مرگ مسافران هواپيماي كوچك لحظاتي پس از پرواز
گروه ش��وك :س��قوط هواپيماي مس��افربري در ديترويت امريكا لحظاتي
پ��س از بلند ش��دن از باند ،باعث مرگ خلبان و س��ه مس��افر آن ش��د.اين
حادث��ه در س��اعت  1:40جمع��ه در ف��رودگاه بينالملل��ي اوكلن��د كانتي
اتف��اق افت��اد .به گ��زارش پليس س��ه نف��ر از مس��افران اي��ن هواپيما در
لحظه س��قوط ج��ان باختهاند و نفر چهارم نيز در بيمارس��تان تس��ليم مرگ
ش��د.به گفتــ��ه كاركنان ف��رودگاه اي��ن هواپيم��اي كوچك ك��ه پيش از
پ��رواز به طور كامل كنترل ش��ده ب��ود چند لحظه پس از جدا ش��دن از باند
و در حي��ن اوجگي��ري دچار حادثه ش��د و با زمين برخورد ك��رد .هنوز علت
اين س��قوط مش��خص نيس��ت اما تحقيقات پلي��س همچنان ادام��ه دارد.
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 3مرد جوان بهجرم كشتن اين زن دستگير شدند
گروه شوك :يك زن جوان كه از خياباني در هاليوود ميگذشت با حمله 3مرد روبهرو شد و با ضربات چاقوي
يكي از آنان به قتل رسيد.عامل اين قتل كه جوان  26سالهاي بهنام داستين جيمز كينر بود به همراه دو تن
از دوستانش راه را بر اين زن بست و با تهديد چاقو از او خواست هرچه پول دارد در اختيارشان بگذارد اما
كريس��تين كالدرون (زن جوان) حاضر به پرداخت پول نشد و هر سه مرد جوان به او هجوم بردند و در كنار
ديوار يكي از آنان ضربات چاقوي خود را به بدنش وارد كرد و هر سه پا به فرار گذاشتند .ميزان خونريزي
كريستين به حدي بود كه تا بيمارستان دوام نياورد و جان سپرد.پليس لس آنجلس اعالم كرد كه محاكمه 3
مردمهاجمپنجشنبهآيندهبرگزارخواهدشد.مقتول«كريستينكالدرون»همراهبادوستشدرحالپيادهروي
درامتدابلوارهاليوودبودكهسهمردجوانراهرابهآنهابستند.دوستوهمراهكريستينكههنگامحادثهدر
نزديكياوبودتوانستهباتلفنهمراهشازچهرهمردانعكسوفيلمبگيردوآنرادراختيارپليسقراردهد.

