســوی مســئوالن
قضایی با شرکتهای متخلف که با کوتاهی و عدم نظارت جدی باعث رقم
خوردن این قبیل حوادث میشوند ،برخورد فوری و قاطع صورت گیرد.

 8سال حبس مجازات زیر گرفتن پسر جوان

گروه حوادث  /راننده خودروی پژو  207که در جریان یک درگیری پسر جوانی
را با خودرو زیر گرفته و باعث مرگ وی شده بود از اتهام قتل عمد تبرئه و به
پرداخت دیه و زندان محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از اســفند ســال
گذشته با گزارش یک تصادف در حوالی خیابان ولیعصر آغاز شد .نخستین
بررســیها نشــان مــیداد راننده پژو  207پســر جوانی بــه نام علیرضــا را زیر
گرفتــه و فــرار کرده اســت؛ پس از انتقال پســر جــوان به بیمارســتان وی چند
روز بعــد جــان باخت .در ادامــه تحقیقات پلیســی نیز با اســتفاده از تصاویر
دوربینهای مداربسته محل حادثه ،متهم شناسایی و دستگیر شد.
وی پس از دستگیری به مأموران گفت :من به عمد راننده خودروی سراتو را
زیر نگرفتم .روز حادثه با نامزدم سوار بر خودروام به سمت خیابان ولیعصر
میرفتیــم کــه بهخاطر نحوه رانندگــی با راننده یک خودروی ســراتو درگیری
لفظی پیدا کردم اما این درگیری ادامه پیدا کرد و او به تعقیب خودروی من
آمد .وقتی داخل یک کوچه پیچیدم متوجه شــدم بنبســت اســت در همین
موقع مرد جوان پیاده شــد تا به ســمت خودروی من بیاید میخواستم دنده
عقب بگیرم و از کوچه خارج شوم که به او خوردم و از ترس فرار کردم.
بــا تکمیــل تحقیقات و صــدور کیفرخواســت ،پرونــده برای رســیدگی به
شــعبه  10دادگاه کیفری اســتان تهران ارســال شــد؛ در ابتدای این جلسه
پدر و مادر علیرضا بهعنوان ولی دم در جایگاه ایستاده و خواستار صدور
حکم قصاص شدند.
در ادامــه متهــم بــه جایــگاه رفــت و بــا تکــرار ادعایــش دربــاره روز حادثــه
تصریــح کرد :همانطوری که گفتم من قصدم کشــتن او نبود و به قصد فرار
دندهعقــب گرفتم و بــه خاطر تاریکی هــوا اصالً او را ندیدم .ســرعت من در
حــدی نبــود که او آســیبی ببیند.پــس از گفتههای متهم و وکیــل مدافعش و
همینطور بررسی شواهد پرونده ،قضات وارد شور شدند و در حالی که عمل
متهــم را مصــداق قتل عمدی تشــخیص ندادنــد وی را از اتهام قتل عمدی
تبرئه و به تحمل  8سال حبس و پرداخت دیه محکوم کردند.

