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سرنخهاییکه درکشف قتل
رئیس قوه قضائیه با صدور دستور ویژهای خواستار رسیدگی فوری به پرونده قتل آتنا شد

فضای مجازی

برش

بهنام اصالنی ،پدر 35ساله «آتنا» که همچنان درشوک کشته شدن فرزندش است
بهتشریحروزحادثهوجزئیاتتازهازماجرایناپدیدشدندخترشپرداخت.
وی گفت «آتنا» آن روز از صبح همراهم آمده بود .من هم مثل همیشه در
خیابانپزشکانوسایلراپهنکردمومشغولکارشدم.اماحدودساعتچهاربعداز
ظهرمتوجهشدمدخترمنیست.بهدلیلاینکهخانهاجارهایمابامحلکارمفاصله
زیادینداشتفکرکردمآتنابهخانهرفتهاست.اماچندساعتبعدبودکهفهمیدم
دخترکوچولویم به خانه نرفته است .با نگرانی به دنبالش گشتم اماهیچ اثری از
دخترم نبود .باالخره حدود ساعت نه شب به کالنتری رفتم وموضوع را اطالع دادم.
باقاتلچقدرآشناییداشتید؟خیلی کم .چون هیچکس از او خوشش نمیآمد.
حتی فکرش را هم نمیکردم او در این ماجرا نقش داشته باشد .چرا که خودش هم
پابه پای ما پیگیر ماجرا بود و طوری دلسوزانه رفتار میکرد که یک ذره هم به اوشک
نکردم .حتی صبح روزی که دخترم گم شد به دیدنم آمد .اما نمیدانستم که چه
نقشهپلیدیدرسردارد.
گفتهشدهبعضیوقتهاآتنابرایخوردنآبیارفتنبهدستشوییبهمغازهاسماعیلمیرفت،آیااینموضوعصحتدارد؟به
هیچعنوان.چون خانهمابامحلکارمفاصلهزیادینداشتبههمینخاطردخترمبهخانهمیرفت.
آرزویآتناچهبود؟اوعاشقدرسومشقبود.نقاشیهایخوبیهممیکشید.
چندفرزنددارید؟پس ازمرگ آتنا ،یک دخترچهارساله به نام آسنا دارم که میداند دیگرخواهرکوچولوی زیبایش برای همیشه
ازپیشمارفته.
اگرروزیباقاتلآتناروبهروشویبهاوچهمیگویی؟من با او هیچ حرفی ندارم فقط امیدوارم دستگاه قضایی هرچه سریعتراورا به
اشدمجازاتبرساندتادلمنوهمسروخانوادهامومیلیونهاایرانیکمیآرامترشود.

گروه حوادث /کشـــــــــــــــــــــف جسد مرد جوان
درکناربزرگراه ،سقوط مرموز دختر ثروتمند و مرگ
عجیب یک محکوم چندروزپس ازآزادی ،سه حادثه
مهمجناییآخرهفتهدرپایتختبودند.
رهاکردن جسد دربزرگراه
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،شامگاه
پنجشنبه  22تیر مأموران کالنتری  146حکیمیه
ازکشف جسدی در فضای سبز محدوده یکی از
بزرگراههای شرق تهران قرار گرفتند .همزمان
با حضورمأموران پلیس و بازپرس کشیک قتل
پایتخت ،تحقیقات دراین باره آغازشد .یکی
از شاهدان به تیم جنایی گفت :لحظاتی قبل
خودروی پراید سفید رنگی در کنار بزرگراه توقف
کرد وسرنشینانش جنازه مرد جوانی را داخل
فضای سبز انداخته و متواری شدند.بدین ترتیب
با دستور بازپرس ایلخانی ،تحقیق برای شناسایی
ودستگیری پراید سواران آغاز شد .ساعتی بعد
هم مأموران پراید سفید رنگ را دریکی ازبزرگراهها
شناسایی ودرعملیاتی ضربتی دو مرد جوان

را دستگیرکردند.آنها زمانی که مقابل بازپرس
شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران ایستادند
گفتند «:ما سارق هستیم که دو روز قبل با پایان
دوران محکومیتمان از زندان آزاد شدیم .میالد
– متوفی -هم یکی از دوستانمان بود که اعتیاد
شدید داشت وبی جا ومکان بود .اوپس ازمصرف
مواد ازحال رفته بود وقبل ازاینکه به بیمارستان
منتقلش کنیم مرد .به همین خاطرجسدش را
درکناربزرگراه رهاکردیم».به دنبال این اظهارات
بازپرس پرونده دستورتحقیقات تخصصی دراین
باره را صادرکرد.
سقوطمرموزدخترجوانقبلازعروسی
دومین حادثه جنایی ،ساعت  12شب  22تیر
امسال به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم شد.
دراین واقعه زن جوانی از طبقه چهارم ساختمانی
در منطقه کن پایین افتاده وجان باخته بود.
همسروی در تحقیقات به بازپرس جنایی گفت:
من و همسرم قرار بود  15روز دیگر باهم ازدواج
کنیم و خانهای که این اتفاق در آنجا افتاد محل

خواستگاری که با شمشیر کشته شد!

ایستاد تا به سؤاالت قضات پاسخ دهد .او با
پذیرفتن اتهامش گفت« :روز حادثه من و دوستم
سوار موتورسیکلت بودیم .وقتی مقتول را سوار
بر موتورسیکلتاش نزدیک خانهمان دیدیم
عصبانی شدم .چون قبالً به خاطر خواستگاری
خواهرم آمده بود از او کینه به دل داشتم و با
هم درگیر شدیم که دعوا باال گرفت .بعد هم با
شمشیری که همراهم بود ضربهای به موتورش
زدم .اما نمیدانم چه شد که شمشیر به سرش
هم خورد .ولی باور کنید من قاتل نیستم و این
حادثه فقط یک اتفاق بود!»متهم دیگر پرونده
که در نزاع دسته جمعی حضور داشت در دفاع از
خود گفت« :من ناخواسته در این درگیری بودم.
حتی سعی کردم آنها را جدا کنم امـــــــا انگار
حرف هایم هیچ ارزشی نداشت .من در این دعوا
هیچ کاره بودم و در این پرونده بیگناه هستم.
ضمن اینکه هیچ سابقه کیفری هم ندارم».پس
از پایان اظهارات متهم ردیف دوم ،قضات با
اعالم ختم رسیدگی به پرونده ،وارد شور شدند تا
بزودی حکم دادگاه را صادر کنند.

کشف اجساد مادر و دخترگمشده در جنگل

گروه حوادث /پس از یک ماه جست و جوی بینتیجه برای یافتن ردی از مادر و دخترگمشده ازاهالی
حمیدیه خوزستان ،سرانجام اجساد آنها در جنگلهای منطقه پیدا شد.
علی بیرانوند -دادستان حمیدیه -گفت :حدود یک ماه پیش گزارش گم شدن مادر و دختر  8ساله ای
اعالم شده بود .با وجودی که تحقیقات برای یافتن آنها بینتیجه بود ،صبح شنبه یک چوپان ناگهان در
جنگلهای «خسرج» ،اجساد پوسیده آنها را پیدا کرد .در این باره یک مظنون که بومی منطقه نیست،
دستگیر شده است .انگیزه جنایت هنوز مشخص نیست و تحقیقات ادامه دارد.

زندگی آیندهمان بود .حتی جهیزیه  600میلیون
تومانیاش را هم به خانه آورده بودیم و تقریباً همه
کارهایمان انجام شده بود .شب حادثه به خانه
آمدم که در کمال ناباوری همسرم را به همراه زن
جوان و سه مرد ناشناس دیدم .مهسا به من گفت
که زن جوان دوستش است و مردان ناشناس هم
نامزد و اقوام دوست مهسا هستند .سر این موضوع
با او و میهمانهای ناخوانده دعوایمان شد و مردان
ناشناس که اوضاع را نامناسب میدیدند خیلی
سریع خانه را ترک کردند.اما نمیدانم چه اتفاقی
افتاد که مهسا به پایین افتاد.
جدالخونینمعتادان
سومین حادثهای که به بازپرس کشیک قتل
پایتخت اعالم شد ،مرگ مرد معتاد به خاطردرگیری
با دوستش برسر مواد مخدر بود .این جنایت ساعت
 4بامداد جمعه  23تیر به بازپرس جنایی اعالم شد
ودربررسیها مشخص شد مرد معتاد با کوبیدن آجر
بهسردوستش،اورابهقتلرساندهاست.متهمپرونده
پسازدستگیریبهقتلاعترافکرد.