شــــوک ويژه
انهدامباندخانوادگي
«دالور» در پايتخت

باند خانوادگ��ي «دالور» كه با همكاري اتباع
خارجي ،ش��بكهاي براي تهيه ،ترانزيت و توزيع
هرويين در تهران راهاندازي كرده بودند ،دستگير
ش��دند .س��ردار علي مويدي رئيس پليس مواد
مخدر ناجا از كش��ف  115تن انواع مواد مخدر در
س��ه ماهه اول س��ال جاري خبر داد و گفت :اين
ميزان مواد مخدر كشف شده در مقايسه با مدت
مش��ابه سال گذش��ته 12،درصد افزايش داشته
اس��ت.وي ادامه داد :در اين مدت شاهد افزايش
 6درصدي كشفيات ترياك ،افزايش  13درصدي
حش��يش 200 ،درصدي مرفي��ن 82 ،درصدي
هرويين و كاهش  10درصدي شيش��ه در كشور
بوديم .رئيس پليس مب��ارزه با مواد مخدر ناجا از
متالشي شدن  600باند تهيه و توزيع مواد مخدر
طي س��ه ماهه اول امسال خبر داد و اظهار داشت:
از اين تع��داد  80باند در تهيه و توزيع ماده مخدر
شيشهفعاليتداشتند.ويهمچنيندرخصوص
آخرين نتاي��ج تالش نيروهاي پلي��س مبارزه با
مواد مخدر در كش��ور گفت :ب��ه تازگي باندي كه
مبادرت به ورود كوكايين به داخل كشور ميكرد
در فرودگاه دستگير شد .مويدي ادامه داد :اعضاي
اين باند ك��ه  8نفر بودند قص��د ورود مواد مخدر
بهصورت بلعي را داش��تند اما ب��ه محض ورود به
كشور شناس��ايي ش��دند .اين در حالي است كه
اين افراد پيش از ورود به ايران از كشورهايي عبور
كرده بودند كه داراي سيستمهاي الكترونيكي و
به روز جهت تشخيص مواد مخدر هستند.
اي��ن مق��ام پليس از دس��تگيري ي��ك باند
خانوادگي معروف به «دالور» در تهران خبر داد و
اظهار داشت :اعضاي اين باند كه از 10نفر تشكيل
ش��ده بود با همكاري اتباع خارجي شبكهاي در
راستاي تهيه ،ترانزيت و توزيع هرويين در تهران
فعاليت ميكردند.ب ه گفت��ه مويدي ،اعضاي اين
باند در پوش��ش معامالت خودروهاي گرانقيمت
اقدام به ورود مواد مخدر به كش��ور از طريق اتباع
خارجيميكردند.

قتل دختر 15ساله
ازسويپدرخشمگين

دختر  15ساله در شهر قدس قرباني خشم

خوني��ن پدرش ش��د و از پاي درآمد.س��رهنگ
خدادادي رئيس پليس آگاهي غرب استان تهران
با بيان اين كه در اواخر ارديبهشت ماه سال جاري
مرد  50س��اله با لباس خونين وارد كالنتري 12
شهر قدس ش��د ،گفت :اين مرد با ظاهر آشفته و
لباس خون آلود عنوان كرد كه دخترش را به قتل
رسانده اس��ت.وي با بيان اينكه پس از اظهارات
اين مرد ،تحقيقات ماموران كالنتري آغاز ش��د،
گفت :اين پدر عنوان داش��ت كه دختر 15س��اله
خود را كه «راضيه» نام داش��ت با ضربات متعدد
س��نگ به قتل رسانده است.رئيس پليس آگاهي
غرب اس��تان تهران با بيان اينكه اين فرد انگيزه
قتل دخت��رش را رفتارهاي غيراخالقي دانس��ته
گفت :كارآگاهان جنايي بالفاصله به محل حادثه
رفتند و با جسد «راضيه» مواجه شدند .همچنين
بررسيهايميدانينشاندادكهدرگيريبينپدر
و دختر در طبقه اول ساختمان در اتاق راضيه رخ
داده بود.پدر 51ساله راضيه اعالم كرد كه به دليل
برخي مس��ائل و اختالفات با راضيه درگير شده و
ابتدا با وارد كردن ضربات س��نگ ،وي را بيهوش
كرده س��پس هنگامي كه متوجه شده كه هنوز
جان خود را از دس��ت نداده اس��ت ،او را با روسري
به قتل رسانده است.

آزمايشات تخصصي DNAپرده از فروخته شدن يك نوزاد پسر برداشت

معماي29ساله
اسكلتيكنوزاد

گروه ش�وك :آزمايش�ات تخصصي  DNAروي استخوانهاي يك نوزاد پرده از راز  29سالهاي برداش�ت كه در آن نوزاد پسر ربوده و
فروختهشده است.پدر اين نوزاد كه شنيده بود وي در بيمارستان مرده است وقتي ماجراي فروش  45نوزاد در بيمارستانهاي تهران
فاش شد به جستوجوي گمشدهاش پرداخت و با نبش قبر و آزمايشات علمي مطمئن شد كه پسرش زنده است.
تولد شيرين

روز دوم ديماه سال  63زني به نام «سرور» در يكي از
بيمارستانهاي اصلي تهران نوزاد پسري به دنيا آورد.
وقت��ي قرار ش��د اين م��ادر از بيمارس��تان ترخيص
ش��ود ،مس��ئوالن بخش زنان و زايمان ادعا كردند نوزاد
پسر بهخاطر ضرورتهاي پزش��كي بايد در بيمارستان
تحت نظر بماند .س��رور كه چند باري با به آغوش گرفتن
ن��وزادش طاقت دوري از او را نداش��ت و پ��در كه از تولد
پس��رش ش��اد بود برخالف ميل باطني پذيرفتند بدون
نوزاد به خانهشان بروند.