بازداشت زن اینستاگرامی

با صفحه غیر اخالقی

گــروه حوادث /زن جوان کــه با راه اندازی صفحهای در اینســتاگرام اقدام به
انتشــار تصاویــر و فیلمهای غیر اخالقی می کرد از ســوی پلیس فتا دســتگیر
شــد .ســرهنگ داوود معظمی گودرزی در تشــریح این خبر گفت :به دنبال
رصد و گشــتزنیهای مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس در
راســتای مقابله با عامالن انتشــار محتوای خالف عفــت و اخالق عمومی در
شــبکههای اجتماعی ،صفحه ای با بیش از هفت هزار دنبال کننده که اقدام
به انتشــار تصاویر مســتهجن و فیلمهای غیراخالقی می کرد در اینســتاگرام
مشاهده و موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد :با توجه به مســتندات موجود در فضای
مجازی و طی بررســیهای اولیه توســط کارشناســان پلیس فتا مشخص شد
متهم با وعدههای واهی قصد به فساد کشاندن و اغفال جوانان و نوجوانان را
دارد .در گام بعدی با تحقیقات گســترده مأموران پلیس فتا ،انجام اقدامات
تخصصی و تحلیل مستندات جمعآوری شده فرد مورد نظر را که یک خانم
جــوان بــود شناســایی و با هماهنگی مقــام قضایی در منزل شــخصیاش در
حاشیه تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
وی افــزود :مجــرم پــس از دســتگیری در ابتدا ســعی در گمراه کــردن پلیس
داشــت امــا هنگامــی کــه با مــدارک و مســتندات پلیــس روبهرو شــد صفحه
شناساییشــده را متعلــق به خود دانســت و هدف و انگیزه خــود از این کار را
جــذب دنبال کننده و کســب درآمد از این طریــق اعالم کرد که در نهایت وی
برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
ëëدستگیری  30متهم در سایت های شرطبندی
 ۳۰نفر از تبلیغ کنندگان سایتهای شرط بندی و قمار در فضای مجازی نیز
از ســوی پلیس فتا دســتگیر شدند .ســرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس
پلیس فتا پایتخت با اعالم این خبر اظهار کرد :طی چند روز گذشته بیش از
 ۳۰نفر از افرادی که در حوزه قمار و شــرطبندی فعال بودند ،دستگیر شدند
و آنها را در اختیار مراجع قضایی قرار دادیم .بیشــتر این اشــخاص کســانی
هســتند که در فضای مجازی تبلیغات سایتهای شرطبندی را انجام دادند
و در قبــال ایــن تبلیغات پــول میگرفتند.ســرهنگ گــودرزی در ادامه گفت:
برخــی از ایــن افراد نیز کارتهــای بانکی خود را در اختیار مجرمان ســایبری
قرار میدادند و باعث میشــدند که وقوع جرم شرطبندی تسهیل شود ،این
افراد در حال حاضر در اختیار پلیس هستند و بررسیها همچنان ادامه دارد.
رئیــس پلیــس فتا بیان کــرد :درگاههایی کــه این مجرمان اســتفاده میکنند،
درگاههای جعلی بوده و اصلی نیســتند و آنهــا را اجاره میکنند و بالفاصله
تغییر کاربری میدهند.

اخـــــــــبار

گــروه حــوادث  /درگیــری مســلحانه بین 2سرنشــین یــک خــودروی پراید و
مأموران پلیس مهاباد باعث کشــته شدن یک نانوا و مجروح شدن دو مأمور
انتظامی شد.
بــه گزارش تســنیم ،ســرهنگ محمد توحیــدی فرمانده انتظامــی مهاباد در
ایــن باره گفــت :مأمــوران انتظامــی در محله کانــی صوفی رشــید مهاباد به
سرنشــینان یک خودرو ظنین شــده و دســتور ایســت دادند امــا راننده بدون
توجــه به اخطــار پلیس اقدام به تیراندازی کرد و همین موضوع ســبب شــد
تــا درگیری مســلحانه میــان زن و مرد سرنشــین خودرو و مأمــوران به وجود
آید و در ادامه  2نفر از مأموران مجروح شــدند و یک نانوا هم بر اثر اصابت
گلولــه جان باخت .فرمانده انتظامی مهاباد خاطرنشــان کــرد :در تحقیقات
و بررســیهای صورت گرفته پس از شناســایی این مرد مســلح مشخص شد
کــه وی در پرونــدهاش اتهاماتی چون قتل و ســرقت مســلحانه در شــهرهای
همجوار را داشته و با استفاده از سالح و تهدید یکی از شهروندان ،خودرواش
ش بــرای دســتگیری این متهم
را ســرقت و از محــل متواری شــده اســت.تال 
ادامه دارد.
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گروه حوادث /مردی که در جریان یک اختالف خانوادگی
همسر ســومش را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده
بود پس از  11ســال از وقوع جنایت موفق شد از اولیای دم
رضایت بگیرد و صبح روز گذشته به لحاظ جنبه عمومی
جــرم در شــعبه  10دادگاه کیفری اســتان تهــران محاکمه
شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،وقوع این جنایت
از ســوی زن جوانی به پلیس اعالم شــد .وقتی تیم جنایی
به محل حادثه رفت با جسد زن جوانی مواجه شدند که با
ضربههای چاقو به قتل رسیده بود .مریم که موضوع را به
پلیس خبر داده بود خود را خواهر شــوهر مقتول معرفی
کــرد و در تشــریح ماجــرا بــه مأمــوران گفت :بــرای دیدن
بــرادرم و همســرش بــه خانه آنهــا رفتم امــا هرچه زنگ
خانهشــان را زدم و با آنها تماس گرفتم پاسخم را ندادند
و همین موضوع باعث شد تا نگرانشان شوم .تقریباً نیم
ســاعتی پشــت در ماندم تا اینکه بــرادرم در را باز کرد و با
حالتی آشــفته گفت که زنش مهرانگیز را کشــته است .در

ابتدا حرفهایش را باور نکردم اما وقتی وارد خانه شــدم
داخل حمام با جسد غرق در خون مهرانگیز مواجه شدم
و بــا پلیس تمــاس گرفتم .بدین ترتیــب بالفاصله متهم
بهنام مهران بازداشت شد.
وی در همــان ابتدا اتهام قتــل را پذیرفت و گفت :من
به تازگی با مهرانگیز ازدواج کرده بودم .او همســر ســومم
بود ســر موضوعــی با هــم جروبحــث کردیم .وقتــی وارد
حمام شــد دنبالــش رفتم تا با او صحبت کنــم اما به من
فحاشی کرد و از فرط عصبانیت او را با چاقو زدم.
پــس از اعترافــات صریح متهم کیفرخواســت علیه او
به اتهــام قتل عمدی صادر و پرونده به شــعبه  113وقت
فرستاده شد.
در آن جلســه مهــران بــا پذیرش اتهامش مدعی شــد
قصدی برای قتل نداشــته و عمدی در کارش نبوده است
وی دربــاره علــت درگیری اش بــا مهرانگیز گفــت :من از
همســر دومم یک دختر  5ساله داشــتم .آن روز به دیدن
دخترم رفته بودم که مهرانگیز پس از آنکه متوجه شــد از

همسرکشی با فانوس
گــروه حوادث /مــرد جوان که مدعی بود همســرش
بــه طــرز مرمــوزی ناپدید شــده ،پــس از  3مــاه به قتل
همسرش و مخفی کردن جسد اعتراف کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،گزارش ناپدید
شــدن زن جوان ،در آخرین روزهای تابســتان به پلیس
اعــام شــد .کیوان ،همســر زن جوان که ایــن موضوع را
بــه پلیس گزارش کــرده بود در تحقیقات گفت :ســاکن
روســتایی در اطراف امامزاده داوود هســتیم ،دیشب با
همســرم به باغمــان که در اطراف روســتا اســت رفتیم
تــا میوههــای باغ را بچینیــم و درختهــا را آب بدهیم.
بین راه با همســرم دعوایم شــد و او قهر کرد .آن شــب
من برای آبیاری رفتم و زمانی که برگشــتم از همســرم
فرنگیــس خبــری نبود .کیف و وســایل همســرم داخل
اتاقــک بــاغ بود ولــی از خودش خبــری نبود .بــا خودم
گفتم احتماالً باز قهر کرده و به خانه رفته اســت .شــب
همانجا ماندم و صبح به خانه برگشتم.
او ادامه داد :صبح که به خانه برگشــتم شیشــههای
خانه و خودروی دامادمان شکســته بود و احتمال دادم
همســرم این کار را انجام داده باشــد .چرا که همسرم از
زمانی که پسرمان فوت کرد دچار افسردگی شد .ما یک
پســر  ۱۴ساله داشــتیم که  ۱۳۰کیلو وزن داشت .دو سال
قبل به خاطر همین اضافه وزن پسرم فوت کرد .مرگ
پســرم ضربه روحی ســنگینی بــه همســرم زد و همین
مســأله باعث بیماری روحی او شــد و تحت درمان قرار
گرفــت اما متوجه شــدم دو ماهی بود کــه داروهایش را
مصرف نمیکرد .به تازگی نیز متوجه شدهام که او 200
گرم طال به دامادمان قرض داده اســت که از دامادمان
چند روز قبل شکایت کردم.
با شکایت مرد جوان تحقیقات برای یافتن فرنگیس
آغاز شــد اما سرنخهایی در بررســیها بهدست آمد که
نشــان میداد او در ناپدید شــدن همسرش نقش دارد.
بدین ترتیب به دســتور بازپرس شعبه ششم دادسرای
امور جنایی تهران ،بازداشت شد.
در حالی که کیوان همچنان منکر جنایت بود ،زمانی
که با مدارک پلیسی و قضایی مواجه شد به ناچار به قتل

