
م�رد برن�ج ف�روش ك�ه ب�ه خاط�ر قت�ل طلب�كارش در 
بازداش�ت به س�ر مي برد، با نق�ض حكم قتل ش�به عمدش 
از س�وي ديوان عالي كش�ور بار ديگر محاكمه خواهد ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار ما، يكم بهمن  س��ال 95، مأم��وران پليس 
پايتخت از قتل مرد جواني باخبر و راهي محل ش��دند. شواهد 
نشان مي داد فرهاد 30 ساله در جريان حادثه رانندگي عمدي 

كشته شده است. 
با انتقال جس��د به پزشكي قانوني، يكي از ش��اهدان حادثه كه 
در محل حضور داشت به مأموران گفت: »امروز من و دوستانم 
ناصر را به طور اتفاقي در خيابان ديديم. از ناصر به خاطر اختالف 
مالي طلبكار بوديم، اما براي درگيري با او نقشه نكشيده بوديم. 
ساعتي قبل وقتي با او روبه رو شديم حرف از طلب و بدهكاري 
شد كه او يكباره با ماشين از روي يكي از دوستانمان به نام فرهاد 

عبور كرد و گريخت.«
با ثبت اين اظهارات عامل قتل شناس��ايي و بازداش��ت ش��د. 
ناصر 40 س��اله در روند بازجويي ها با انكار جرمش گفت: »اهل 
شمال هستم و براي دوستان و آش��نايان به سفارش آنها برنج 
مي آوردم و معامله برنج مي كردم. آخرين بار يكي از دوستانم به 
نام محسن تماس گرفت و گفت برنج هايي كه به مبلغ 2ميليون و 
900 هزار تومان به او فروخته ام مرغوب نيست. قبول كردم كه او 
برنج ها را برگرداند، اما به خاطر بيماري سرطان مادرم نتوانستم 
بدهي ام را به او برگردانم. مبلغ 900 هزار تومان هم بابت معامله 

برنج هاي نامرغوب به فرهاد بدهكار بودم.«
متهم در ادامه گفت: »آن روز محسن با من تماس گرفت و گفت 
قصد معامله برنج دارد. به همين دليل با او در خيابان سراج قرار 
گذاشتم اما به محل قرار كه رسيدم با چند نفر ديگر از طلبكارانم 
روبه رو شدم. آنها همگي حمله كردند و با مشت و لگد به جانم 
افتادند. حتي يكي از آنها سوئيچ وانتم را نيز برداشت. چاره اي 
جز فرار نداشتم به همين خاطر پشت فرمان نشستم كه فرهاد 
مقابل ماشين ايستاد و مانع فرارم شد. چند بار دنده عقب گرفتم 
تا با او برخورد نكنم اما به ناچار مجبور شدم پايم را روي پدال گاز 

بگذارم تا بتوانم فرار كنم.«
با اقرارهاي متهم، پرونده بعد از صدور كيفرخواس��ت به شعبه 
هشتم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد و مقابل 
هيئت قضايي به رياس��ت قاضي توكلي قرار گرفت. متهم بعد 
از درخواس��ت قصاص از س��وي اولي��اي دم در آخرين دفاعش 
گفت: »باور كني��د عمدي به فرهاد نزدم. حتي متوجه نش��دم 
كه چرخ هاي وانت از روي شكم او عبور كرده است. بعد از مرگ 
او متوجه ماجرا شدم و از ترس به ش��مال رفتم و چند روز بعد 

دستگير شدم.«
در پايان هيئت قضايي بعد از شور متهم را از اتهام قتل عمدي 
تبرئه و وي را به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت ديه، دو سال و 
شش ماه حبس و دو سال تبعيد به ريگان كرمان محكوم كرد. اين 

حكم به ديوان عالي كشور فرس��تاده شد، اما از سوي شعبه 39 
ديوان نقض و به شعبه همعرض ارجاع داده شد. 