مرگ خاموش نوزاد

پ��در و مادر اين نوزاد پس��ر تا چهار روز از سرنوش��ت
وي در بيمارس��تان بياطالع بودند ،هرگاه با آنجا تماس
ميگرفتند ميش��نيدند نوزاد زردي دارد و در دس��تگاه
نگه��داري ميش��ود .روز  6ديماه س��ال  ،63پدر نوزاد
به بيمارس��تان دعوت ش��د و از تيم پرستاري شنيد كه
بچ��هاش به خاطر نارس��اييهاي تنفس��ي و قلبي جان
باخته اس��ت .اين مرد وقتي ب��راي پرداخت هزينههاي
بيمارستان رفت از پذيرش شنيد كه به خاطر مرگ نوزاد
تنها  10هزار ريال براي دفن نوزادش بايد بپردازد و هزينه
زايم��ان و نگهداري از مادر و ك��ودك رايگان خواهد بود.
پدر نوزاد پس��ر بدون اعتراض به اي��ن اتفاق و پذيرفتن
نظر تيم پزش��كي درباره مرگ نوزادش در حالي كه هيچ
مدركي به وي ارائه نشده بود ،از بيمارستان خارج شد.

 فروش مافيايي نوزادان

همه ب��اور داش��تند كه نوزاد پس��ر عباس و س��رور
در بيمارس��تان جان باخته اس��ت تا اينكه گزارش��اتي
تكاندهنده از فروش نوزادان در برخي بيمارستانهاي
اصلي تهران در روزنامهها به چاپ رسيد .تحقيقات نشان
داده بود تيمي از پزشكان و پرستاران به صورت مافيايي
و زيرزمين��ي در زايش��گاههاي تهران ب��ه پيشفروش
نوزادان به خانوادههايي كه زنان نازايي داش��تهاند ،اقدام
ميكردند .فروش  45نوزاد دختر و پسر از سوي تيمهاي
پزشكي ،رسوايي بسياري بهبار آورد ،مجرمان در جلسات
بازجوي��ي با محكوم كردن يكديگر س��عي در بيگناهي
خود داشتند .جنجال رسانهاي اين اقدام هولناك باعث
سرازير شدن عدهاي از خانوادهها كه همگي در زمان تولد
نوزادانشان شنيده بودند آنها مردهاند ،به دادسرا شد.
عباس و س��رور نيز با ديدن اين گزارش��ات وقتي ديدند
بيمارس��تاني كه نوزادشان در آنجا متولد شده و مرده در
ليست بيمارستانهاي تحت اتهام است به تكاپو افتادند

و با طرح ش��كايتي خواستار افش��اي راز فروش يا مرگ
نوزادشان شدند.

آغوش غم

عب��اس از همان ابتداي طرح ش��كايت ،انگيزهاش را
يافتن پسرش دانست و هميش��ه از خندههاي روزهاي
نخست تولدش گفت .سرور نيز چشمانتظار بود تا اثري
از پسر گمشدهشان پيدا شود .وقتي با تحقيقات قضايي،
مسئوالن بيمارستان ادعا كردند كه نوزاد پسر واقعاً مرده
و جسدش در بهشتزهرا(س) به خاك سپرده شده است،
بررسيهاي قضايي نش��ان داد روز  14دي ماه سال ،63
هشت روز بعد از اعالم مرگ نوزاد به پدرش ،در قبري كه
اسم دو نوزاد روي آن نوشته شده ،دفن شده است.

