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جلسه رســیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم 
شهردار پیشین تهران صبح دیروز شنبه ۲۲ تیرماه به صورت 
علنی در سالن اجتماعات امام خمینی )ره( به ریاست قاضی 
کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی کشکولی رئیس 
شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران گفت: قبل از اعالم رسمیت 
جلسه الزم می دانم با توجه به آثار اجتماعی این جرم تذکراتی 
را در راستای قانون آئین دادرسی کیفری جهت تنویر اذهان 
عمومی و رســانه ها بیان کنم. رئیس دادگاه گفت: در برپایی 
یک دادرسی الزامات قانونی وجود دارد و رعایت آن به موجب 
قانون الزامی است. بنا به ماده ۴۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری 
»محاکمــات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتــی و در صورت 
تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می شود. انتشار آنها ممنوع 

و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.«
موافقت رئیس قوه قضائیه با انتشار گزارش دادگاه

رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران افزود: به موجب 
تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری انتشار جریان 
رسیدگی به گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن 
بیان مشخصات شاکی و متهم است؛ به درخواست دادستان کل 
کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه با این درخواست امکانپذیر 
اســت که در این پرونده این مهم انجام و رئیس قوه قضائیه با 
درخواست دادستان کل کشور مبنی بر انتشار جریان رسیدگی 

پرونده موافقت کرده است.
وی ادامه داد: از رسانه ها انتظار می رود در چارچوب موازین 
قانونی به انتشار اخبار بپردازند و پرداختن به مسائل حاشیه ای 
پرهیز کنند. در این پرونده که موجب تشویش اذهان عمومی 
شد، بی شک دخالت برخالف موازین قانونی رسانه ها بی تأثیر 
نبود. در جرایم مهم به اعتبار میزان مجازات و آسیب اجتماعی 
که جرم در جامعه دارد بویژه در این پرونده قاعده طالیی یعنی 
حفظ صحنه جرم از اهمیت بسیاری برخوردار است و رسانه ها 
نباید بدون نظر قضائی در مرحله تحقیقات نقش بازپرس و مقام 
قضائی را ایفا کنند اما در پرونــده حاضر در مرحله تحقیقات 
مقدماتی مقام قضائی در چارچوب موازین در صحنه حضور 

داشت و پس از کشف جرم تمام اقدامات الزم را به عمل آورد.
تالش برخی دستگاه های اجرایی برای دخالت در 

پرونده نجفی
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران گفت: متأسفانه 
در این پرونده برخی دستگاه های اجرایی سعی کردند در امور 

قضائی دخالت کنند و باعث تشــویش اذهان عمومی شدند. 
کشکولی در ادامه به نماینده دادســتان، اولیای دم، وکالی 
اولیای دم، متهم و وکالی وی تذکر داد که اخالق را رعایت کنند 

و مطالبی بر خالف حقیقت بیان نکنند.
رئیس دادگاه افزود: پرونده مذکور پرونده قتل خانوادگی 
است و ممکن است در آینده در جامعه اتفاق افتد. برای اینکه 
در این دادرســی نقش اصولی و بی طرفی و حقوق شهروندی 
به درستی رعایت شود الزم اســت نماینده دادستان و اولیای 
دم و وکیل آنها اخالق را رعایت کنند و مطالب خالف وجدان 

عمومی سخن نگویند.
وی افزود: در این جلسه زهرا نجفی و علیرضا ببری و آقازاده، 
مسعود استاد و معصومه رشیدیان خبرنگار انصاف نیوز به عنوان 
مطلع در جلســه حاضرند و اولیای دم در جلسه حضور پیدا 
نکردند )البته مسعود استاد برادر مرحومه استاد در دادگاه حاضر 

است( و حاضر خواهند شد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی شهریاری نماینده دادستان 
با حضور در جایگاه در قرائت کیفرخواســت پرونده، اتهامات 
محمدعلی نجفی را اینگونه برشمرد و گفت: آقای نجفی ۶۶ 
ساله، بازنشســته، اهل تهران و فعاًل در زندان اوین است که او 
متهم به مباشرت در قتل عمدی همســر دوم خود مرحومه 
میترا استاد ۳۶ ساله با سالح گرم و دوم حمل و نگهداری سالح و 
مهمات جنگی غیرمجاز و دیگر ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی 