به اين ترتيب متهم بار ديگر در شعبه دهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران محاكمه خواهد شد. 
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 مرگ دلخراش 3 كارگر 
در انفجار مرگبار مجتمع ورزشي 

پزش�كي قانون�ي اع�ام ك�رد م�رد جوان�ي ك�ه ب�ه 
خاطر تأخي�ر اتوب�وس مس�افربري مرد بليت فروش�ي 
دو  و  رس�اند  قت�ل  ب�ه  جن�وب  ترمين�ال  در  را 
ش�هروند ديگ�ر را ه�م زخم�ي ك�رد، جن�ون دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه خونين ساعت 16:10 عصر 
روز سه شنبه 7 شهريور  سال قبل رخ داد كه در جريان آن مرد 
جواني با چاقو به كارمند 40 ساله تعاوني 13 ترمينال جنوب 
حمله كرد و او را به قتل رساند و در ادامه دو شهروند ديگر را 

هم زخمي كرد. 
متهم كه پس از دستگيري از سوي مأموران به دادسراي امور 
جنايي تهران منتقل ش��د و مقابل قاضي دشتبان، بازپرس 

شعبه دهم به قتل اعتراف كرد. 
متهم 32 ساله كه اكبر نام دارد در بازجويي گفت: ساعت 10 
صبح براي خريد بليت شهرس��تان به ترمينال جنوب رفتم. 
متصدي تعاوني 13 گفت اتوب��وس تا 10 دقيقه ديگر حركت 
مي كند و من ه��م بليت خريدم، اما هر چق��در منتظر ماندم 

اتوبوس حركت نكرد. سپس به تعاوني مراجعه كردم تا بليتم 
را پس بدهم، اما متصدي تعاوني قبول نكرد و گفت اتوبوس 
چند س��اعتي تأخير دارد و من بايد صبر كن��م. او پول بليت 
مرا پس نداد كه عصباني ش��دم و به خان��ه ام رفتم و چاقويي 
برداشتم و به ترمينال برگش��تم. خيلي عصباني بودم كه به 
متصدي بليت فروش��ي حمله و او را با چاقو زخمي كردم كه 
پس از انتقال به بيمارستان فوت كرد. هنگام فرار نيز دو نفر 

ديگر را زخمي كردم. 
متهم پس از تحقيقات براي بررسي صحت روحي و رواني اش 
به پزشكي قانوني منتقل شد و كارشناس پزشكي قانوني اعالم 
كرد متهم مشكل روحي و رواني دارد. پس از اعالم اين نظريه 
اولياي دم به نظريه پزشكي قانوني اعتراض كردند و به همين 
سبب متهم اين بار از سوي كميسيون سه نفره مورد معاينه 
قرار گرفت كه چن��د روز قبل اعضاي اين كميس��يون اعالم 
كردند متهم جنون دارد. بدين ترتيب متهم به دستور قاضي 

دشتبان براي درمان به بيمارستان رواني منتقل شد. 

 عا مل حادثه خونين ترمينال جنوب 
جنون دارد 

مرد جواني كه بعد از قتل دوستش در يك مراسم جشن عروسي 
متواري شده بود، بعد از 13 سال محاكمه خواهد شد. اين در حالي 
است كه متهم يك بار به صورت غيابي به قصاص محكوم شده بود. 
به گزارش خبرنگار ما، بيست و هفتم خرداد سال 84، مأموران پليس 
تهران از قتل مرد جواني به نام مسعود در بلوار رسالت باخبر و راهي 
محل شدند. در بررسي ها مشخص ش��د مقتول در مراسم جشن 
عروس��ي در جريان درگيري با ضربات چاقوي مهدي 30 ساله به 
قتل رسيده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني در بازجويي از 
افراد شركت كننده در نزاع مشخص شد متهم بعد از قتل به مكان 

نامعلومي گريخته است. 
در حالي ك��ه هي��چ ردي از متهم به دس��ت نيامده ب��ود، وي در 
شعبه 74 س��ابق دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه و بنا به 
درخواست اولياي دم به قصاص محكوم ش��د. اين حكم به ديوان 
عالي كشور فرستاده شد و در نوبت رسيدگي قرار داشت كه پليس 
متهم را بعد از گذشت 13 س��ال در شهرستان كنگاور شناسايي و 

دستگير كرد. 

مته��م در بازجويي ها به قت��ل اعتراف كرد و گفت: »آن ش��ب به 
عروسي دعوت ش��ده بودم. بعد از خوردن ش��ام در حياط تاالر با 
مقتول درگير شدم و ناخواسته دس��ت به چاقو شدم. بالفاصله از 
آنجا به خانه فرار كردم و وقتي فهميدم مسعود كشته شده است از 
ترس به خراسان گريختم. چند ماهي آنجا بودم كه با دختر جواني 
آشنا شدم و با او ازدواج كردم. پنج سال در خراسان زندگي كرديم و 
صاحب يك دختر و پسر شديم اما از ترس پليس اين بار از خراسان 
به كنگاور رفتم. در اين مدت، زندگي مخفيانه و ش��رايط سختي 
داشتم. با اس��م جعلي كار مي كردم تا اينكه پليس مرا شناسايي 

و بازداشت كرد.«
به اين ترتيب پرونده بار ديگر به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك 
استان تهران به رياست قاضي عبداللهي فرستاده شد و صبح ديروز 
روي ميز هيئت قضايي قرار گرفت اما ب��ه دليل فوت پدر و مادر و 
برادر بزرگ مقتول محاكمه به جلس��ه بعدي موكول شد. به اين 
ترتيب متهم بعد از درخواس��ت برادر و خواهران مقتول به زودي 

محاكمه خواهد شد. 