همسرش اعتراف کرد .او مدعی شد که جسد همسرش
را در یک گودال در نزدیکی باغ انداخته است.
با اعتراف مرد جوان ،بازپرس احسان زمانی دستور
اعزام تیم جنایی به محل برای کشــف جســد فرنگیس
را صادر کرد.

گفتوگو با متهم

ëëچه شد که همسرت را به قتل رساندی؟
ایــن اتفاق ناخواســته بود و بهشــدت پشــیمانم .در
تمــام این مــدت یک خــواب راحت نداشــتم و صحنه
جنایت را نتوانســتم فراموش کنم .همسرم چندین بار

کــوره در رفت و به من فحاشــی کــرد .او میگفت من حق
نــدارم دختــرم را ببینم و مــن در جوابــش میگفتم که او
دخترم اســت و نمیتوانم او را کنــار بگذارم .اما مهرانگیز
عصبانــی شــد و به مــن و دخترم فحاشــی کرد کــه خیلی
عصبانــی شــدم و بــا کارد آشــپزخانه به ســراغش رفتم و
چنــد ضربه بــه او زدم .من قصدم کشــتنش نبــود و فقط
میخواستم زخمیاش کنم.
قضات از متهم پرســیدند :آیا میدانستی که همسرت
باردار بود؟ متهم پاسخ داد :مهرانگیز درباره بارداری اش
حرفی به من نزده بود و نمیدانستم.
با پایان جلســه دادگاه قضات وارد شــور شدند و متهم
را بــه قصــاص محکــوم کردنــد و رأی صــادره در دیــوان
عالــی کشــور نیــز مهر تأییــد خورد .اما با گذشــت  11ســال
از ایــن ماجرا خانــواده مقتول بــرای اجــرای حکم حاضر
نمیشدند تا اینکه مهران موفق شد از خانواده همسرش
رضایت بگیرد و صبح دیروز به لحاظ جنبه عمومی جرم
دوباره محاکمه شد.

به خوابم آمده و من نمیدانم با این عذاب وجدان چه
کنم .برای چیدن میوه به همراه فرنگیس به باغ رفتیم
که دعوایمان شــد .از وقتی که بچــه مان مرده بود دچار
افســردگی شــده بود و حتی من چندین بــار به او گفتم
که ما هنوز جوان هستیم و میتوانیم بچهدار شویم ،اما
او میگفــت بچه نمیخواهد .نمیتوانســت بچهاش را
فراموش کند .میگفت دیگر حالش خوب نمیشــود و
نمیتواند خاطرات بچه را از یاد ببرد.
ëëاختالفتانسراینموضوعبود؟
و اینکه به او گفتم چرا به من نگفتی که به دامادمان
پول دادی و این ماجرا را از من پنهان کردی .سر این دو
موضوع بود که با هم دعوایمان شد.
ëëبعدچهاتفاقیافتاد؟
فرنگیــس عصبانــی شــد و بــاغ را تــرک کــرد .بــه
دنبالش رفتم عصبانی شــده بــودم ،آنجا چون منطقه
صعبالعبور و کوهستانی اســت ،نور کافی ندارد و من
فانوس همراهم داشــتم .با فانوسی که دستم بود چند
بار به ســر فرنگیس زدم که او خونیــن روی زمین افتاد.
بعد دیدم نفس نمیکشد.
ëëبا جسد چه کردی؟
در نزدیکــی جســد همســرم ،یک پوســت گوســفند
افتاده بود ،جســد را داخل پوســت گوســفند گذاشــتم و
در گودالــی در همــان نزدیکــی انداختــه و رویش خاک
ریختــم .بعد هــم ناپدید شــدن او را گزارش کــردم و با
صحنهســازی سعی کردم نشان دهم که او از خانه رفته
است .میترسیدم دستگیر شوم.
ëëطالهایی که به دامادتان داده بود چه شد؟
او در تحقیقات میگوید که طالیی از همسرم نگرفته
است ،بلکه همسرم مقداری پول داشته که میخواسته
طــا بخــرد .دامــادم یــک طالفروشــی را بــه او معرفی
میکنــد .فرنگیس پول را به طالفروش داده اما با توجه
بــه اینکه طال گران شــده بود طالفــروش از دادن طالها
خودداری میکند .همسرم هم به سراغ دامادم میرود
و او را مقصر این ماجرا دانســته و مدعی میشــود که تو
باید طالها را به من بدهی.

