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9 ميليون تماس  با 110 تهران در 8 ماه
معاون عملي�ات پليس پايتخ�ت اعالم ك�رد كه از ابتداي س�ال 98 ت�ا پايان 
آبان ماه حدود 9 ميلي�ون تماس با س�امانه 110 پايتخت صورت گرفته اس�ت. 
به گزارش جوان سردار پرويز يعقوبي گفت: بيش از 4 ميليون از اين تماس ها عملياتي 
شده اس��ت و در كل تماس هاي صورت گرفته حدود 2 ميليون تماس در خصوص 
دريافت اطالعات و راهنمايي از پليس شامل مشاوره خانواده و حقوقي، استعالم خودرو 

و موتور سيكلت سرقتي، گمشدگان و بازداشتي هاست. 
سردار يعقوبي با اش��اره به اينكه در هر 3 ثانيه يك تماس با مركز فوريت هاي پليس 
پايتخت انجام مي شود، ادامه داد: سامانه 110 براي رسيدگي به فوريت هاي پليسي 
است، بنابراين از شهروندان درخواست مي شود از تماس هاي غير ضروري خودداري 

كنيد. 

كشف سكه هاي اشكاني در مانه
فرمانده انتظامي شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالي از كشف 
98 عدد سكه عتيقه مربوط به دوره سلوكي و اشكاني در اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ علي حسين رختياني گفت: مأموران پليس آگاهي اين شهر 
در جريان بررسي گزارش هاي مردمي از فعاليت يك قاچاقچي مواد مخدر و عتيقه 
با خبر شدند و همزمان با دستگيري متهم در بازرسي از مخفيگاه وي 98 عدد سكه 

عتيقه كه به طور ماهرانه اي مخفي كرده بود كشف شد. 
وي ادامه داد: برابر نظر كارشناسان ميراث فرهنگي قدمت سكه هاي كشف شده مربوط 

به دوره سلوكي و اشكاني است.

مرگ رهگذر
 در بي احتياطي راننده تيبا

بي احتياطي راننده تيبا هنگام عبور از خيابان ش�قايق مرگ مردي رهگذر را 
رقم زد. 

به گزارش جوان، سرهنگ احسان مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس راهور پايتخت 
گفت: اين حادثه بامداد روز گذشته در غرب به شرق خيابان شقايق مقابل ميوه تره 
بار مركزي اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس راهور در محل حاضر شدند مشخص 
شد رهگذر كه مردي 55 ساله بود به علت ش��دت جراحت در دم جان باخته است. 
سرهنگ مؤمني علت حادثه را بي توجهي راننده به جلو و نداشتن سرعت غيرمجاز 

اعالم كرد. 

مرگ مشكوك پسر جوان 
پس از پايان خدمت 

پس�ر جوان�ي در روز پايان خدمت س�ربازي اش ب�ه طور مش�كوكي در يكي 
از ايس�تگاه هاي اتوبوس ش�رق تهران ب�ه كام م�رگ رفت. تحقيق�ات براي 
روش�ن ش�دن زواي�اي پنه�ان اي�ن حادث�ه از س�وي پلي�س ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، عصر روز يك شنبه دهم آذر ماه مأموران پليس تهران با تماس 
تلفني شهروندي از مرگ مشكوك پسر جواني در يكي از ايستگاه هاي اتوبوس 
حوالي شرق تهران با خبر و راهي محل ش��دند. مأموران در ايستگاه اتوبوس با 
جسد پسر 20 س��اله اي به نام پيمان روبه رو ش��دند كه به طرز مرموزي به كام 
مرگ رفته بود. يكي از ش��اهدان عيني گفت: داخل ايستگاه نشسته بودم و اين 
پسر جوان هم در نزديكي من منتظر اتوبوس بود. به نظر مي رسيد حالش خوب 
نباشد كه ناگهان نقش بر زمين ش��د. بالفاصله با اورژانس تماس گرفتيم اما او 

فوت كرد. 
بررسي هاي مأموران نشان داد پيمان امروز آخرين روز خدمت سربازي اش بوده 
كه از پادگان ترخيص شده است. مأموران همچنين در بازرسي بدني از پسر فوت 
شده دست نوشته اي را از داخل جيب ش��لوارش پيدا كردند كه نوشته بود » به 
عشقم نرسيدم و... « همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد پسر جوان 
به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران براي انجام آزمايش هاي 

الزم و مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شد. 