به جرح غیرفوتی است.
از نظر من مهدورالدم بودن وی ثابت شده بود

وی گفت: حسب بازرسی کارآگاهان در منزل شخصی او 
مشخص شد که آپارتمان مذکور بهم ریخته و حکایت در اسباب 
کشی در هفته گذشته داشته است. همچنین یک دست نوشته 
پیدا شد که در آن نوشته شده »در یکسال گذشته تالش زیادی 
کردم تا بدون خونریزی و توافق مشکالت را حل کنیم اما هیچ 
راهکاری را مبنی بر طالق توافقی و گرفتن تمام حقوق خود 
نپذیرفت. در این دست نوشته تاکید شده بود همسر دوم من 
بارها تهدید کرده بود با مردان اجنبی که شما به آنها حساس 
هستید همبستر خواهم شد و تا این کار را انجام ندهم دست بردار 
نخواهم بود و شروع کرد به تماس گرفتن با مردانی که در گذشته 
با آنها سر و سری داشته است. از نظر من مهدورالدم بودن وی 
ثابت شده بود و بارها مرا تهدید می کرد تا این روابط زشت را انجام 
ندهم دست بردار نخواهم بود و دیگر خسته شده بودم و بارها مرا 

مورد تهدید و توهین های زشت قرار می داد.«

وی تاکید کرد: با کشف چنین دســت نوشته ای ما به این 
استنباط رسیدیم که ممکن اســت آقای نجفی قاتل باشد و 
به همین دلیل تحقیقات خود را برای دستگیری ایشان آغاز 
کردیم. در این جلسه بالشی که در ارتکاب جرم نجفی از اتاق 
خواب برداشته شده بود و به سمت مقتوله پرتاب کرده بود بر 

روی میز نماینده دادستان قرار داشت.
سرپرست دادسرای ویژه قتل پایتخت، ادامه داد: با برداشت از 
این دست نوشته ها احساس شد که )متهم( دست به خودکشی 
زده است. در نتیجه به منزل ولنجک دخترش و ویالی لواسان 
رفتیم و بررسی ها را آغاز کردیم اما آنجا نبود. از همه دوستان او 
پرس و جو کردیم اما خبری نداشتند که در ساعت ۱۹ همان 
روز نجفی خود را به پلیس آگاهی در خیابان وحدت اسالمی 
معرفی کرد. نماینده دادستان افزود: در صفحه ۲۵ پرونده آمده 
که خشاب از قبل پر بود ولی مسلح نبود. او )نجفی( گفته »به 
سمت حمام رفته و اسلحه را مسلح کردم البته اشتباه کرده ام 
و مرتکب قتل شدم و در مدت ۸ ماه عقد موقت و یکسال عقد 
دائم تماماً درگیری و جدل داشتیم و مدام به خانواده ام توهین 
می کرد. مجموعه این اختالفات وجود داشت حتی به درگیری 
فیزیکی منجر و چند بار منجر به صرب و جرح شد و حتی میترا 
استاد چاقوکشی کرد. به او پیشنهاد طالق دادم اما او گفت که 

می خواهم از تو و دخترت انتقام بگیرم. «
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: در نوشته ها 
آمده بود »مطالب را به مختصر می نویسم، البته دوست ندارم 
برخی از این مسائل در سطح عمومی پخش شود، میترا استاد 
اردیبهشت ۹۶ به دیدن من آمد، آن موقع خیلی محجبه و با 
چادر و روسری بود، پس از مدتی تقاضای دیدار خصوصی از من 
کرد که آن دیدار منجر به آمدن احساس عالقه بین طرفین شد، 
میترا می گفت مطلقه و مسلمان است اما مشخص شد که قبل 
از مسلمان شدن با فردی رابطه داشته، بعد با دیپلماتی آشنا و 
مسلمان شد، چند بار با افراد مختلف عقد کرده بود، در نهایت 
با بافتن دروغ هایی در تیرماه به عقد موقت من درآمد که خیلی 
اشتباه کردم. « شهریاری افزود: در این یادداشتی که از متهم به 
دست آوردیم قید شده که برخی نهادها وارد قضیه شدند و در 
نتیجه علی رغم میل من، میترا استاد به عقد دائمی با مهریه 
هنگفت درآمد که در اینجا قاضی کشکولی به نماینده دادستان 
گفت اعالم برخــی مطالب در دادگاه غیرعلنی باید باشــد و 
شهریاری در پاسخ اعالم کرد که این مطالب در کیفرخواست 
آمده است. وی افزود: در این یادداشت آمده مشکالت عمیق تر 