يك فاصله

فاصله هش��تروزه از مرگ نوزاد ت��ا دفن وي مرموز
به نظر ميرس��يد .همزمان با اين فرضيه كه مس��ئوالن
بيمارستان پنهانكاريهايي داش��تهاند ،مشخص شد
يكي از پرس��تاران زايش��گاه كه در زمان تولد اين نوزاد
پس��ر در همان بيمارس��تان بود ،اعترافاتي داشته كه در
بيمارس��تان ديگري به فروش نوزادان پرداخته است .از
سوي ديگر ،با وجود تاكيد رؤساي بيمارستان و پزشكان
مبني بر اينكه نوزاد پسر مرده است ،پرستاري ادعا كرد
اين نوزاد مانند نوزادان بس��ياري كه در اين بيمارستان
پيشفروش شدند ،فروخته شده است .پدر نوزاد پسر كه
در هر گام به ابهامات بس��ياري برميخورد بيشتر نگران
سرنوش��ت بچهاش شد و با پيگيريهاي ويژه ،مسئوالن
بيمارستان را پاي ميز محاكمه كشاند.

حكم به بيگناهي

ابتدا ،ش��عبه  35دادگاه رأي به بيگناهي مسئوالن
بيمارستان داد و سپس شعبه  39ديوانعالي كشور آن را
تاييد كرد .مسئوالن بيمارستان در همه مراحل قضايي
ادعاي بيگناهي كردند و حتي يكي از پرستاران ارشد با
حاضر نشدن در جلسات دادگاه وقتي بهناچار پيش روي
قاضي ايس��تاد ادعا كرد همس��رش اجازه شركت در اين
جلسات را نميداد و اطالعي از فروش نوزادان ندارد.
ب��ا وجود س��رنخهايي از ف��روش ن��وزادان در همان
بيمارستان و همزمان با تولد نوزاد سرور و عباس ،پرونده
به پيچيدگيهاي قضايي برخورد و پدر اين نوزاد با احكام
ص��ادره نهتنها عقبنش��يني نكرد بلكه ب��ه رايزنيهاي
بس��ياري با مقامات قضايي دس��ت زد ،وي اصرار داشت
اگر نوزادش زنده اس��ت نياز به پدر و م��ادر واقعي دارد و
ميخواهند وي را در آغوش بكشند.

دستور رئيس قوه قضاييه وقت

پدر نوزاد در آخرين اقدام خود نزد رئيس قوه قضاييه
وقت ش��كايت برد و خواس��تار ابهامزدايي از سرنوش��ت
بچهاش كه ش��ايد اآلن در همين تهران زندگي ميكند،
شد .آيتاهلل شاهرودي نيز با وارد دانستن درخواست اين
پدر باعاطفه ،دستور داد دادستان تهران به پيگيريهاي
ويژهاي دست بزند .با اين دستور رسمي ،پرونده در اختيار
دادس��تان وقت قرار گرفت و وي در نامهاي به سرپرست
دادسراي امور جنايي تهران خواستار اقدامات تخصصي
و ويژه شد.

 2جسد در يك قبر

وقتي دادي��ار جنايي ماموريت پيدا ك��رد پرده از راز
پرونده نوزاد پس��ر بردارد ،ابتدا با پ��ي بردن به اينكه دو
جس��د در يك قبر بوده به تحقيق درباره چگونگي دفن
دو نوزاد پس��ر در يك قبر پرداخت و ب��ا اين اقدام علمي
به سرنخهاي تازهاي رس��يد .اين ابتكار قضايي در حالي
صورت گرفت كه از وقتي پدر نوزاد پسر به طرح شكايت
پرداخته بود هيچ كس دليل وجود يك قبر با دو جس��د
نوزاد را مدنظر قرار نداده بود.
مسئوالن بهش��تزهرا(س) اصرار داشتند دوجسد
متعلق به خانوادههاي رس��ولي و هاش��مي در اين قبر به
خاك س��پرده ش��دهاند و كوتاهيهايي را در سالهاي
قديم علت اين اشتباه دانستند.

