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بازجویی

گرگ ها علیه گرگ ها
امید آرمین

اوایل تابستان 65 بود که جسدی با چهره ای مخدوش 
در شمال غرب تهران پیدا شد . پرونده این قتل در دایره 
یک قتل سابق اداره آگاهی در اختیار ستوان درویش 
ــرار گرفت. کــارآگــاه شفیقی خیلی سریع  شفیقی ق
خواستار نمونه برداری از انگشتان جسد شد وبا همین 
روش مشخص شد جسد متعلق به یک سارق حرفه ای به 
نام احمد مهرگان است. کارآگاه شفیقی پی برد احمد 
مهرگان یکی از مشهورترین قفل بازکن هایی است که با 
وجود به دست آمدن ردپایش در 15 سرقت طال و جواهر 
توانسته با زیرکی خاصی ازچنگال عدالت بگریزد. این 
مقتول دفترچه تلفنی داشت که ابزار کارش بود وقتی 
این دفترچه باز می شد خودکارهای بیکی را می دیدی 
که در قسمت انتهایش مته های شماره یک با حرارت 
بسیار به آن چسبیده بود و به صــورت منظم کنار هم 

چیده شده بود.
شکی نبود قتل به خاطر تسویه حساب درون گروهی 
است از این رو کارآگاه برای به دست آوردن ردپای قاتل 
همه پرونده های مقتول در زمینه سرقت طال را تحت 

بررسی قرار داد.
همدست احمد مهرگان اعتراف کــرده بــود ایــن دزد 
حرفه ای وقتی وی را که از دوستان قدیمی اش بود در 
مشهد دیده است چون احمد شناسنامه نداشت از او 

خواسته است در هتلی با هم اقامت کنند .
مقتول با راه یافتن به هتل پی می برد زیر اتاق آن ها 
جواهر فروشی بزرگی وجود دارد دوستش را راضی می 

کند تا نقشه سرقت از این جواهرفروشی را اجرا کنند.
بعد از شناسایی احمد مهرگان در مجلس ختم وی 
مردی به نام بهروز حضور داشت که دستش را باندپیچی 

کرده بود.
افسر پرونده با توجه به این که ضربات بسیار زیادی 
به وسیله چاقو به سر و صورت و دیگر اندام های احمد 
مهرگان وارد شده بود احتمال داد در این درگیری قاتل 

نیز مجروح شده باشد.
بدین ترتیب ازبهروز تحقیق کرد اما هیچ سرنخی از وی 

به دست نیاورد.
خیلی زود یکی از دوستان بهروز به نام فرید بازجویی 

شد:
می دونی احمد مهرگان کشته شده؟

دلیلی نداره بدونم، چون تا حاال به حضورش نرسیدم!
ببین پای تو گیره، بهروز قتل احمد مهرگان را انداخته 

گردن تو.
اون غلط کرده، من اون شب اصال اونارو ندیدم.

کدوم شب؟
حاال که بهروز این طور گفته من هم می گم چه شده 
است آخرین روزی که من بهروز و احمد را دیدم قرار 
شد همگی ساعت 12 شب توی شهرزیبا دور هم جمع 
بشیم، تا به خانه یک بازاری که 13 هزار سکه طال توی 

گاوصندوقش داشت دستبرد بزنیم.
شب قرار، من هر چقدر صبر کردم خبری از احمد و بهروز 

نشد. من هم نگران شدم و پا به فرار گذاشتم.
بعد از این بازجویی وقتی ستوان شفیقی مدرک مهمی 
از بهروز به دست آورد در تماس با تلفن خانه او خواست 
ساعت 8  صبح فردای آن روز در اداره آگاهی حضور یابد 

تا به چند پرسش جواب بدهد.
از سوی دیگر با توجه به احتمال فرار بهروز شماره وی 

ردیابی شد و خانه اش تحت نظر قرارگرفت.
هنوز ساعت 8 صبح نشده بود که بهروز به همراه یک زن 
و بچه ای در آغوش در دایره یک قتل سابق حضور یافت و 

در برابر افسر پرونده احمد مهرگان نشست.
وقتی ستوان شفیقی متهم اول قتل احمد مهرگان  را 
در برابرش دید و پی برد زن و بچه همراه وی همسر و 
فرزندش هستند، از بهروز خواست به خانه اش برگردد و 

فردای آن روز به تنهایی در آگاهی حضور یابد.
این اقدام که رئیس شعبه قتل را هم به تعجب انداخته 
بود بسیار بی سابقه بود. فردای آن روز در حالی که همه 
تصور می کردند بهروز دیگر به اداره آگاهی نخواهد رفت 

این مرد وارد شعبه شد و خود را به کارآگاه معرفی کرد.
می دونی چرا این جایی؟

برای احمد مهرگان اما من بی گناهم.
می شه دستتو ببینم؟

منظورت زخمشه! یه شب وقتی خانمم نبود می خواستم 
کنسرو باز کنم که دستم برید، همین!

یعنی اگر همسرت رو هم بیارم این جا، همین داستان را 
سر هم می کند؟

شما این کار را نمی کنید.
مجبور باشم می کنم.

اگر مطمئن بودی من قاتلم چرا دیروز دستگیرم نکردی؟
خودت چه فکر می کنی؟

نخواستی پیش همسرم ضایع بشم، راستشو بخوای به 
خاطر همین کارت بود که از دیروز فرار نکردم، چون 
فهمیدم می خواستی منو بازداشت کنی، خب من هم 

باید مرام داشته باشم و خوبی شمارو بی پاسخ نذارم.
نگفتی چرا احمد مهرگان رو کشتی؟

اون به من نارو زده بودمن به خاطر مریضی همسرم با 
احمد همکاری کــردم اما در یک سرقت بــزرگ وقتی 
رسیدیم سر تقسیم پول،  احمد غیبش زد تا این که مدتی 
بعد توی خیابان الله زار دیدمش کلی معذرت خواهی 
کرد و خواست با شرکت در سرقت 13 هزار سکه ای نه 
تنها بخش زیادی از طالها مال من بشه بلکه 25 هزار 

تومان قبلی ام را هم به دست بیارم.
چی شد اونو کشتی؟

وقتی شب قرار رفتم پیشش اون منو مسخره کرد و چندتا 
تیکه انداخت. طاقت نیاوردم و زدم به بی خیالی این قدر 

به اون چاقو زدم تا دلم خنک بشه!

پسر جــوان در چند قدمی محل قــرار با 
نامزدش داخل پارک تنیس کرج  دست 

به جنایت زد.
عصر شنبه 16 شهریور امسال بود که پسر 
جوانی به نام کامران برای رفتن به محل 
قرار مالقات نامزدش در پارک تنیس کرج 
از خانه خارج شد و در چند قدمی محل 
قــرار مالقات بود که چهار جــوان جلوی 

راهش سبز شدند.
پسر جــوان که امید نــام دارد با کامران 
شروع به صحبت کرد و بین آن ها درگیری 
رخ داد و در ادامه کامران که به دنبال راه 
فرار بود از جیبش چاقویی بیرون کشید و 

یک ضربه به شکم پسر جوان زد.
امید روی زمین افتاد و کامران با دیدن 
این صحنه پا به فرار گذاشت و دوستان 
پسر جوان دست به چاقو شدند تا مانع فرار 
جوان چاقوکش شوند اما کامران توانست 

از محل فرار کند.
مرگ امید	 

امید که غرق خون روی زمین افتاده بود 
به بیمارستان شهید مدنی منتقل شد اما 
به دلیل خون ریزی زیاد به کام مرگ فرو 
رفت و همین کافی بود تا تیمی از ماموران  
ــره جنایی پلیس آگاهی کــرج برای  دای
دستگیری عامل این جنایت خیابانی وارد 

عمل شوند.
ــه ســراغ  ــان در گــام نخست ب ــاه ــارآگ ک
دوستان امید رفتند و در تحقیق از آن ها 
پی بردند که قاتل 22 ساله از دوستان 
خودشان بوده که به خاطر یک اختالف 