مرگ خاموش مرد ميانسال
مرد ميانسال در حادثه گاز گرفتگي در گلدشت كرج جان باخت. 

 به گزارش جوان، مأموران كالنتري 41 خرمدشت پس از حضور در محل متوجه شدند 
بر اثر نشت گاز دونفر دچار مسموميت و گاز گرفتگي شده اند كه يك نفر از آنها كه مردي 

45 ساله بوده فوت كرده است و نفر دوم به بيمارستان منتقل شد. 

مردي كه متهم است پس از طالق همسر دومش وي را با شليك 
گلوله به قتل  رس�انده  در جلس�ه دادگاه مدعی ش�د با تصور 
اين كه مقتول مرتكب خيانت ش�ده دست به جنايت زده است. 
به گزارش جوان، رس��يدگي به اين پرونده از 24  اسفند سال 97 و با 
قتل زني جوان در شهرستان نظر آباد به جريان افتاد. با حضور پليس 
مشخص شد زن جوان كه متيرا نام داش��ت و معلم يكي از مدارس 
شهر بود، در حالي كه پشت فرمان خودرو نشسته بود با شليك گلوله 

به كام مرگ رفته است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، ش��وهر سابقش سلمان به عنوان 

مظنون بازداشت شد. 
سلمان 45 ساله در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و گفت: »ميترا، 
زن دومم بود اما بعد از مدتي زندگي به خاطر اصرارهايش او را طالق 
دادم. بعد از طالق متوجه ش��دم او به من خيانت كرده بود، اين شد 
تصميم به قتل گرفتم و روز حادثه مقابل مدرسه اي كه آنجا مشغول 

كار بود، رفتم و با شليك گلوله او را كشتم.«
با اقرارهاي متهم، وي روانه زندان ش��د و پرونده به ش��عبه يازدهم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد. صبح ديروز پرونده 
روي ميز هيئت قضايي همان ش��عبه به رياست قاضي حشمتيان 

قرار گرفت. 
ابتداي جلسه اولياي دم درخواست قصاص كردند. سپس متهم در 
جايگاه ايستاد و در ش��رح ماجرا گفت: »12 سال از ازدواج با همسر 
اولم مي گذش��ت و زندگي خوبي داش��تيم تا اينكه همسرم دچار 
بيماري ام اس شد. او ديگر توان انجام كارهايش را نداشت به همين 
دليل خودش اجازه داد تا همسر ديگري اختيار كنم. ميترا، معاون 
مدرسه بود. او از همسر اولش كه پسرعمه اش بود با داشتن يك فرزند 

شش ساله جدا شده بود.
 بعد از آشنايي او را صيغه كردم اما اصرار داشت عقد كنيم. سرانجام 
ازدواج كرديم و برايش يك ماشين و خانه خريدم. « متهم ادامه داد: 
»زندگي خوبي داشتيم تا اينكه بهانه جويي هاي ميترا شروع شد و 
درخواست طالق كرد. او مي گفت به خاطر فرزندش مي خواهد به 
زندگي  قبلي اش برگردد. هر چه التماس كردم قبول نكرد تا اينكه 
از هم جدا شديم. چند ماه گذش��ت تا اينكه متوجه شدم او با پسر 
20ساله اي از آشنايان رابطه دارد و قصد ازدواج با او را داشت. وقتي 
ماجرا را فهميدم شوكه ش��دم. به همين دليل با او صحبت كردم و 
خواستم به زندگي اش برگردد اما بي فايده بود. ميترا از من شكايت 
هم كرده بود تا ديگر مزاحمش نش��وم! آنجا بود كه تصميم به قتل 
گرفتم.«  متهم در خصوص قتل گفت: »روز حادثه مقابل مدرس��ه 
ميترا رفتم. او با فرزندش سوار ماش��يني بود كه خودم آنرا برايش 
خريده بود. اين ش��د كه با تبر شيشه ماش��ين را شكستم سپس با 