نبش قبر

داديار جنايي ك��ه در تحقيقات ويژهاي به ابهامهايي
برخورده ب��ود پس از اينكه پدر نوزاد پس��ر خواس��تار
تشخيص هويت ش��د پذيرفت براي پيدا شدن آثاري از
جس��د نوزادش با نبش قبر و آزمايشات  DNAصورت
گيرد و دس��تور نبش قبر را با اج��ازه مرجع تقليد صادر
كند .اجازه فقهي صادر ش��د و داديار جنايي تهران پس
از  24س��ال دستور داد قبر دو جسد نوزاد شكافته شود تا
آزمايشات  DNAپرده از راز نوزاد پسر بردارد.
 26بهم��ن ماه س��ال  87و در ي��ك روز آفتابي و در
حالي كه تيمهاي عكس��برداري و فيلمبرداري باالي
سر اين قبر مرموز حاضر بودند ،نبش قبر صورت گرفت
و در حالي كه همه تصور داش��تند هيچ بقايايي از نوزاد
 4روزه و نوزاد ديگري در قبر به دس��ت نيايد وقتي اين
قبر شكافته شد همه به اسكلت و بقايايي از تنها يك جسد
نوزاد برخوردند كه در كمال ناباوري در برابر ديدگانشان
قرار داشت.

ستارهفوتبالامريكادربزمشبانهزنوشوهريراكشت
گروه ش�وك :آرون هرناندز يكي از س��تارگان تيم فوتبال
ماساچوست امريكا كه زن و ش��وهري را با شليك گلوله در يك
بزم شبانه كشته بود ،توسط پليس دستگير شد.
راز اين جنايت زماني فاش ش��د كه نگهبان يك پارك جسد
زن و ش��وهر جوان را هنگام صبح در ميان علف��زار پيدا كرد.در
جريان تحقيق پليس روش��ن شد اين مرد جوان كه از بازيكنان
تيم فوتبال بوس��تون بود همراه با همسرش ،شب پيش در خانه
وياليي آرون هرناندز س��تاره فوتبال تيم ماساچوس��ت در يك
مهماني ش��ركت داش��تند .در تحقيقات بعدي روش��ن شد كه
هرناندز پس از افراط در نوش��يدن مش��روب و در حال مستي با
شليك گلوله به زن و شوهر جوان ،آنها را
به قتل رسانده و سپس اجسادشان را
در پ��ارك نزديك محل زندگياش
انداخت��ه اس��ت .كارآگاه��ان
پليس تحقيق��ات خود را در اين
زمين��ه آغ��از كردهان��د و به
گفته س��خنگوي دادستان
بريستول؛ بازجويي از متهم
(آرون هرنان��دز) ادامه دارد.
بهگزارش يكي از شبكههاي
خب��ري «آرون هرنان��دز»
جسد ادين ليود و همسرش حدود
يك مايل دورتر از خانه هرناندز در پس از كش��تن زن و ش��وهر
جوان خدمهاي را براي چند
اطراف پارك پيدا شد.
ساعت در خانهاش استخدام