شخصی با امید درگیر شدند.
ردیابی ها ادامه داشت تا این که ماموران 
با اقدامات فنی و پلیسی پی بردند که پسر 
جوان پس از قتل به سمت شمال کشور 
فرار کرده و در یکی از روستاهای جاده 

چالوس پنهان شده است.
عملیات  مــرحــلــه  ایـــن  در  پلیسی  تــیــم 
دستگیری را آغاز کردند و پس از گذشت 
10 ساعت از زمان قتل امید کارآگاهان 
موفق شدند کامران را در مخفیگاهش 

دستگیر کنند.
ــت ابتدا خــود را بی  کــامــران سعی داش
گناه معرفی کند اما وقتی خود را در برابر 
مدارک و شواهد پلیسی دید به ناچار لب 
به سخن باز کرد و پرده از جنایت خیابانی 

برداشت.
قاتل خونسرد	 

کامران 22 ساله که سابقه درگیری در 
پرونده اش دیده می شود، جوانی آرام و 
خونسرد است که از کودکی پس از جدایی 
پدر و مادرش در کنار مادربزرگش زندگی 
می کند و تاکید می کند که عذاب وجدان 
را باید کسانی داشته باشند که من و امید 

را به جان هم انداختند.
سابقه داری؟	 

بله، دو بار به خاطر درگیری زندان رفتم. 
آخرین بار کی زندان بودی؟	 

11 اسفند سال 96.
شغل؟	 

آشپز فست فود بودم.
االن به چه جرمی دستگیر شدی؟	 

قتل.
چرا؟	 

ریختند سرم و کتکم زدند من هم دست به  
چاقو شدم، مقصر خودشون بودند.

اختالف داشتی؟	 
بله، یک ماه قبل داخل پارک فاتح نشسته 

ــودم دو دختر که مــرا می شناختند از  ب
جلوی من رد شدند و سالم کردند. چند 
قدم جلوتر چند پسر جــوان که آن ها را 
قبال در پارک دیده بودم به سراغ دخترها 
رفتند و من دیگر کاری به آن ها نداشتم 
تا این که یکی از دوستانم که با یکی از دو 
دختر جوان دوست بود به سراغم آمد و 
گفت که چرا دوستانت به دنبال دوست 
من راه افتاده اند که آن جا گفتم دوستان 
من نبودند و فالنی و دوستانش بودند که 
بعد از آن شنیدم پسر جوان به سراغ امید 
که برای دختران ایجاد مزاحمت کرده بود 
رفته و درگیر شدند و دو سیلی به صورت 

امید زدند.
نقش تو این وسط چه بود؟	 

آن ها گفته بودند که چرا من گفتم امید 
بوده است، در صورتی که خود دخترها 
امید را می شناختند و گفته بودند او برای 

آن ها مزاحمت ایجاد کرده است.
روز جنایت چه اتفاقی افتاد؟	 

من صبح به پارک رفتم که فهمیدم امید 
چند نفر را به سراغم فرستاده است که 
با من درگیر شوند از پارک خارج شدم، 
ــاره عصری به پــارک رفتم و فهمیدم  دوب
که چند نفر به دنبالم هستند که با هم 
درگیر شویم باز از پــارک خــارج شدم تا 
این که غروب با نامزدم قرار داشتم و قصد 
عبور از پارک را داشتم که امید و سه تن از 
دوستانش به سراغم آمدند و بدون هیچ 
حرفی مرا به باد کتک گرفتند و من هم 

دست به چاقو شدم.
چند ضربه زدی؟	 

یک ضربه به شکم امید زدم.
آن ها هم چاقو داشتند؟	 

وقتی داشتم فرار می کردم دست به چاقو 
شدند.