 قاتل فراري پس از 13 سال 
محاكمه    مي شود

قاتل  پس از 7 سال
به  صحنه قتل بازگشت 

مرد جواني هفت س�ال قبل داي�ي اش را كه مهم�ان او در تهران 
بود به قتل رس�اند و همراه همس�ر خودش از مح�ل گريخت تا 
اينك�ه چن�د روز قبل به صحن�ه قتل بازگش�ت و ب�ه دام افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل زمستان سال 90 بود كه مأموران پليس 
پايتخت باتماس تلفني شهروندي از كشف جسد مرد جواني در خانه اي 

حوالي يكي از خيابان هاي مركزي تهران با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در محل حادثه با جس��د مرد 30 ساله اي به نام وحيد روبه رو 
شدند كه بررسي ها حكايت از اين داشت بر اثر ضرب و جرح شديد و 

اصابت جسمي به سر به قتل رسيده است. 
نخستين بررسي ها حكايت از اين داشت مقتول اهل يكي از شهرستان ها 
و مدتي است به تهران آمده و در اين خانه مهمان خواهر زاده و همسرش 
بوده است. همچنين مشخص شد چند روزي از قتل مرد جوان گذشته 
است و از روز حادثه هم خواهر زاده و همسرش به طرز مرموزي ناپديد 

شده اند. 
مادر مقتول كه موض��وع را به مأموران خبر داده بود، گفت: پس��رم 
مش��كالت روحي و رواني داش��ت پزش��كش توصيه ك��رده بود به 
مس��افرت برود. به همين خاطر تصميم گرفتم وحيد را چند روزي 
براي استراحت و تفريح به خانه نوه ام كه شاهين نام دارد و در تهران 
است بفرستم و از طرفي هم نوه ام ما را تشويق كرد پسرم را به خانه 
آنها بفرستم. در نهايت مدتي قبل پس��رم را به تهران بردم و تحويل 
نوه ام و همسرش دادم و خودم به شهرستان برگشتم. معموالً هر روز 
تلفني با وحيد حرف مي زدم و او هم حالش خوب بود تا اينكه ديروز 
هر چقدر به خانه نوه ام زنگ زدم كس��ي تلفن خان��ه را جواب نداد. 
بنابراين نگران شدم و به تهران آمدم اما كسي در خانه را باز نكرد كه از 
آتش نشاني و مأموران پليس درخواست كمك كردم. وقتي قفل در را 
تخريب كرديم و وارد خانه شديم با جسد خونين و كبود پسرم روبه رو 
شدم و از نوه و همسرش هم خبري نبود. به همين دليل من به نوه ام 
و همسرش مشكوك هستم و احتمال مي دهم آنها پسرم را به قتل 

رسانده باشند و از خانه شان گريخته اند. 
مأموران در بررسي هاي بعدي محل حادثه شيلنگي را كشف كردند كه 
حكايت از اين داشت مقتول با آن شيلنگ مورد ضرب و جرح قرار گرفته 
است. همچنين پزشكي قانوني هم پس از معاينات تخصصي اعالم كرد 
مقتول بر اثر اصابت ضربات شيلنگ به سرش به  قتل رسيده است. بدين 
ترتيب مأموران همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه به دستور 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران شاهين و همسرش را به 

عنوان مظنونان قتل پسر جوان تحت تعقيب قرار دادند. 
پس از اين مأموران تحقيقات گسترده اي را براي دستگيري دو متهم 

آغاز كردند، اما هيچ ردي از آنها پيدا نكردند تا اينكه چند روز قبل به 
كارآگاهان جنايي پليس آگاهي خبر رسيد قاتل فراري پس از هفت سال 

زندگي مخفيانه به محل زندگي اش در تهران بازگشته است. 
بنابراين مأموران به محل زندگي متهم رفتند و وي را بازداشت كردند. 
متهم در بازجويي هاي ابتدايي قتل دايي اش را انكار كرد و مدعي شد 