كرده بود ت��ا آثار خون را از محل جنايت پ��اك كنند.گروهي از
خبرنگاران ش��بكههاي خبري در ماساچوس��ت جلوي در خانه
س��تاره معروف فوتبال تجمع كرده بودند تا خبر دستگيري وي
را گ��زارش دهند.خانوادههاي قربانيان از توجه ويژه رس��انهها
درباره خبر دستگيري س��تاره معروف فوتبال قدرداني كردند.
به گزارش پليس فوتباليس��ت  23س��اله به نام «ادين ليود» كه
در تيم نيمه حرفهاي بريستول بازي ميكرد به همراه همسرش
قرباني اين جنايت شبانه شده است .اين فوتباليست جوان يكي
از مدله��اي لباس ورزش��ي برند معروف پوما هم بوده اس��ت.
فيلمهاي ثبت ش��ده توسط دوربينهاي مداربسته اطراف خانه
«هرناندز» نش��ان ميدهد درس��ت يك س��اعت قبل از حادثه
تيراندازي؛ هرناندز با فوتباليست تيم بريستول (جوان مقتول)
در حال بحث ومش��اجره بوده است .به گفته همسايههاي ارون
هرناندز صداي تيراندازي حدود س��اعت  3بعداز نيمهش��ب از
داخل خانه فوتباليس��ت معروف شنيده ش��د و بعد از اعزام تيم
پليس ماموران به مدت  3س��اعت خانه اي��ن بازيكن معروف را
تفتي��ش كردند ولي آثاري از صحن��ه درگيري و تيراندازي پيدا
نشد و «هرناندز» هرگونه تيراندازي را انكار ميكرد.
با اعالم خبر پيدا ش��دن اجس��اد «ادين ليود» و همس��رش
توسط مامور پارك ،ماموران پليس به محل پيدا شدن اجساد زن
و شوهر اعزام شدند و سپس آرون هرناندز را به عنوان نخستين
مظنون دستگير كردند .هنوز محاكمه اين فوتباليست معروف
امريكايي ش��روع نش��ده و وي نيز حاضر نيست به پرسشهاي
خبرنگاران پاسخ بدهد.

با وجود تالش براي پيدا كردن جس��د ديگري ،هيچ
اثري از آن به دس��ت نيامد و معماي پيچيدهاي ش��كل
گرفت تا با حل ش��دن آن راز يك جس��د مشخصشود؛
اگر جسد پيدا ش��ده متعلق به نوزاد پسر عباس بود پس
نوزادي به نام فاميلي رسولي چه سرنوشتي داشت و اگر
اين اسكلتها متعلق به نوزاد رسولي بوده است پس نوزاد
پسر عباس و سرور در حال حاضر چه سرنوشتي دارد.

آزمايشات DNA

داديار جنايي در اين مرحله براي مش��خص ش��دن
هويت اين جسد دستور آزمايشات  DNAرا صادر كرد.

عدم همخواني

پس از اينكه اس��تخوانهاي يافت ش��ده از اسكلت
تنها يك ن��وزاد در قبر در اختيار مركز تحقيقات ژنتيك
انس��اني كوثر قرار گرفت وكارشناس��ان پساز بررس��ي
مولكولي اين نمونهها كه در عدد اس��تخوان مموز و يك
عدد اس��تخوان تيبيا بودند اعالم كردندكه آزمايش��ات
روي نمونه استخوان مورد مناقشه انجام گرفت و بهخاطر
نامناس��ب بودن نمونه و كيفيت پايي��ن آن فقط با يك
روش و مقايسه با نمونه همسر -مادر نوزاد -نتيجه قابل
گزارش به دس��ت آمد و نتيجه عدم نبوت يا رابطه مادر و
فرزندي بين نمونه استخوان و پسر مرده را نشان داد.

29سال بعد

همين آزمايش��ات فوق تخصصي كافي بود تا معماي
سرنوشت نوزاد پس��ر پس از گذشت  29سال حل نشده
باقي بماند و پدر نوزاد خواستار رديابي پسرش و مجازات
عامالن ربوده شدن وي از بيمارستان شود.
با وجود اينكه مش��خص شده بود اسكلت يافت شده

هيچ ارتباطي با نوزاد پس��ر عباس و س��رور ندارد ،داديار
جنايي اين پرونده را مش��مول مرور زمان دانس��ت و آن
را مختومه كرد.

تالشهاي پدر چشم بهراه

عباس كه خود را در يك بنبست ميديد باز دست از
جستوجوي خواستههايش نكشيد و با مراجعه به قاضي
يوسفي معاون دادستان تهران وي را در جريان سرنوشت
كودكش قرار داد وخواستار رسيدگي به پرونده شد.
در اين مرحله قاضي يوسفي براي چندمين بار پرونده
را به دادس��راي امور جنايي تهران برگرداند و خواست تا
به جريان بيفتد.