چقدر درگیری تان طول کشید؟	 
شاید 30 ثانیه، من وقتی امید را با چاقو 
زدم با دوستانش درگیر بودم که امید روی 

زمین افتاد و من فرار کردم.
همیشه چاقو همراهت است؟	 

چهار سال بود که دست به چاقو نشده 
بودم ولی هربار که پیش نامزدم می رفتم 

چاقو همراهم بود.
چرا؟	 

چون نامزدم خوش تیپ است و اگر کسی 
نگاه چپ به او می کرد و مزاحمش می شد 

درگیر می شدم.
سابقه درگــیــری به خاطر نامزدت 	 

داری؟
نه، چون چندبار پیش آمد که نگاه های 
چپ به نامزدم کردند ولی او مانع درگیری 

من شد.
چاقو باعث شجاعت تو می شود؟	 

نه، اگر همراهم نباشد هم دعوا می کنم 
ولی اگر روز درگیری چاقو همراهم نبود 

من امروز این جا نبودم.
کی متوجه شدی امید کشته شده 	 

است؟
سه  ساعت بعد از درگیری، بچه محل های 
امید به من زنگ زدنــد و گفتند که امید 
فوت کرده و فرار کن. دوستانش اگر امید 
را به بیمارستان می رساندند او زنده بود، 
چون 40 دقیقه طول کشیده تا امید به 
بیمارستان منتقل شود و به خاطر خون 

ریزی فوت کرده است.
تو بعد از درگیری کجا رفتی؟	 

رفتم خانه و بعد از خانه خارج شدم و به 

سمت جاده چالوس رفتم.
قصد فرار داشتی؟	 

نمی دانستم کجا می روم، با آژانس به یک 
مقصد می رفتم و بعد دوباره با یک ماشین 
دیگر به جای دیگر می رفتم به هر جا که 
فکر کنید رفتم تا این که صبح ساعت 5 بود 

به خانه بازگشتم.
چرا فرار نکردی؟	 

من حتی پاسپورتم همراهم بود و پولش 
را هم داشتم که همان شب از ایران خارج 
شوم اما پشیمان شدم و قصد داشتم خودم 
را به پلیس معرفی کنم ولــی قبل از آن 
ــودم لباس بخرم  ــرای خ می خواستم ب
امــا ساعت 11 صبح بــود که پلیس مرا 

دستگیر کرد.
چرا لباس بخری؟	 

چون خانواده ای نداشتم می خواستم 
برای خودم لباس بخرم که داخل زندان 

لباس داشته باشم.
ــدان داشتی که از ایــران 	  عــذاب وج

خارج نشدی؟
ــدان داشتم، ولی به این فکر  عــذاب وج
کردم که فرار کنم که چه اتفاقی بیفتد؟! 
نه می توانستم به کسی زنــگ بزنم، نه 
می توانستم به کسی بگویم چه کاره ام 
و این را می دانستم که باالخره یک روز 
دستگیر می شوم و گفتم چه بهتر که زودتر 

خودم را تسلیم کنم.
چرا خانواده نداری؟	 

پدر و مادرم همان زمانی که کودک بودم از 
هم طالق گرفتند و من در خانه مادربزرگم 
بزرگ شدم ، از پدرم که اصال خبری ندارم 
چون پیگیر من نیست و مادرم هم ازدواج 

کرده و خیلی کم از هم خبر داریم.
درگیری که به خاطرش زندان رفتی 	 

برای چه بود؟
مادربزرگم جگرفروشی داشت و یک شب 
سه پسر مست به مغازه مادربزرگم رفته 
بودند و بعد از این که غذا خوردند ادعا 
کــرده بودند که گردنمان کلفت است و 
پولش را نمی دهیم که در همان لحظه 
من به آن جا رسیدم و از آن ها خواستم پول 
غذایی را که خوردند پرداخت کنند که با 
آن ها درگیر شدم، یکی از آن ها را با چاقو 

زدم و دو جوان دیگر فرار کردند.
چقدر پول غذا بود؟	 

مثال 50 هزار تومان ولی بعد از درگیری 
مجبور شدم 23 میلیون تومان پول دیه 

بدهم.
عذاب وجدان داری؟	 

بله، او هم یک جوان بود و خانواده اش داغ 
دار شدند و من اصال قصد کشتن نداشتم.

از زندان ترسی نداری؟	 

نه.
میشه گفت چون تنها هستی و چیزی 	 

برای از دست دادن نداری، زندان برایت 
مهم نیست؟

شاید. ولی ناراحت باشم چه اتفاقی می 
افتد.

فکر می کنی بخشیده شوی؟	 
امیدوارم، چون من قصد کشتن نداشتم.

ارزشش را داشت؟	 
برای دختری که به خاطرش دو نفر دیگر 
اختالف داشتند و به من یک سر سوزن هم 
ربط نداشت ارزش نداشت این اتفاقات 

بیفتد.
از خانواده مقتول درخواستی داری؟	 

پشیمانم و می خواهم که مرا ببخشند.
در این پرونده خانواده ات را مقصر 	 

می دانی؟
آن ها هم کمی مقصر هستند، چون 
اگر بــاالی سرم بودند و شب ساعت 
10 می گفتند باید خانه باشی و از 
من مراقبت می کردند االن جای من 

این جا نبود.
احساس تنهایی می کنی؟	 

من همیشه تنها بودم و آن را لمس کردم.
ــزی 	  ــی ــی ات را بـــا چـــه چ ــای ــه ــن ت

می گذراندی؟
گوشی موبایل و موتور سواری.

اهل مواد مخدر نیستی؟	 
نه، فقط سیگار می کشم.

ــت بــه چاقو 	  ــوی دوبـــاره دس آزاد ش
می شوی؟

نــه، از ایــن شهر مــی روم، چــون منطقه 
جغرافیایی باعث شد تا نادرست تربیت 
ــاز تحت تاثیر افــراد  شــوم و اگــر بمانم ب

درگیری به وجود می آید.
برنامه ای برای زندگی ات داشتی؟	 

نه، من یک ماه سرکار می رفتم و چهار 
میلیون تومان حقوق می گرفتم بعد دیگر 
کار نمی کردم و تا وقتی که پول داشتم 

بیکار می چرخیدم.
حرف آخر؟	 

ــدان دارم و از ایــن اتفاق  ــذاب وج من ع
ناراحتم ولی افرادی باید ناراحت باشندو 
ــذاب وجــدان داشته باشند که باعث  ع
شدند من و امید به جان هم بیفتیم که جان 
او گرفته شد و من نیز شاید یک روز اعدام 
شوم، آن ها باعث این اتفاقات هستند که 

آزادانه زندگی می کنند.
به اعدام فکر می کنی؟	 

بله.
می ترسی؟	 

نه، مهم نیست، ناراحت باشم و بترسم تا 
روز اعدام آرامش ندارم.