شرط بچه ها

برای بخشش پدر اعدامی

گروه حوادث  /مرد کلیدساز که  9سال پیش همسرش را
در جریان مشاجره با چاقوی آشپزخانه به قتل رسانده
بود ،در حالی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشت
صبح دیروز به خاطر مرگ یکی از اولیای دم به دادگاه
انتقال یافت تا بار دیگر محاکمه شود .متهم در دادگاه
گفت« :زنم قربانی بداخالقیام شد و من هرگز خودم را
نخواهم بخشید .اما باور کنید وقتی او را کشتم در شرایط
عادی نبودم.
انگار خشم و جنون جلوی چشمانم را گرفته بود».به
گزارش خبرنگار حوادث «ایران» در این جنایت که
شامگاه  27آبان سال  87رخ داد ،مرد میانسال پس
ازمشاجرهای شدید ،همسر جوانش را در یکی از
آپارتمانهای خیابان خاوران تهران با ضربات چاقو به
قتل رساند .فرزندانشان در حالی که شاهد جنایت پدر
بودند بالفاصله با پلیس تماس گرفتند و ماجرا را فاش
کردند .سرانجام چند روز بعد مرد کلیدساز که ازصحنه
جنایت گریخته بود در ساختمان نیمه کارهای دستگیر
شد.
او پس از اعتراف به قتل ،محاکمه و با درخواست
اولیای دم به قصاص محکوم شد .او یک قدم با چوبه
دار فاصله داشت که مادرزنش جان سپرد و به این
ترتیب باید دوباره محاکمه میشد.صبح دیروز در
جریان محاکمه دوم ،فرزندان این مرد-اولیای دم
مقتول -با این شرط که پدرشان تا آخرعمر با آنها
هیچ تماسی نداشته باشد او را بخشیدند.در پایان
جلسه ،قضات دادگاه با توجه به شرایط روحی متهم
و درخواست فرزندانش ،وارد شور شدند تا حکمشان را
صادر کنند.

تصویر متهم به قتل/

روایت پدر از روز گم شدن «دخترش»

مرگ مرموز عروس و دو جوان

گروه حوادث  -معصومه مرادپور /پسر جوانی که
با همدستی دوستش ،خواستگار خواهرش را با
شمشیر کشته بود صبح دیروز همراه همدستش
در شعبه دهم دادگاه کیفری تهران پای میز
محاکمه ایستاد.به گزارش خبرنگار حوادث
«ایران» و براساس اوراق پرونده ،در این جنایت
که  24شهریور سال  94بهدنبال نزاعی خونین در
ورامین رخ داد ،پسر جوانی به نام «جواد» 25 -
ساله – کشته شد .پس از حضور مأموران و بازپرس
کشیک دادسرا در محل قتل ،عامالن نزاع خونین
شناسایی ،دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفتند .تا
اینکه «سامان» و «میالد» در نخستین تحقیقات
به قتل جواد اعتراف کردند.دو متهم صبح دیروز
به اتهام مشارکت در قتل عمد از سوی قاضی
باقر قربانزاده -رئیس دادگاه -و با حضور قاضی
غفاری – مستشار – محاکمه شدند .ابتدا نماینده
دادستان متن کیفرخواست را خواند .آنگاه اولیای
دم (پدر و مادر مقتول) برای قاتل فرزندشان
قصاص خواستند.در ادامه محاکمه ،سامان،
 26ساله – متهم ردیف اول – پای میز محاکمه
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پیدا شده .مأموران پلیس هم آمدند و جنازه
دختربچه معصوم را به پزشکی قانونی
فرستادند.
درهمین حال یکی از کارآگاهان با تجربه
جنایی میگوید« :وقتی متهم با سابقهای
چون اسماعیل رنگرز در رابطه با ربودن یا قتل
دختربچهای بازداشت شد باید تحقیقات
گستردهتری در رابطه با گذشته و حال او
انجام میگرفت .ضمن اینکه دوربینهای
مداربسته اطراف کارگاه نیز میباید خیلی
سریع تحت بررسی قرارمی گرفتند .نگاهی
به پیشینه متهم نیز نشان میداد که وی در
گذشته متهم به ارتکاب جرایمی بوده است
و به گفته دادستان پارس آباد احتمال اینکه وی
قتلهای سریالی مرتکب شده یا در جنایاتی دست
داشته باشد زیاد است .دادستان گفته« :ما با یک
قاتل حرفهای روبهرو هستیم که چندین پرونده
علیهاش تشکیل شده وپس از بازداشت ،آزاد شده
است».دادستان شهر به پیدا شدن جسد زنی اشاره
میکند که دو سال پیش در کنار روستای مجیدآباد پیدا

خبرگزاری صدا و سیما

قاتل حیله گر باشد.جسد آتنا از بیست روز پیش
از کشف ،در پارکینگ خانه مرد جنایتکار و داخل
بشکه پالستیکی قرار داشت .اما پرسش اینجاست
که مأموران چرا به فکر بازرسی از خانه مرد رنگرز،
خودرو و پارکینگ اختصاصیاش نیفتاده یا کارگاه
توجو نکرده بودند .در این
رنگرزیاش را جس 
صورت هم جنازه آتنا در پارکینگ پیدا میشد و
توجوی کارگاه
هم طالهای دختربچه در جس 
رنگرزی به دست میآمد و با چنین کشفیاتی پلیس
میتوانست راز جنایت را خیلی زودتر کشف کند.
عجیب اینکه با گذشت بیست روز از ناپدید شدن
آتنا ،همسر دوم قاتل بود که جسد او را درون بشکه
پارکینگ پیدا کرد وموضوع را به مأموران پلیس
خبر داد.همانگونه که در گزارشهای پیشین گروه
حوادث «ایران» آمده بود همسر دوم اسماعیل
رنگرز که پس از دستگیری این مرد به او ظنین شده
توجو کند تا شاید
بود به فکر افتاد خانه را جس 
نشانهای از دختربچه گمشده بهدست بیاورد .چون
خبر داشت پیش از این ماجرا هم شوهرش یک
بار در رابطه با پیدا شدن جسد زنی در بیابان ،برای

مدتی بازداشت بوده است .ازسوی دیگر خبر داشت
که همسر اول شوهرش پیش از او به خاطر خیانت
این مرد طالق گرفته بود .او شنیده بود که اسماعیل،
پنهانی با یک دختر رابطه داشت و زن اولش پس از
پی بردن به این رابطه از شوهرش طالق گرفته بود.
اما دومین همسر مرد رنگرز که موفق به افشای راز
قتل آتنا شده دراین باره گفت« :پس از ناپدید شدن
مرموزآتنا به شوهرم ظنین شده بودم .تا اینکه در
توجوهایم متوجه بوی تعفنی شدم
جریان جس 
که در فضای خانه پیچیده بود .در حال بو کشیدن
توجوهایم ادامه دادم تا اینکه متوجه شدم
به جس 
بوی تعفن شدید از داخل پارکینگ میآید .به
توجو در پارکینگی که محل
همین خاطر به جس 
توقف ماشین شوهرم بود پرداختم و باالخره بشکه
پالستیکی توجهم را جلب کرد .شن و ماسهها را
که کنار زدم بهتزده با جنازه دختربچهای روبهرو
شدم.همین که صورتش را دیدم آتنا را شناختم.
فوراً همراه برادرشوهرم به پلیس مراجعه کردیم
و گفتیم دیگر الزم نیست جایی را به دنبال آتنا
بگردید .جنازهاش توی پارکینگ ماشین شوهرم

دیده نشد

خبر

شدهبودکه
مأموران احتمال میدهند این قتل توسط قاتل آتنا
کشته شده باشد لذا بازجویی از این مرد ادامه دارد.
مردی که اهل یکی از روستاهای اطراف پارسآباد
است دو بار ازدواج کرده ،دو پسر و یک دختر دارد.
اعدام قاتل
با سرعتی که امروزه کارآگاهان و بازپرس ویژه قتل
در تکمیل پرونده این قاتل شیطانی دارند تصمیم
دستگاه قضایی بر این است که هر چه زودتر محاکمه
مرد رنگرز در دادگاه جنایی برگزار شود و در صورت
تأیید حکم اعدام ،قرار است در آینده نزدیک ،این
جنایتکار در شهر به دار آویخته شود.براساس قانون
مجازات اسالمی برای اجرای حکم اعدام باید از
طرف خانواده آتنا نصف دیه یک مرد پرداخت شود
اما پدر آتنا مرد دستفروشی است که قادر نخواهد بود
چنین مبلغی را برای اجرای حکم اعدام قاتل تهیه
کند.ضمناً شنیده میشود از هماکنون افرادی اعالم
آمادگیکردهاندتاباتعیینحسابمشترکیاینمبلغ
دیه را جمعآوری کنند تا وقفهای در اجرای مراسم
اعدامقاتلآتناپیشنیاید.
دستور رئیس قوه قضاییه
برای رسیدگی ویژه به پرونده قتل آتنا
رئیس قوه قضائیه با صدور دستور ویژهای
خواستار رسیدگی فوری به پرونده قتل آتنا
شد.دردستور آیتاهلل آملی الریجانی خطاب به
رئیس کل دادگستری استان اردبیل آمده است «:با
ابراز تأسف و تأثر از وقوع جنایت اخیر در آن استان،
الزم است با نظارت دقیق جنابعالی این پرونده با
سرعت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قضایی قرار
گیرد تا ضمن تسریع در مجازات قانونی مرتکب،
موجبات تسلی آالم خانواده داغدار و مردم شریف
منطقه نیز فراهم شود.نتیجه اقدامات در اسرع
وقت به حوزه ریاست اعالم شود».