شليك گلوله او را كشتم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »كلينيك ترك اعتياد داشتم و معاون 
بهداشت در يكي از ارگان هاي نظامي بودم و حاال به خاطر كاري كه 

كرده ام درخواست گذشت دارم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

مرگ خودخواسته گروگانگير
 پس از قتل گروگان

ش�رور مس�لح كه هنگام تعقيب و گري�ز با پليس، دام�ادش را به 
گروگان گرفته بود، پس از قتل گروگان خود به زندگي اش پايان داد. 
 به گزارش جوان، سردار خليل واعظي، فرمانده انتظامي بوشهر گفت: 
روز گذش��ته مأموران پليس با در دس��ت داش��تن حكم قضايي براي 
بازداشت يكي از اشرار مسلح راهي مخفيگاه وي در يكي از روستاهاي 
دشتستان شدند. مأموران پليس پس از محاصره كردن مخفيگاه متهم 

از وي خواستند خود را تسليم پليس كند.
 با حضور فرمانده انتظامي شهرستان، مقام قضايي، روانشناس و مددكار 
اجتماعي پليس در صحنه، عمليات رواني و گفت وگو با متهم جدي تر 
دنبال شد تا اينكه با پيش��نهاد مادر متهم، داماد خانواده براي مذاكره 
راهي مخفيگاه متهم ش��د كه متهم داماد خود را به گروگان گرفت و 
سپس به سوي پليس آتش گشود و پس از ش��ليك صدها گلوله ابتدا 
داماد خود را به قتل رساند و سپس با شليك گلوله به زندگي خودش هم 
پايان داد. از مخفيگاه متهم يك قبضه اسلحه كالش، 230فشنگ جنگي 

و بيش از 120پوكه فشنگ شليك شده از طرف متهم كشف شد. 

بازداشت 2 سوداگر مرگ
 با شليك گلوله

دو س�وداگر مرگ در جري�ان تعقيب و گري�ز با پليس مب�ارزه با 
م�واد مخ�در ته�ران ب�ا ش�ليك گلول�ه بازداش�ت ش�دند و 
در بازرس�ي از خ�ودروي آنه�ا 90 كيل�و تري�اك كش�ف ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمد بخشنده، رئيس پليس مبارزه با مواد 
مخدر پايتخت گفت : مأموران پليس در جريان تحقيقات خود از انتقال 
محموله ترياك از ش��هري در جنوب به تهران با خبر شدند و خودروي 
پژو  پرشيای متهمان را در مسير قم به تهران شناسايي كردند و به راننده 
فرمان ايست دادند.  راننده اما بدون توجه به فرمان پليس با فشار پدال 
گاز از محل متواري شد كه مأموران در جريان تعقيب و گريز و با شليك 
گلوله الستيك خودرو را هدف قرار داده و پس از توقف خودرو دو متهم را 
بازداشت كردند. مأموران پليس در بازرسي از خودرو 90 كيلو و 750 گرم 
ترياك كشف كردند و دو متهم را به همراه پرونده تحويل دادسرا دادند. 

پير مر د   خطا كا ر    به  پر د ا خت  د يه   و   زند ا ن   محكو م  شد
پيرمرد بدگمان كه با انداختن همس�رش 
ب�ه داخ�ل چ�اه، م�رگ وي را رق�م زده 
بود ب�ا برائ�ت از قت�ل عمد ب�ه پرداخت 
دي�ه و سه س�ال زن�دان محك�وم ش�د. 
به گزارش جوان، 16 فروردين امسال، مردي 
مأموران پليس ورامين را از قتل همس��رش 
زيور 54 ساله باخبر كرد. او خودش را عامل 
قتل معرفي ك��رد و گفت: »س��اعتي قبل با 
همس��رم درگير ش��دم و از عصباني��ت او را 
به داخل چاه��ي در زمين هاي  كش��اورزي 