تحلیل کارشناسجنایت در پایان رقابت بر سر یک دختر

سایه به سایه با احساس مرگ
دکتر کاظم قجاوند جامعه شناس و استاد دانشگاه

افرادی که در جامعه با خود سالح سرد حمل می کنند 
ممکن است در دوران کودکی احساس امنیت در 
آن ها شکل نگرفته باشد. از دیدگاه جامعه شناختی 
می توان حمل سالح سرد را این گونه بررسی کرد 
که اگر در دوران کودکی فرد احساس امنیت در او 
شکل نگیرد در آینده با ورود به جامعه ای بزرگ تر 
همه مکان های اجتماعی را ناامن و خطرناک می داند  
. احساس امنیت در دوران کودکی توسط اعضای 
خانواده از طریق دوران شیرخوارگی و در آغوش مادر 
به فرد منتقل می شود محبت و توجه کافی از سنین 
کم احساس امنیت و تعلق را در فرد شکل می دهد. 
چنان چه در دوران کودکی بــرای فــردی اتفاقاتی 
از قبیل تجاوز و....  رخ دهد فرد احساس ناامنی و 
اضطراب خواهد داشت این افراد معمواًل با ورود به 
محیط های اجتماعی بزرگ تر بعد از خانواده مانند 
مدرسه، دانشگاه و محیط های کاری احساس ناامنی 
و تصور می کنند خطراتی مدام در کمین آن هاست 
و به دلیل اضطراب کاذبی که دارنــد فکر می کنند 
هر لحظه ممکن است مورد آزار و آسیب قرار بگیرند 
بنابراین تصمیم می گیرند به محض ورود به جامعه 
وسایلی مانند چاقو ،زنجیر و پنجه بوکس را به عنوان 
وسایل کمکی برای دفاع از خود همراه داشته باشند 
تا اگر از سوی فردی مورد آزار قرار گرفتند و احساس 
ناامنی کردند از آن استفاده کنند. حمل این سالح به 
این افراد احساس امنیت و اعتماد می دهد در حالی 
که از نگاه جامعه شناختی و روان شناختی بیانگر آن 
است که این فرد مشکل شخصیتی دارد و چون مورد 
بی توجهی و طرد شدگی قرار داشته اکنون بدون 
حمل سالح سرد به شیوه دیگری نمی تواند در جامعه 
اعتماد به نفس خود را حفظ کند به همین دلیل ترجیح 
می دهد برای کسب اعتماد به نفس و قدرت نمایی 
با خود سالح سرد داشته باشد البته از نگاه دیگر 
می توان گفت در جوامعی که ابزارهای تامین امنیت 
مانند پلیس،  فرضیه امر به معروف و نهی از منکر،  
نظارت اجتماعی کنترل رسمی و غیررسمی ضعیف 
عمل کند افراد احساس می کنند خودشان باید حفظ 
امنیت را در جامعه به عهده بگیرند و با سالح سرد از 
خود دفاع کنند در حالی که در جامعه باید به نیروهای 
ناظر بر رفتارهای اجتماعی اعتماد کرد. وقتی جامعه 
دچار بی تفاوتی اجتماعی می شود و مردم می بینند 
یک نفر مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به یاری او نمی 
روند و کنترل های رسمی و غیررسمی عملکرد شان 
ضعیف است فرد تصمیم می گیرد به صورت شخصی از 
خود دفاع کند و با قانون شکنان در مواقع خطر با سالح 
سرد برخورد کند در حالی که حمل سالح سرد خود 
نشان دهنده یک رفتار غیرقانونی و هنجار شکنانه به 
شمار می رود زیرا این افراد در محیط های اجتماعی 
رعب و وحشت ایجاد می کنند.  برخی افراد هم در 
جامعه هستند که با سالح سرد وحشت اجتماعی به 
وجود می آورند و بعد از دستگیری برای آن ها مجازات 
های سطحی در نظر گرفته می شود و بالفاصله به 
محیط اجتماعی بر می گردند و حتی برخی از آن ها که 
با سالح سرد قدرت نمایی می کنند با سپردن وثیقه و 
ضامن دوباره در جامعه رها می شوند در حالی که افراد 
قداره کش و عربده کش باید با مجازات های سنگین 
تری روبه رو شوند تا به خود این اجازه را ندهند که با 
سالح سرد به جان مردم بیفتند و از سوی دیگر امنیت 
مردم به خطر نیفتد که آن ها هم یاد بگیرند با خود 
سالح سرد حمل نکنند. در نظریه کنترل این نوع رفتار 
مورد بررسی قرار گرفته است و باید به این مسئله توجه 
کرد که افرادی که با خود سالح سرد حمل می کنند 
چقدر در کنترل رفتار خود قوی هستند و افکار و رفتار 
آن ها باید بررسی شود زیرا برخی از آن ها شخصیت 
هیجانی دارند و به طور آنی تصمیم می گیرند که از این 
وسیله استفاده کنند و چون مهارت کنترل خشم خود 
را ندارند و نمی توانند عصبانیت های خود را مدیریت 
کنند در اولین برخورد از این سالح استفاده می کنند 

و جنایت های هولناکی را رقم می زنند.

گره کور قتل مرموز راننده پراید در منطقه مرتضی گرد تهران  بعد از 
چهار سال باز نشد. خانواده این مرد خواستار دریافت دیه از صندوق 
بیت المال شدند . نیمه شب بیست و ششم اسفند سال 94 مردی 
هراسان با پلیس تماس گرفت و کمک خواست .وی  گفت پیکر نیمه 
جان مردی را داخل پراید نقره ای اش پیدا کرده اســت.  بالفاصله 

ماموران پلیس به منطقه مرتضی گرد رفتند و با پیکر نیمه جان 
مردی داخل پراید نقره ای رو به رو شدند که شواهد 

نشان می داد چاقو خورده است . وی بالفاصله 
به بیمارستان شهدای یافت آباد منتقل شد 

اما به دلیل شدت خون ریزی جان سپرد.  
مرد جوانی که با پلیس تماس گرفته بود 

به ماموران گفت :من چهار سال است 
که در یک کانکس در منطقه مرتضی 
گرد نگهبان هستم.  آن شب در اتاقک 
نگهبانی نشسته بودم که متوجه شدم  

یک پراید نقره ای از مسیر اصلی منحرف 
شد و به سمت راســت جــاده آمد .او دقیقا 

مقابل کانکس نگهبانی توقف کرد و در ماشین 
را باز کرد. وقتی جلو رفتم با صحنه وحشتناکی 

روبه رو شدم. مردی غرق خون بود.  او به سختی به من 
گفت که داخل شهرک او را با چاقو زده اند. من همان  موقع پلیس را 
مطلع کردم، اما او اسمی از ضارب نبرد.  به دنبال اظهارات این مرد 
تالش برای افشای هویت قربانی آغاز شد و پلیس از طریق شماره پالک 
خودروی  راننده پراید خانواده وی را شناسایی کرد. در بررسی ها روشن 
شد این مرد 53 ساله مصطفی نام داشت و با پراید نقره ای مسافرکشی 

می کرد .ماموران  در نخستین گام  از تحقیق ها به پرس و جو از خانواده 
وی  پرداختند. پسر مصطفی به ماموران گفت: پدرم راننده بود و شب 
ها  در حوالی میدان تره بار مسافرکشی می کرد. او دیروز از خانه بیرون 
رفت و نیمه شب  جنازه او  پیدا شد .پدرم  با هیچ کسی خصومت شخصی  
نداشت و نمی دانم چرا کشته شده است.فقط پلیس در بازرسی ماشین 
پدرم کارت ملی یک زن ناشناس را پیدا کرده است.با اظهارات پسر 
قربانی صاحب کارت ملی که زن جوانی بود ردیابی شد 
و گفت :وقتی به عنوان مسافر سوار پراید نقره ای 
شــدم  کارتم ناخواسته از داخــل کیفم بیرون 
افتاده است. به این ترتیب پلیس هیچ مدرکی 
علیه زن جوان به دست نیاورد.  وقتی تالش 
چهار ساله پلیس بــرای یافتن قاتل مرد 
مسافرکش بی نتیجه ماند و هیچ مظنونی 
در این زمینه  دستگیر نشد ، اولیای دم 
درخواست دریافت دیه از صندوق بیت 
المال را مطرح کردند . آن ها در شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست 
قاضی قربان زاده و با حضور یک قاضی مستشار 
حاضر شدند .پسر قربانی گفت:پدرم  بی گناه کشته 
شد و با گذشت چهار سال از مرگ او هنوز قاتل شناسایی 
نشده است .پدرمان مشکل اخالقی یا خصومت شخصی با کسی  
نداشت .من در این چهار سال   به سختی خرج  زندگی مادر و دو  خواهرم 
را تامین  می کنم. حاال  تقاضا داریم تا دیه پدرمان  از صندوق بیت المال 
به ما پرداخت شود . بنابر این گزارش ؛ در پایان جلسه قضات  وارد شور 

شدند تا درباره این درخواست اظهار نظر کنند.

گره کوردر رازجنایت »مرتضی گرد« پایتخت