همسرش قاتل است. 
وي در ادعايي گفت: دايي ام مشكل روحي و رواني داشت و چند روزي 
قبل از حادثه مهمان ما شده بود. روز حادثه او با همسرم كه مهين نام 
دارد مشاجره كرده بود كه بعد با هم درگير مي شوند و در اين درگيري 
سر دايي ام به ديوار برخورد و فوت مي كند. وقتي به خانه آمدم همسرم 
موضوع را به من گفت و دو نفري از ترس فرار كرديم، اما مدتي بعد به 

همين خاطر او را طالق دادم تا اينكه امروز دستگير شدم. 
پس از اين مأموران محل زندگي مهين را در حوالي كرج شناسايي و 

وي را دستگير كردند. 
متهم در بازجويي ها قتل را به گردن شوهرش انداخت و گفت: مقتول، 
مهمان ما بود و هر روز به خاطر اينكه مشكل رواني داشت با شوهرم 
درگير مي شد. ش��وهرم مرد بد اخالقي بود و هر روز من و مقتول را با 
شيلنگ كتك مي زد. روز حادثه ش��وهرم او را با شيلنگ كتك زد كه 
ضرباتي هم به س��ر او برخورد كرد و بي هوش شد. ابتدا فكر كرديم به 
هوش مي آيد، اما بعد فهميديم كه بدنش سرد شده و فوت كرده است. 
به همين خاطر از ترس از تهران فرار كرديم. چند روز بعد از حادثه از 
شوهرم خواس��تم خودش را به مأموران پليس معرفي كند، اما او مرا 
به ش��دت كتك زد. از اينكه با قاتلي زندگي مي كردم ناراحت بودم و 
عذاب وجدان داشتم تا اينكه تصميم به جدايي گرفتم و در نهايت از 

او جدا شدم. 
بااعتراف مهين مأموران شاهين را دوباره مورد بازجويي قرار دادند. متهم 

وقتي با داليل و مدارك روبه رو شد به قتل دايي اش اعتراف كرد. 
وي گفت: آن روز عصباني بودم و از طرفي هم دايي ام مرا اذيت مي كرد 
كه او را كتك زدم. من قصد قتل نداشتم، اما زماني كه او را كتك مي زدم 
آنقدر عصباني بودم كه چيزي نمي فهميدم كه ناگهان متوجه شدم او 
به قتل رسيده است. سپس جسد را در خانه مان رها كرديم و از تهران 
گريختيم. مدتي در شهرهاي مختلف زندگي مخفيانه داشتيم تا اينكه 
همسرم از من طالق گرفت . پس از اين زندگي من سخت تر شد تا اينكه 

پس از هفت سال به خانه ام آمدم و دستگير شدم. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر به دستور قاضي دشتبان، بازپرس 
شعبه دهم دادسراي امور جنايي تهران در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

–

–

 مرد برنج فروش 
به ميز محاكمه  بازگشت

انفجار ناگهاني موتور خانه مجتمع ورزشي در خيابان سئول تهران مرگ سه كارگر را 
در پي داشت. 

به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه ساعت 21:30  شامگاه سه شنبه 16 مردادماه رخ داد 
و در جريان آن مأموران پليس مرگ سه مرد را به قاضي دشتبان، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران اطاع دادند. بررسي هاي مأموران نشان داد لحظاتي 
قبل سه كارگر 43 و 38 ساله كه دو نفر از آنها برادر هستند و به عنوان كارگر مشغول 
كار روي يكي از چيلرها بودند كه ناگهان مخزن آن منفجر می شود و آتش می گيرد. 
تحقيقات حكايت از اين داش�ت انفجار آنقدر شدت داشته كه شيشه هاي همان 
بخش تخريب مي شود و سه كارگر به شدت می سوزند و قبل از انتقال به بيمارستان 
فوت می كنند. همچنين مشخص شد دقايقي بعد از حادثه دو ايستگاه آتش نشاني 
در محل حاضر می شوند و آتش سوزي را مهار می كنند. بررسي هاي فني در محل 
حادثه قصور انساني در خصوص نحوه نگهداري و تعميرات چيلرها را تأييد كرد، 
اما براي مشخص شدن علت اصلي حادثه قاضي دشتبان دستور داد كارشناسان 
مربوطه موضوع را بررسي و مقصران را اعام كنند. در پايان جسد سه كارگر براي 

انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني منتقل شد. 