دردنامه پدر

پدر اي��ن ن��وزاد در اين خص��وص به ش��وك گفت:
متاس��فانه پزش��ك مس��ئول كه در حال حاضر يكي از
پزشكان سرشناس است بدون اين كه خود را مقصر بداند
در بازجوييها طوري عنوان ميكند كه انگار من به دنبال
گرفتن غرامت و جريمه هستم ،در حالي كه من هيچگونه
نياز مالياي ن��دارم و تنها نگران بچهاي هس��تم كه هم
خون من اس��ت و ش��ايد اآلن نياز به آغوش پدر و مادر و
حمايتهاي عاطفي و حتي مالي ما داشته باشد.
وي افزود :همسرم با گذشت  29سال هنوز روزهايي
را كه نوزادمان را در بيمارستان به آغوش كشيد به خاطر
دارد ،ما بچههاي ديگ��ري نيز داريم اما ميخواهم حتماً
پسرم را پيدا كنم و از وقتي آزمايشات نشان داده اسكلت
متعلق به نوزاد ما نيس��ت بيشتر مصمم شدهام .پسرم در
يك جايي شايد همين نزديكيهاست كه نميداند من و
مادرش چشمانتظارش هستيم».

قتلجوانروستاييدربدبينيبرادر
گروه ش�وك :مرد جواني كه برادرش را
در چناران با ضربه تبر به قتل رسانده است،
اعتراف هولناكي كرد.
س��اعت  8صبح  21خردادم��اه ماموران
پاس��گاه بقمچ چناران در خراس��ان رضوي
با تم��اس تلفني رهگ��ذري در جريان پيدا
ش��دن جس��د جواني در حوالي جاده قرار
گرفتن��د.
رئيس پلي��س چناران به ش��وك گفت:
تحقيقات پليس��ي براي شناس��ايي جس��د
كه مردي سفيدپوس��ت با موهاي سياه بلند
و قد  180س��انتيمتر ب��ا پيراهن كرم رنگ،
ش��لوار كردي طوس��ي و كفشهاي كتاني
خاكستري بود ،آغاز شد.
سرهنگقربانصنعتيافزود:بررسيهاي
پليس نشان داد پسر  26سالهاي كه شباهت
زيادي به جس��د مرد ناشناس دارد در همان
حوالي گم ش��ده است كه مس��عود نام دارد
و در همان گام نخس��ت تحقيقات دريافتند
وي با برادرش دچار اختالفات شديدي بوده
است و خيلي زود نعمت را دستگير كردند.
اين برادر در تحقيقات اوليه قصد داشت

ماموران را از مس��ير واقعي��ت دور كند اما با
كشف سرنخهاي ديگري نتوانست واقعيت
را كتمان كند و به ارتكاب جنايتي هولناك
اعتراف كرد.
نعمت كه  33س��اله اس��ت ،گفت :از دو
س��ال پيش ش��ك و بدبيني در مورد برادرم
پيدا كرده ب��ودم و اجازه نميدادم به خانهام
بياي��د .گاهي نيز نقش��ه قتل وي را در س��ر
داشتم تا اينكه در روز  20خردادماه تصميم
گرفتم نقشهام را عملي كنم.
به بهانه اينكه ميخواهم با كس��ي دعوا
كنم مسعود را با موتور به بياباني كشاندم و با
تبري كه همراه خودم برده بودم وي را هدف
قرار داده و كشتم.
براي از بين بردن آثار جرم كاپش��نش را
هم در اطراف روس��تاي قلقوچان با ريختن
بنزي��ن روي آن آت��ش زدم و از كرده خودم
پشيمانم.
با دس��تور حجتاالس�لام عابدينينيا،
بازپ��رس ش��عبه اول دادس��راي عمومي و
انقالب شهر چناران تحقيقات درباره زواياي
مجهول اين پرونده همچنان ادامه دارد.