متهــم در ایــن جلســه گفــت :مــن قبــل از ازدواج بــا
مهرانگیــز دوبــار ازدواج کــرده بــودم امــا هــردو ازدواجم
ناموفــق بــود .بعد از مدتی عاشــق مهرانگیز شــدم و با او
ازدواج کردم .اوایل زندگیمان خیلی خوب بود و داشــتم
طعم خوشــبختی را میچشــیدم که یک جروبحث منجر
به قتل او شد.
او درباره اینکه چطور موفق به جلب رضایت از اولیای
دم شده ،گفت :پدر و مادر مهرانگیز اصرار داشتند که من
قصاص شوم .اما تالشهای پدر و مادرم نتیجه داد و آنها
پذیرفتند بــا گرفتن مبلغی رضایت بدهنــد .زمان حادثه
من  35سالم بود و حاال  46سالهام و به میانسالی رسیدم.
 11ســال اســت که دختــرم را ندیــده ام و در ایــن مدت به
لحــاظ روحــی خیلی آســیب دیــدم و درخواســت دارم با
توجــه به مدت زمانی که در زندان بودم و خســارتی که بر
خانوادهام تحمیل شد ،قضات در مجازاتم تخفیف قائل
شوند.پس از اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد
شور شدند.

شلیک به زندگی
آخرین پالن فیلم  12دقیقهای

گروه حوادث /پســر نوجوان که با شــلیک گلوله به ســرش
خودکشــی کــرده فیلمــی از  12دقیقــه پایانــی عمــرش بهجا
گذاشت که انگیزهاش از این اقدام را نشان میدهد.
بهگــزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،ســاعت  2:30ظهر
شــنبه  22آذر ،مــرگ مشــکوک پســری  12ســاله در منطقــه
سعادتآباد به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم شد.
بهدنبــال اعالم ایــن خبر تحقیقات آغاز و در بررســیهای
اولیه مشــخص شــد پســر دانشآموز با شــلیک گلوله از کلت
کمــری بــه زندگی خــود پایان داده اســت .بدیــن ترتیب تیم
جنایی راهی محل شــده و بررســیها برای یافتن علت مرگ
آغاز شــد .نخستین تحقیقات نشــان میداد مدتی قبل پدر و
مادر پســر  12ســاله از هم جدا شــده و او با پدرش که پزشــک
است زندگی میکرد.
در زمــان حادثه مادر بزرگ این پســر دانشآموز در خانه
بــوده اما وقتــی او در اتــاق پذیرایی حضور داشــته نوهاش به
اتاقش رفته و دقایقی بعد نیز صدای شلیک گلولهای شنیده
شــد ،مادر بزرگ وحشــتزده به اتاق پســر نوجوان میرود و با
جسدش مواجه میشود.
پسر نوجوان قبل از مرگش ،دوربین فیلمبرداری را روشن
کرده و در مقابل دوربین انگیزه خود از این مرگ را بیان کرده
بــود .او گفته بود از زندگی خســته شــده و دیگــر نمیتواند به
زندگیاش ادامه دهد .حتی دستنوشتهای با این مضمون نیز
از خــود بهجا میگــذارد .در پایان این فیلم  12دقیقهای پســر
نوجوان اســلحه کلت کمری را برداشــته و به ســرش شــلیک
میکند.
در ادامــه بررســیها پدر خانواده مدعی شــد که خودش
در خانــه اســلحهای نداشــته و مشــخص نیســت کــه پســر
نوجوان اســلحه را از کجا تهیه کرده اســت .از ســویی داخل
کلت کمری تنها یک گلوله بوده و او با شلیک تنها تیری که
در اسلحه بوده به زندگیاش پایان داده است.

قاتل فراری صحنه گروگانگیری را بازسازی کرد
گروه حوادث /قاتــل فراری که مســافران یک اتوبوس
را در قــم گــروگان گرفته بــود تا بــرادر زندانــی اش را آزاد
کننــد پــس از دســتگیری صبح دیــروز به بازســازی صحنه
پرداخت.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این مرد  ۲۸ساله
که معتاد اســت به اتهام قتل همسر برادرش از حدود یک
ماه قبل تحت تعقیب بود تا اینکه روز شنبه وی سوار یک
اتوبوس در شهرک فاطمیه قم شد و در حالی که اسلحه ای
در دست داشت راننده و مسافران را تهدید کرد و گروگان
گرفــت .وی در تمــاس بــا پلیــس از آنهــا خواســت برادر
زندانــی اش را آزاد کننــد اما وقتی با این درخواســت وی
موافقت نشــد این بار از مأموران خواســت تا برادرش را
نزد او ببرند و با هم مالقات کنند که این بار موافقت شــد و
با همین ترفند مأموران وی را خلع سالح و دستگیر کردند
و  5گروگان او آزاد شدند.
ســرانجام صبح دیروز متهــم بار دیگر بــه محل حادثه
برده شــد تــا صحنه جــرم را بازســازی کند .وی در تشــریح
ماجــرا گفــت :از مدتــی قبــل متوجــه برخــی رفتارهــای
نامناســب همسر برادرم شــده بودم  .شــامگاه  25آبان از

منطقه دانیال او را به بهانه خرید سوار ماشین کردم و پس
از ساعتی چرخیدن در خیابانها بحثمان باال گرفت .من
اســلحه داشــتم با باال گرفتن بحث از او خواســتم اشتباه
های گذشــته را ادامه ندهد ،اما زمانی کــه با من مخالفت
کرد اســلحه را به طرفش نشــانه رفتم و یک تیر به ســرش
زدم.
متهم گفت :جنازه مقتول را در حوالی بلوار فردوســی
و در مکانــی خلوت رها کرده و با بــرادرم تماس گرفتم و به
او اطالع دادم .در این مدت فراری بودم تا اینکه روز حادثه
با همراه داشتن اسلحه ســوار اتوبوسی در شهرک فاطمیه
شــدم .وقتی تعداد مســافران کم شــد از راننده خواســتم
خودرو را متوقف کند.
متهــم افزود :در تماس با نیــروی انتظامی قصدم برای
گروگانگیری را اطالع دادم و از آنها خواستم برادرم را که
در زنــدان بود آزاد کنند اما قبول نکردند بعد در خواســت
مالقات بــا خانواده ام را داشــتم .حتی یکــی از گروگان ها
را کــه زنی  60ســاله بــود آزاد کــردم اما وقتی ســاعتی بعد
برادرانــم به دیدنــم آمدند با بغل کردن من دســتانم را به
ســمت آسمان گرفتند و پس از خلع سالح مرا به مأموران

تحویــل دادند.وی در ادامه گفت :قصدم آســیب زدن به
هیچ یک از گروگانها نبود و فقط می خواستم خانواده ام
را بار دیگر مالقات کنم.
در ادامه مشــخص شد این مرد  2ســال قبل نیز در یکی از
پارک های شــهر قم برای انتقام جویی از یک خانواده گوش
های پســر  12ســاله آنها را بریده بود و به این اتهام  2ســال در
زندان بود اما بعد از آزادی مرتکب این جنایت شده بود.

حجــت االســام و المســلمین غریــب ،دادســتان
عمومی و انقالب قم با اشــاره به ســابقه دار بودن متهم به
خبرگزاری صدا و ســیما گفت :درخواست دادستانی اشد
مجازات و تعیین حکم محاربه برای متهم است .دستگاه
قضایــی و انتظامــی اســتان با تمــام قدرت با این دســت
اقدامــات و جرایم خشــن مقابله می کند و بــا قاطعیت با
این متهمان برخورد خواهد کرد.