انداختم.«
ب��ا توضيحات مرد 63 س��اله ك��ه حيدر نام 
داش��ت، مأموران به محل حادث��ه رفتند و 
جسد آن زن را از داخل چاه بيرون كشيدند. 
با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني، شوهر 
مقتول در پلي��س آگاهي م��ورد بازجويي 
قرار گرف��ت. او در اظهاراتش گفت: »مدتي 
بود مرد همس��ايه مي گفت با ي��ك زن در 
س��اختماني كه زندگي مي كردي��م رابطه 
دارد. او بارها اين ح��رف را به من زده بود به 
همين خاطر به همسرم مشكوك شدم چون 
زيور رفتارهايش تغيير كرده بود. روز حادثه 
همسرم را سوار ماشين كردم تا با هم صحبت 
كنيم اما كار به درگيري كشيد. من ماشين را 
نگهداشتم و هر دو در يك زمين كشاورزي 
پياده ش��ديم. همچنان بحث مي كرديم كه 
يك لحظه عصباني ش��دم و همس��رم را به 

داخل چاهي هل دادم. س��پس براي گمراه 
كردن پليس ماش��ينم را آت��ش زدم اما به 
خاطر عذاب وج��دان تصميم گرفتم خودم 

را معرفي كنم.«
با اقرارهاي مته��م وي روانه زندان ش��د و 
پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه چهارم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده 
ش��د و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي 
قرار گرفت. با اعالم رسميت جلسه، دو پسر 
مقتول اعالم رضايت كردن��د، اما دو دختر 
مقتول گفتند براي پدرش��ان درخواس��ت 
قصاص دارن��د. يكي از دخت��ران مقتول در 
حاليكه اشك مي ريخت، گفت: » پدرم مرد 
بدبيني بود و از بچگي ما را اذيت مي كرد و با 
كابل برق ما را كتك مي زد. به همين خاطر 
مجبور شديم خيلي زود ازدواج كنيم. البته 
ازدواج زوري، پدرم از من خواس��ت با پسر 
همس��ايه ازدواج كنم كه او معتاد بود و كار 
به طالق كشيد. سپس با مرد ديگري ازدواج 
كردم ك��ه او نيز بعد از اين ماج��را به خاطر 
آبرويش طالقم داد. خواهرم ني��ز به اصرار 
پدرم ازدواج كرد كه شوهرش معتاد است. 
به همين خاطر براي مخارج زندگي پرستار 

خانگي است.«
زن جوان ادامه داد: »پدرم هميشه به مادرم 
سوءظن داشت. او موهاي مادرم را تراشيده 
بود و اجازه نمي داد از خانه بيرون برود. او با 

بدبيني هايش زندگي همه ما را س��ياه كرده 
است. حاال هم با تهديد توانسته است رضايت 
برادرانم را بگيرد. ش��نيده ام كه گفته است 
دختران��م براي گرفتن حقوقم درخواس��ت 
قصاص داده ان��د! نمي توانم از خ��ون مادرم 

بگذرم. آزادي پدرم براي ما تهديد است.«
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
»بازنشسته شركت واحد بودم به همين دليل 
س��اعت هاي زيادي در خانه بودم تا اينكه به 
رفتارهاي همسرم مظنون شدم. او بي اجازه 
از خانه بيرون مي رفت و مدام سرگرم گوشي 
همراهش بود. اين ش��د كه تصميم گرفتم 
با او صحبت كنم تا اينكه روز حادثه س��وار 
ماشين شديم و با هم حوالي ورامين رفتيم. « 
متهم ادامه داد: »اط��راف يكي از زمين هاي 
كشاورزي از ماش��ين پياده شديم اما بحث 
بين ما باال گرفت و همسرم در حالت عصباني 
مي خواست از من دور شود كه ناگهان درون 

چاه افتاد.«
او در خصوص اظه��ارات قبلي اش گفت: »با 
ديدن آن صحن��ه عذاب وجدان داش��تم و 
خودم را گنهكار مي دانستم به همين دليل 
قت��ل را پذيرفتم. باور كنيد همس��رم راهل 

ندادم.«
در پايان هيئت قضايي متهم را از قتل عمد 
تبرئه و به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت ديه 

و سه سال حبس محكوم كرد. 