می شد و توهین و تهمت بارها به من میزد و تهدیدات به ارتباطات 
و فاش کردن مسائل بود و امروز کارش را یکسره کردم. امیدوارم 
خدا مرا ببخشد و از همه دوستان و آشنایان پوزش می طلبم و 
تقاضای عفو دارم. از باران عزیزم که شش ماه است به دلیل این 

خانم از دیدنش محروم شدم پوزش دارم.
وکیل متهم عنوان کرده مقتوله مهدورالدم است

وی تصریح کرد: متهم همچنین در جای دیگری در پرونده 
اختالفات زناشــویی و دعوا را انگیزه قتل خود عنوان کرده و 
موضوع مهدورالدم بودن را نفی می کند. همچنین وکیل متهم 
در الیحه ای عنوان کرده مقتوله با توجه به دالیلی مهدورالدم 
است و وکیل در دالیل خود صرفاً به اظهارات متهم اشاره می کند 
که قابل پذیرش نیســت. متهم نیز اقرار دارد که هدف از قتل 
اختالفات خانوادگی بوده و دالیلی بر مهدورالدم بودن مقتول 
وجود ندارد، گرچه بررسی ادعای مهدورالدم ی در صالحیت 

دادگاه است و قطعاً نیاز به رسیدگی ماهوی دارد.
شهریاری گفت: افرادی بانام های حسین، نرگس، فرشته، 
داوود و جواد شناسایی شــده اند و در تحقیقاتی که از تمامی 
این افراد صورت گرفته، گفته اند که بــه خاطر روابط کاری با 
مقتوله آشنا بودند اما هیچ رابطه نامشروعی با او نداشتند. متهم 
اعالم کرده که مقتوله در روزهای آخر قصد افشاگری از طریق 
مصاحبه با خبرنگار انصاف نیوز را داشته است که به همین دلیل 
خبرنگار انصاف نیوز را دعوت کردیم و از او تحقیقات الزم به عمل 
آمد. طبق تحقیقات صورت گرفته از معصومه رشیدیان او گفته 
که به دنبال علت استعفای شــهردار تهران بوده و سواالتی در 
این رابطه برای همه وجود داشته است لذا از طریق یک کانال 
تلگرامی شماره میترا استاد را پیدا کرده و در تاریخ ۱۱ آبان ۹۷ 
مصاحبه ای با او انجام داده و قرار بوده مصاحبه دیگری در دی 
۹۷ انجام شود که به بعد موکل می شود. میترا استاد در تاریخ 
۶ خرداد تماس گرفته و برای ۷ خرداد قرار مصاحبه می گذارد 
اما شب قبل از وقوع قتل به خبرنگار پیامک می دهد که سفری 
برایش پیش آمده و نمی تواند مصاحبه را انجام دهد و مصاحبه را 
به روز دیگر موکول می کند. بنابراین، این اظهارات دلیل دیگری 

بر کذب بودن ادعای متهم است.

اعتراض نجفی به نظریه پزشکی قانونی
وی افزود: به محض معرفی متهم به نیروی انتظامی اقدامات 
الزم برای بررسی وضعیت روحی و روانی او صورت گرفت و طبق 
اظهارات پزشکی قانونی متهم هیچگونه مشکل روانی در زمان 
وقوع قتل نداشته، البته سابقه ای از افسردگی در گذشته داشته 
است که اقدامات پزشکی الزم برای آن انجام نشده است. متهم 
و وکیل وی به نظر پزشکی قانونی اعتراض کردند که موضوع 
به هیئت سه نفره ارجاع شد و هیئت سه نفره نیز نظریه اولیه 
کارشناسی را تأیید کردند. اولیای دم مقتول پدر، مادر و فرزند 
وی هستند که با حضور در شــعبه بازپرسی همگی تقاضای 

قصاص متهم را کرده اند.
شهریاری افزود: مهیار صفری، پسر ۱۶ ساله میترا استاد در 
تحقیقات به عمل آمده می گوید که در ساعت ۱۲:۲۰ تا ۱۲ و 
نیم مورخ ۷ خرداد ۹۸ به داخل منزل مادرم برای گرفتن پول 
آژانس مراجعه کردم دیدم دو نفر غریبه )راننده و داماد آقای 
نجفی( همراه با دختر وی مقابل در هستند. پس از ورود به منزل 
با پیکر خونین مادرم مواجه شدم. فکر نمی کردم مرده باشد. از 
دختر آقای نجفی خواستم با اورژانس تماس بگیرد. هر چه با 
نجفی تماس می گرفتم تلفن همراهش خاموش بود. نجفی 
از شب گذشته در آپارتمان بود و ساعت ۹ صبح می خواستم از 
خانه خارج شوم که آقای نجفی داخل خانه بود. با مادرم درگیری 