جزئیات کشته شدن مرد مسلح
در مترو شهرری

گروه حوادث /مشاجره شدید مرد میانسال با یک روحانی
در ایستگاه متروی شهرری ،ماجرای خونینی رقم زد.مرد
خشمگین پس ازمجروح کردن مرد روحانی و یک مرد دیگر،
درحالی که تیغ موکت بری دردست داشت به سایر مردم حمله کرد ،تا اینکه ضارب با
شلیک گلوله پلیس مجروح شد اما هنگام انتقال به بیمارستان جان سپرد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،صبح دیروز صدای فریادهای مردی میانسال
مسافران ایستگاه متروی شهرری را به وحشت انداخت .این مرد که بر سر تذکری
اخالقی از سوی یک روحانی با او درگیری لفظی پیدا کرده بود ،ناگهان در یک لحظه
از جیب لباسش تیغ موکت بری درآورد و با حمله به مرد روحانی او را از ناحیه کتف و
گردن مجروح کرد .در این میان یکی از مسافران نیز که برای نجات مرد مجروح وارد این
نزاع شده بود ،هدف حمله قرار گرفت که هردو به بیمارستان هفت تیر انتقال یافتند.
ازسوی دیگر با ورود نیروهای پلیس به محوطه ایستگاه ،مأموران چند بار به ضارب
هشدار دادند تا تسلیم شود ،اما وقتی او به یکی از مأموران پلیس حمله کرد ،نیروهای
انتظامی مجبور به استفاده از سالح شدند و او را از ناحیه پا هدف قرار دادند.این فرد پس
از انتقال به بیمارستان از شدت خونریزی جان باخت.
ذوالفقار حسینی  -دادستان عمومی و انقالب ری -در این باره گفت :تیراندازی پلیس به

فضای مجازی

گروه حوادث  /مروری بر پرونده قتل آتنا ،دختربچه
هفتساله پارس آبادی که شرح ماجرای مرگ
دلخراش او در چنگ یک جنایتکار شیطانصفت،
خانوادههای ایرانی بویژه مادران را در شوک و
اندوه فرو برده ،حقایق ناگفتهای را فاش میکند.
حقایقی که کارآگاهان زبده و خبرنگاران با تجربه را
نیزمتوجه غفلتهایی در وقوع این قبیل جنایتها
و کشف این پرونده هولناک میکند .غفلتهایی که
سبب شد بیست روز جسد آتنا و راز قتل هولناکش
پنهان بماند و نقاب از چهره قاتل بیرحم
پس نرود .ضمن اینکه او حتی چند شبانه روز،
حیلهگرانه و بهعنوان دلسوز و غمخوار خانواده آتنا
همراه آنها و مردم شهر ،کوچه به کوچه و کوی به
توجوی دخترک ناپدید شده
کوی به ظاهردرجس 
بود.صبح روز  28خرداد ،بهنام اصالنی پدر آتنا،
مثل اغلب روزها بساطش را برای فروش پوشاک
مقابل کارگاه رنگرزی اسماعیل-قاتل -گسترده بود
در حالی که این جنایتکار شیطان صفت به نقشه
شومش فکرمی کرد .آن روز آتنا که ازشدت گرما
تشنه شده بود طبق معمول وارد کارگاه رنگرزی شد
تا آب بنوشد .اما رنگرز شیطان صفت که بهدنبال
فرصت مناسبی بود بسرعت در دکانش را بست و
آتنا را با زور و تهدید به پشت پستو کشاند و...
سرانجام پنج روز پس از ناپدید شدن آتنا،
مرد رنگرز بهعنوان مظنون اصلی بازداشت شد.
کارآگاهان بازجویی از او را آغاز کردند اما قاتل
در تمام مراحل تحقیق به مأموران بازجو گفت
هرگز آن روز آتنا را ندیده است .در حالی که جسد
دختربچه درون یک بشکه پالستیکی در پارکینگ
اختصاصی خانهاش در زیر تودهای از ماسه قرار
داشت .این درحالی بود که مرد رنگرز ،روز ناپدید
شدن آتنا ،دختربچه را در کارگاهش خفه کرده،
طالهایش را ربوده و در گوشهای از پستوی دکانش
پنهان کرده و سپس جسدش را در پارکینگ
خودرویش درون بشکه پالستیکی انداخته بود.
پانزده روز از بازداشت قاتل در بازداشتگاه اداره
آگاهی گذشته بود اما عامل جنایت در تمام مراحل
بازجویی لب به اعتراف باز نکرد .تا اینکه کارآگاهان
در بازبینی دوربینهای مداربسته مغازههای
اطراف رنگرزی ،به سرنخ مهمی دست یافتند.
تصاویر دوربینهای مداربسته بانک و مغازهای
دیگر که در یک طرف کارگاه رنگرزی قرار داشت
نشان میداد آتنا با گذر از پیاده رو وارد کارگاه
رنگرزی شده اما پس از آن ناپدید شده بود .پس این
موضوع نمیتوانست مدرک غیرقابل انکاری برای