  قتل مادر خوانده   در توهم مصرف گل

كيهان چند سال داري ؟ 
من 23 ساله هستم. 

خبر داشتي كه مقتول، مادر واقعي شما نبود ؟ 
نه، تا زماني كه دستگير نش��ده بودم از اين موضوع 

بي خبر بودم. 
يعني به شما نگفته بودند ؟ 

نه، آنها آنقدر با من مهربان بودند و آنقدر به من توجه داشتند 
كه هيچ كسي فكر نمي كرد، من فرزند خوانده آنها باشم. پدر 
و مادرم هيچ چيزي در دنيا براي من كم نگذاشتند و مرا به 
دانشگاه فرستادند و در طول اين سال ها تنها چيزي كه به فكرم 
نمي رسيد اين بود كه من بچه آنها نباشم، اما امروز مأموران به 

من گفتند كه پسر واقعي آنها نيستم. 
چه رشته اي خواندي ؟ 

فوق ديپلم نقشه كشي صنعتي از دانشگاه دارم. 
  چرا مادرت را به قتل رساندي ؟ 

اعتياد به مواد مخدر دارم و روز حادثه توهم داشتم. 

چه موادي مصرف مي كني ؟ 
معتاد به مواد مخدر گل هستم و جديداً هم موادي به نام غنچه 

مصرف مي كنم كه شبيه گل است. 
چرا معتاد شدي ؟ 

دو س��ال قبل در مهماني يكي از دوستانم به من تعارف كرد 
و براي اينكه پيش دوستانم كم نيارم مصرف كردم و معتاد 

شدم. 
با مادرت اختالف داشتي ؟ 

نه، او به خاطر دلس��وزي مادرانه اي كه داش��ت گاهي با من 
مشاجره لفظي مي كرد. 

بيشتر توضيح بده ؟ 
من از پدرم خواسته بودم كه سرمايه اي در اختيارم قرار دهد 
كه با آن درآمد كسب كنم كه براي من مغازه اي خريد و آنجا 
را موبايل فروشي كرديم اما من بيشتر با دوستانم بودم و مغازه 
هميشه بسته بود كه پدرم مرا از مغازه بيرون كرد و در مغازه را 
بست. بعد از آن هميشه مادرم مرا نصيحت مي كرد كه دنبال 

كار بروم و بعد ازدواج كنم و همين موضوع باعث مي شد كه با 
هم مشاجره داشته باشيم. 

گفتي كه به خاطر اعتياد و توهمي كه داش�تي 
مادرت را به قتل رساندي، توضيح بده ؟

آن روز صبح مادرم بع��د از اينكه به من صبحان��ه داد براي 
كاري از خانه بيرون رفت و من هم تا ساعت 15:30 در خانه 
بودم و بعد بيرون رفتم و مقداري گل خريدم و مصرف كردم. 
ساعت 17:30 به خانه برگش��تم كه مادرم فهميد من مواد 
مصرف كرده ام و با من مشاجره لفظي كرد. او از اينكه من با 
دوستانم ولگردي مي كردم و دنبال كار نبودم ناراحت بود. در 
حالي كه با هم مشاجره مي كرديم صدايي به گوشم رسيد كه 
به من مي گفت او را بكشم و موضوع را تمام كنم. آنقدر اين صدا 
در مغزم تكرار شد كه باچاقويم در آشپزخانه به مادرم حمله 

كردم و او را به قتل رساندم. 
چرا جسدش را به بالكن بردي ؟ 

همان صدا به من گفت اگر آشپزخانه و فرش هايي كه خوني 

شده را بش��ويم و جس��د را به بالكن ببرم كسي متوجه قتل 
نميشه. 

بعد چه كار كردي ؟ 
ساعتي بعد به حالت عادي برگشتم و 3 ساعت باالي سر جسد 
مادرم گريه كردم و بعد با پدرم تماس گرفتم و گفتم به خانه 

بيايد و مرا براي ترك به كمپ ببرد. 
چرا كمپ ؟ 

نمي دانم. 
چرا فرار كردي ؟ 

خيلي ترس��يده بودم و به همين خاطر فرار كردم و ش��ب را 
در حرم شاه  عبدالعظيم خوابيدم و صبح به پاركي رفتم و تا  
نزديكي ظهر هم سوار موتورم بودم كه مأموران مرا دستگير 

كردند. 
حرف آخر ؟ 

من پدر و مادرم را خيلي دوست داشتم االن هم خيلي پشيمان 
هستم و  اي كاش مواد نمي كشيدم و االن در كنار مادرم بودم. 

» پس از مصرف گل صدايي به گوش�م مي رسيد و به من مي گفت 
مادرم را بكشم و موضوع را تمام كنم. « اين ادعاي پسر جواني كه در 
توهم مصرف مواد مخدر گل مادر خوانده اش را به قتل رسانده بود . 
به گزارش جوان، ساعت 1:30 بامداد يك شنبه دهم آذر ماه مأموران 
كالنتري 121 س��ليمانيه تلفني به قاضي مرادي، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران خبر دادند، زن ميانسالي در خانه اش به 

طرز مرموزي به قتل رسيده است. 
مأموران اعالم كردند دقايقي قبل مردي با اداره پليس تماس گرفته و 
اعالم كرده همسرش در خانه شان با ضربات چاقو به قتل رسيده است. 
پس از اعالم اين خبر بازپ��رس جنايي همراه تيم��ي از كارآگاهان 
اداره  دهم پليس  آگاهي راهي محل ش��دند. تيم جنايي داخل بالكن 
طبقه چهارم ساختمان مس��كوني در خيابان دهم فروردين حوالي 
محله سليمانيه با جس��د غرق به خون زن 51 س��اله اي به نام گوهر 
روبه رو ش��دند كه با ضربات متعدد چاقو به قتل رس��يده بود.  شوهر 
مقتول به مأموران گفت: من و همس��رم س��ال ها قبل با هم ازدواج 

كرديم اما از آنجايي كه بچه دار نمي ش��ديم پس��ر بچه دو ساله اي را 
از ش��يرخوارگاه به فرزندي گرفتيم و اس��م آن را كيهان گذاشتيم. 
سال هاست ما س��ه نفر در اين خانه زندگي مي كنيم تا اينكه ساعت 
10 شب وقتي به خانه آمدم، پس��رم كيهان كه معتاد به مواد مخدر 
است داخل پاركينگ نشسته بود و گفت قصد دارد اعتيادش را ترك 
كند و از من خواست او را به كمپ ببرم و آنجا بستري كنم. به او گفتم 
فردا در فرصت مناسب با هم به كمپ ترك اعتياد مي رويم، اما كيهان 
اصرار داشت و در نهايت من و كيهان با موتورسيكلتش راهي كمپي 

در نزديكي خانه مان شديم . 
پس از س��اعتي صحبت درباره نحوه بس��تري و هزينه آن به توافق 
رسيديم و قرار شد كيهان فردا در كمپ بس��تري شود. سپس ما از 
كمپ بيرون آمديم و به خانه برگشتيم كه كيهان جلوي در آپارتمان 
در حالي كه دست و پايش مي لرزيد و هراسان به نظر مي رسيد به من 
گفت كه فردي را به قتل رسانده است و سپس سوار موتور سيكلتش 
شد و به سرعت دور شد. پس از آن وارد خانه شدم كه ديدم فرش ها 

خيس است و هر چقدر همسرم را صدا زدم جواب نداد. به اتاق خواب 
رفتم اما خبري از همسرم نبود و همسايه ها هم از او خبري نداشتند 
كه تلفني موضوع را به خواهرم اطالع دادم و دقايقي بعد خواهرم به 
خانه مان آمد و جسد همسرم را در حالي كه داخل مالفه اي پيچانده 
ش��ده بود، در بالكن خانه پيدا كرد كه موضوع را ب��ه مأموران پليس 
اطالع داديم. وي در پايان گفت: من احتمال مي دهم كيهان مادرش 