لفظی و بدنی داشت و گفته بود در خانه اسلحه ندارد.
وی ادامه داد: زهرا نجفی دختر نجفی نیز در تحقیقات گفته 
آقای آقازاده )راننده بابا( آمد و دو عدد کیف همراه داشت و گفت 
می خواهد به سمت منزل آقای نجفی برود که من و همسرم نیز 
با وی رفتیم و پشت در آپارتمان بودیم که از راننده خواستم چند 
بار در بزند و در نهایت با کلید در را باز کردیم که پسر خانم استاد 
نیز رسید و به اتاق خواب و سمت سرویس بهداشتی رفتیم که 
دیدیم حمام پر از خون است و به بدن خانم استاد دست زدم که 
بدن وی سرد بود. در ادامه رسیدگی به پرونده با توجه به کشف 
دو عدد کیف از صحنه جرم، بــه منزل زهرا نجفی در ولنجک 
رفتیم و کیف ها به همراه ۳ برگ پشــت و رو و ۶ عدد گوشی 
پوشانده شده در فویل آلومینیوم متعلق به آقای نجفی، فرزند 
مقتول و مقتول بود که وجود داشت. در نوشته ها آمده بود که 
مطالب را به مختصر می نویسم و البته دوست ندارم برخی از این 

مسائل در سطح عمومی پخش شود.
در ادامه جلسه قاضی کشکولی گفت: با توجه به عدم حضور 
اولیای دم، از وکیل مرحومه اســتاد می خواهم اگر شکایت و 

مطالبی دارند بیان کنند.
در ادامه وکیل مدافع اولیای دم میترا اســتاد گفت: حکم 

قصاص و اشد مجازات متهم را درخواست دارم.
 ادامه رســیدگی به پرونده به روز چهارشــنبه ۲۶ تیرماه 

موکول شد.

خبر

قاضی شهریاری در نخستین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی:

نجفی به مهدورالدم بودن میترا استاد اعتقاد داشت

 ائتالف انگلیس با آمریکا 
به آتش تنش ها دامن می زند

  ۱+۴به ۳+۱ 
تبدیل می شود؟

سياست 2

وقتی امانوئــل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه گفت 
که تالش می کند همتای آمریکایــی خود، دونالد ترامپ را 
متقاعد کند که برخی تحریم ها علیه ایران را کنار بگذارد و 
حسن روحانی نیز گفت که »توقف تمامی تحریم ها می تواند 
آغازی برای یک حرکت بین ایران و ۱+۵ باشد«، این احتمال 
ضعیف اندکی جان گرفت که شــاید آمریکا به جمع دیگر 

طرف های برجام بازگردد و ۱+۴ دوباره ۱+۵ شود. 
اما وضعیت برجام و حواشی آن به قدری پیچیده است که 
با تحوالت چند روز بعد، حاال احتمال می رود که چه بسا نه 
تنها  ۱+۴ به ۱+۵ افزایش نیابد، بلکه به ۱+۳ نیز تقلیل یابد. 
هرچند که انگلیس مانند روزها و ماه های پیشین همچنان 
تکرار می کند که مبنایش حفظ برجام است، اما آنچه در عمل 
این روزها از دولت انگلیس سر می زند و در عین حال پایان 
دولت ترزا می و آغاز کار یک نخست وزیر جدید، از اعتبار این 

اظهارات انگلیسی می کاهد. 
پیشگام برای ائتالف روی آب

انگلیــس در کنار فرانســه و آلمان، خــروج آمریکا را از 
برجام نکوهش کــرد و رفتار آن تا چندی پیش دســت کم 
در ظاهر نشان از بی طرفی آن داشــت؛ اما ماجرای توقیف 
نفتکش ایرانی، آغاز تحرکاتی از سوی انگلیس بود که حاال 
به فرستادن کشتی جنگی به خلیج فارس و مذاکره با آمریکا 

برای ائتالف در خلیج فارس هم رسیده است...

قاضی شهریاری در نخستین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی:

نجفی به مهدورالدم بودن میترا استاد اعتقاد  داشت
همين صفحه 

شهرنوشت 6

فرمانداری تهران با نامگذاری خیابان ها به نام برخی هنرمندان مخالفت کرد

شورای شهر می دانست به این سادگی نیست؟!