آتنا
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فرد ضارب برای دستگیری او بوده است و این فرد که مجروح شده بود در راه بیمارستان جان
باخت،پسازاینحادثهکوچکترینمشکلامنیتیدرمترووجودندارد.هدایتاهللجمالیپور
رئیس شورای تأمین شهرستان ری نیز اظهار داشت :در این حادثه دو نفر به واسطه حمله
فردینابهنجارمجروحشدندوتحتدرمانقراردارند.بهگفتهویدراینحادثه،یکروحانی،
درراستای امر به معروف به یک فرد میانسال نابهنجار تذکر داده بود که این تذکر سبب
برافروخته شدن و خشم وی شده و ضارب با تیغ موکت بری به روحانی و یکی از افرادی که در
حمایت روحانی آمر به معروف وارد صحنه شده بود ،حمله کرده و این دونفر را هدف قرارداد.
ضمن اینکه شواهد نشان داده ضارب حالت عادی نداشته است.همچنین هادی تمهیدی،
معاون فرماندار شهرری گفت :این غائله با تیراندازی پلیس پایان یافت ضمن اینکه ضارب
کشته و 2نفر مجروح شدند.به گفته سرپرست اورژانس کشور یک افسر نیروی انتظامی نیز در
این حادثه مجروح شده که در ایستگاه مترو تحت درمان قرار گرفت.یک منبع آگاه امنیتی
هم درباره این حادثه گفت :در این تیراندازی حدود  15نفر مجروح شدهاند .بررسیها نشان
میدهد که خصومت شخصی سبب بروز این درگیری بوده است .بسیاری از مصدومان هم
پس از مداخله برای پایان دادن به نزاع مجروح شدهاند .مهاجم مترونیز حالت عادی نداشته
است.مرکز اطالعرسانی پلیس تهران بزرگ نیز دیروز با انتشار اطالعیهای به تشریح جزئیات
این حادثه و تیراندازی پلیس پرداخت .پلیس اعالم کرد :فردی که با استفاده از سالح سرد
اقدام به ایجاد درگیری در ایستگاه مترو شهرری کرده بود ،براثر تیراندازی از ناحیه پا مجروح
و در مسیر انتقال به بیمارستان جان سپرد .در این حادثه فرد مهاجم که مردی حدود 40ساله
بود با چاقو به جمعی از شهروندان حاضر در ایستگاه حمله کرد 4 .نفر از شهروندان در این
حمله زخمی شدند و مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه مترو نیز با اعالم اخطار از وی
خواسته بودند که سالح سرد را تحویل دهد که مهاجم از این کار خودداری کرد .بنابراین
مأموران پلیس به سمت مهاجم شلیک کرده و اورا از ناحیه پا هدف قرار دادند ،اما این
فرد در جریان انتقال به بیمارستان جان باخت .گفته شده روحانی مجروح در این حادثه
قاضی سابق دادگاه خانواده شهر ری بوده است.