را به قتل رسانده و فرار كرده است . 
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني مأموران به دستور 
بازپرس ويژه قتل كيهان را به عنوان مظنون به قتل تحت تعقيب قرار 
دادند تا اينكه ظهر ديروز يازدهم آذر ماه متهم را در حالي كه در حوالي 

منطقه محالتي با موتور سيكلتش پرسه مي زد، دستگيركردند. 
س��رهنگ كارآگاه علي گودرزي، مع��اون مبارزه ب��ا جرائم جنايي 
پليس آگاهي ته��ران گفت: متهم پس از اعتراف ب��ه قتل مادرش به 
دستور قاضي مرادي براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
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عامل قتل در خانه فساد محاكمه شد

م�رد جواني ك�ه در جري�ان درگي�ري در 
خان�ه فس�اد مرتك�ب قتل ش�ده اس�ت 
روزگذشته در ش�عبه نهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران پاي ميز محاكمه ايستاد. 
به گزارش ج��وان، 6 آذر س��ال 96، مأموران 
پليس ورامين از مرگ مش��كوك ش��هرام 
29 س��اله در يكي از بيمارس��تان هاي شهر 
باخبر و راهي محل ش��دند. اولين بررسي ها 
نشان داد، شهرام در جريان درگيري با چند 

نفر از دوس��تانش با اصابت ضرب��ه چاقوي 
حسن 28 ساله مجروح شده و بعد از انتقال 
به بيمارستان بر اثر ش��دت خونريزي فوت 

كرده بود. 
تالش هاي پليس��ي ادامه داش��ت تا اينكه 
حس��ن در ش��ب چهلم مقتول شناسايي 
و دس��تگير ش��د. او با اقرار به جرمش در 
ش��رح ماجرا گفت: »در يكي از روستاهاي 
ورامين خانه فساد بود. آن شب با مقتول و 

چند مرد و زن ديگري آنجا بوديم و همگي 
مش��روب خورده بوديم. من كن��ار مقتول 
نشسته بودم كه پرسيد فالني پشت سرش 
حرف زده است. گفتم چيزي نشنيدم بعد 
با يكي از دوستان بحث كرد و همين باعث 
درگيري بين چند نفر شد. در آن درگيري 
يكي از دوس��تانم كه رضا نام دارد چاقويي 
كه در اتاق بود را دستم داد و من با چاقو به 
مقتول ضربه زدم. باور كنيد قصد كشتن او 

را نداشتم.«
با اقرارهاي متهم، حس��ن به اتهام قتل عمد 
و رضا ب��ه اتهام معاونت در قت��ل راهي زندان 
شدند و پرونده بعد از صدور كيفرخواست به 
ش��عبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد. صبح روز گذشته پس از اينكه 
قاضي كشكولي رسميت جلسه را اعالم كرد، 
مادر مقتول در جايگاه ايستاد و با نشان دادن 
عكس فرزندش گفت: »سه سال قبل از حادثه 
شوهرم به خاطر بيماري سرطان خون فوت 
كرد و شهرام مشغول دامداري شد. زندگي بعد 
از مرگ پسرم برايم خيلي سخت است. براي 

قاتلش درخواست قصاص دارم.« 
در ادامه حسن در جايگاه ايستاد و در حالي كه 
در بازجويي ها به قتل اعتراف كرده بود، گفت: 
»قتل را قبول ندارم. آن شب همه افرادي كه در 
آن خانه بودند مشروب خورده بودند. نمي دانم 

چه كسي به مقتول ضربه زده است.«
او بعد از قرائت اظهارات و گواهي شاهدان حادثه 
بار ديگر جرمش را انكاركرد و گفت:» آن شب 
در حال خودم نبودم و از درگيري چيزي به ياد 
ندارم!« سپس رضا نيز جرمش را انكار كرد و 
گفت: »آن شب من در اتاق بودم. وقتي از آنجا 
بيرون آمدم، ديدم مقتول چاقو خورده است. 

من چاقو را به دست متهم ندادم.«
در آخر هيئت قضايي وارد شور شد. 

قاتل:  فكر می كردم 
مقتول خيا نت كرده است


