ﻗﺘﻞ :ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻠﺦ ﯾﮏ ازدواج اﺟﺒﺎری
زن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﺴﺮش را در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻟﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف
ﮔﺸﻮد  .ﺳﺎﻋﺖ  17دوازدﻫﻢ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  94از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ  ، 110ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ در ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻦ واﻗﻊ در
روﺳﺘﺎی ﺟﻬﺎن آﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی  170ﮐﻬﺮﯾﺰک اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺄﻣﻮران ﮐﻼﻧﺘﺮی در ﻣﺤﻞ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺒﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮم اداره دﻫﻢ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻫﻮﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره دﻫﻢ و ﺗﯿﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﺤﻞ ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ روی ﺟﺴﺪ اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه ) وﺟﻮد آﺛﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ ( وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮز و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﮐﻬﺮﯾﺰک
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع« ﻗﺘﻞ ﻋﻤـﺪ »و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ  103دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻬﺮﯾﺰک ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر اداره دﻫﻢ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره دﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻓﻘﺪاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﻣﺮﺗﻀﯽ  .و »( 24
ﺳﺎﻟﻪ ( ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهاش ،ﯾﺎزدﻫﻢ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  94از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﻣﺮاﺟﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ  ،ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اداره دﻫﻢ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﻫﻤﺴﺮم دارای ﻣﻐﺎزه ﻓﺮوش ﮐﻔﺶ و ﮐﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺪل آﺑﺎد اﺳﺖ ؛ ﺳﺎﻋﺖ  8روز ﺟﻤﻌﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ دی ﻣﺎه او ﻃﺒﻖ روال ﻫﺮ روز ،ﺑﺮای
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺮاﺟﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت،ﮑﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره دﻫﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ« اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻗﺖ »و ﯾﺎ
«اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎﻟﯽ و درﮔﯿﺮی ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮل »ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل آﻏﺎز
و ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯿﻼ )  18ﺳﺎﻟﻪ ( ﻃﯽ ﯾﮏ ازدواج ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻨﺘﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﺷﺪن رﺿﺎﯾﺖ
آﻧﻬﺎ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮﻓﯿﻦ در دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ  5 ،ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﮐﺮده و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ ) ﻟﯿﻼ ( ،ﭘﯿﺶ از ازدواﺟﺶ دارای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم« ﺣﺴﻦ .
اﻟﻒ »ﺑﻮده و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره دﻫﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘﺘﻮل ) ﻟﯿﻼ (
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻟﯿﻼ از ﺳﺎﻋﺖ  8ﻫﺠﺪم ﻣﺮداد ﺳﺎل  95آﻏﺎز ﺷﺪ اﻣﺎ او در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﻣﻨﮑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮش
ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  16ﻫﻤﺎن روز ﻟﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﮔﺸﻮد و ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤـﺪ و ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮش اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
ﻟﯿﻼ در اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﺶ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ« ﺣﺴﻦ  .اﻟﻒ »)  23ﺳﺎﻟﻪ ( ﺑﻪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ ﻗﺘﻞ  ،ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم در ﻣﻨﺰل ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ
 3دﻫﻢ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  94ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ در ﻣﻨﺰل آﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮدم  ،او ﻣﺮا ﻫﻞ داد و داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﺷﺪ .ﺣﺴﻦ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﻪ آﻫﻨﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻣﺸﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮﺗﻀﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ  .ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﻮاب ﺑﻮد ،ﻣﻦ داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﻣﺎﻧﺪم و ﺣﺴﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ
رﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺣﺴﻦ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ؛ ﻣﯿﻠﻪای ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد  .از ﻣﻦ ﮐﯿﺴﻪای
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ  .ﺣﺴﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ را آورد ﺟﻠﻮی در ﺣﯿﺎط ؛ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺟﺴﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ را داﺧﻞ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺮاﯾﺪ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ 4ﺻﺒﺢ  ،ﺣﺴﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﻼ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ آبﻫﺎ از آﺳﯿﺎب ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﻌﺪ ﯾﮏ روز ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرم ،ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﻢ.

ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺘﻬﻢ )ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘﺘﻮل( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ« ﺣﺴﻦ  .اﻟﻒ » ،ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره دﻫﻢ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﺣﺴﻦ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻋﺰام ﺷﺪه و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وی ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﭘﺮاﯾﺪ ﻣﺸﮑﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻮاری ﺷﻮد ،او را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از اﻋﺘﺮاف ﻟﯿﻼ و در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ اداره
دﻫﻢ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻟﯿﻼ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺣﺴﻦ  .اﻟﻒ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اداره دﻫﻢ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ،ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻃﻼع از اﻇﻬﺎرات
ﻟﯿﻼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ در ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺷﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻟﯿﻼ داﺷﺘﻢ و زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺘﻞ
را آﻣﺎده ﮐﺮده و ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ« ﺳﺎﻋﺖ  02:30ﺷﺐ ﺑﯿﺎ و ﻋﺸﻘﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ» ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻢ .
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل داﺧﻞِ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  03:30ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ  ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﯿﻼ وارد اﺗﺎق ﺷﺪم و ﺑﺎﻻی ﺳﺮ
ﻣﻘﺘﻮل رﻓﺘﻢ و ﭘﺲ از ﻣﻘﺪاری ﮐﺸﻤﮑﺶ ،ﺑﺎ ﭼﮑﺸﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻟﯿﻼ داده ﺑﻮدم ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻘﺘﻮل زدم  .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﻟﯿﻼ ﻧﯿﺰ
ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺸﺖ را روی ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﻮل ﻓﺸﺎر ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﺻﺪاﯾﺶ در ﻧﯿﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻟﯿﻼ در ﻣﻨﺰل ﮐﻨﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺎر ﻣﻘﺘﻮل ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم ؛ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻟﯿﻼ  ،ﻣﻘﺘﻮل را ﺗﺎ ﺣﯿﺎط آوردﯾﻢ  .ﻟﯿﻼ
داﺧﻞ ﮐﻮﭼﻪ را دﯾﺪ ،ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ؛ ﻣﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدم را آوردم ﺟﻠﻮی در ،ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻮل را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و داﺧﻞ
ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﮔﺎه ﺣﻤـﯿﺪ ﻣﮑﺮم ،ﻣﻌﺎون ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت
ﺻﺮﯾﺢ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻬﻢ ،ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎدر اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ  ،ﻫﺮ دو ﻣﺘﻬﻢ
ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ ﻣﻨﺒﻊ:

