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درخواست قصاص براي خواننده  زير زميني 
سه سال از وقتي كه پاي يكي از خواننده هاي 
رپ به پرونده قتل باز ش�ده مي گذرد. حميد 
صفت كه ب�ا خواندن آهنگ ه�اي زير زميني 
براي خودش شهرتي دست و پا كرده بود وقتي 
قدم به خانه مادرش گذاشت با پدرخوانده اش 
مشاجره كرد و با گلدان ضربه اي به سرش زد كه 
منجر شد نام وي هم در ليست قاتالن ثبت شود. 
حميد صفت حاال سه سال اس�ت كه پله هاي 
زندان، دادسرا و دادگاه را باال و پايين مي كند. 
او در آخرين دور تازه از پرونده اش در حالي كه 
با قيد وثيقه آزاد بود و كت و شلواري شيك به 
تن داش�ت در دادگاهي كه با غيبت رياستش 
همراه ب�ود و نماين�ده دادس�تان فقط مجال 
خواندن كيفرخواست را پيدا كرد، حاضر شد. 
به گزارش جوان، رسيدگي به پرونده صبح ديروز 
در دادگاه كيفري يك اس��تان ته��ران با حضور 
هيئت قضايي شعبه دهم، متهم كه با قرار وثيقه 
آزاد بود و همچنين يكي از پسران مقتول همراه با 
وكاليشان برگزار شد. بعد از اعالم رسميت جلسه 
نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و در قرائت 
كيفرخواست گفت: »متهم خواننده زيرزميني به 
نام حميدرضا اميرصفت معروف به حميد صفت 
است. او 27 سال سن دارد و در 24 مرداد سال ۹۶، 
به اتهام قتل ناپدري ۶۶ س��اله اش به نام هوشنگ 
دستگير شد. مادر حميد همسر دوم مقتول بود، 
اما مدتها قبل با همسرش اختالف و قصد جدايي از 

مقتول را داشت.«
وي در ادامه گفت: »با اعالم خبر فوت هوشنگ از 
سوي كادر درمان بيمارستان فيروزگر مأموران 
كالنتري 145 ونك در محل حاضر ش��ده و در 
تحقيق از دوست مقتول كه در بيمارستان حاضر 
بود، دريافتند وي پس از درگيري با حميد، پسر 
همسرش به بيمارستان منتقل می شود و بر اثر 
خونريزي مغزي فوت مي كند. با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني حميد به عنوان مظنون به قتل 
بازداشت ش��د. او در جريان بازجويي ها جرمش 

را انكار كرد و گفت قتل عمدي نبوده اس��ت. او 
در توضيح گفت: »روز قب��ل از حادثه برادرم كه 
مقيم امريكاست تماس گرفت و گفت با مادرم 
تماس گرفته ام��ا حال مادرم خ��وب نبوده و از 
شوهرش گاليه داشته است. برادرم نگران بود به 
همين خاطر از من خواست تا به خانه آنها بروم. 
وقتي به آنجا رفتم متوجه شدم هوشنگ بار ديگر 
مادرم را كتك زده است. او شب قبل نيز مادرم را 
مقابل چش��مان مهمانان هاي آلماني اش كتك 
زده بود. همين باعث ناراحتي ام شد و با هوشنگ 

درگير شدم.«
نماينده دادستان ادامه داد: »وقتي درگيري بين 
من و هوش��نگ باال گرفت او به آشپزخانه رفت 
و قصد داش��ت با چاقو به من حمل��ه كند. براي 
اينكه او را بترسانم گلداني را برداشتم و  به ديوار 
كوبيدم. سپس با دستم چند ضربه به سرش زد. 
باور كنيد ضربه ديگري به سر و صورت او نزدم و 

قصد كشتن او را نداشتم.«

بعد از اظهارات متهم و گزارش پزش��كي قانوني 
مبني بر اينك��ه علت فوت خونريزي و آس��يب 
مغزي بر اثر اصابت جس��م س��خت اعالم شده 
ب��ود، وي راهي زندان رجايي ش��هر ش��د، اما با 
اعتراض وكيل متهم، او با قرار وثيقه ۶00 ميليون 
توماني آزاد شد. با آزادي متهم پرونده با اعتراض 
اولياي دم به هيئت ۹ نفره پزشكي قانوني فرستاده 
شد تا اينكه كارشناسان اعالم كردند عمل متهم 
به نوعي كش��نده نبوده و بيماري مقتول نيز در 

مرگ او نقش داشته است. 
نماينده دادس��تان گفت: »با اعالم اين نظريه، 
پرونده به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال 
شد، اما با اعتراض دوباره اولياي دم پرونده براي 
تحقيقات بيشتر به دادسراي امور جنايي منتقل 
شد و به دس��تور قاضي ساسان غالمي، بازپرس 
شعبه سوم دادسراي امور جنايي به هيئت 11 نفره 
پزشكي قانوني فرستاده شد تا اينكه كارشناسان 
طي گزارش��ي نقش بيماري مقت��ول در قتل را 

تأييد كردند. به اين ترتيب كيفرخواس��ت بنا به 
ماده 2۹0 قانون مجازات اسالمي مبني بر اينكه 
اگر كسي آگاهي داشته باشد كه فرد بيمار است 
و ب��ا او درگير ش��ود، گرچه عمل نوعاً كش��نده 
نباشد، به اتهام قتل عمد در 100 صفحه تنظيم 

و صادر شد.«
نماينده دادستان به درخواس��ت اولياي دم اشاره 
كرد و گفت: »مقتول دو همسر مقيم خارج از كشور 
داش��ت كه آنها را طالق داده بود. او دو پسر و يك 
دختر دارد كه آنها نيز مقيم خارج از كشور هستند. 
يكي از آنها سهيل نام دارد كه مدعي است اختالف 
پدرش با مادر متهم بر سر مسائل مالي بوده است. 
سهيل و ديگر اولياي دم درخواست قصاص كردند 
كه با توجه به اين درخواست براي متهم درخواست 

قصاص دارم.«
در ادامه هيئت قضايي با توجه به طوالني ش��دن 
زمان قرائت كيفرخواست ادامه جلسه رسيدگي را 

به روز دوشنبه 18 اسفندماه موكول كردند. 

مرد جوان 7 س�ال قبل در درگيري 
پ�در و نام�ادری اش را ب�ا اس�لحه 
شكاري به قتل رساند. متهم از سوي 
خواهران اصلي اش بخشيده شد اما 
برادران ناتني اش براي او درخواست 
قصاص كردند كه چن�د روز قبل در 
زن�دان رجايي ش�هر قصاص ش�د. 
به گزارش جوان، ش��امگاه بيست و هفتم 
بهمن سال 8۹ مردي از شهرستان سيرجان 
با اداره پليس شهرس��تان بومهن تماس 
گرفت و اعالم ك��رد كه خواهر و ش��وهر 
خواهرش در خانه شان به قتل رسيده اند.  
وي گف��ت: محل زندگي ام در س��يرجان 
است، اما خواهرم همراه شوهر و سه پسر 
خردسالش در يكي از روستاهاي شهرستان 
بومهن زندگي مي كند. دقايقي قبل پسر 
10 ساله خواهرم در حالي كه وحشت زده 
بود، تلفن مرا گرفت و گفت برادر ناتني اش 

مادر و پدرش را به قتل رسانده است. 
با اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس 
به خانه روس��تايي رفتند كه دريافتند، 
قاتل كه مرد جواني 30 س��اله اي است 
يك روز قبل پدر و نامادری اش را مقابل 
چش��مان س��ه برادر ناتني اش به قتل 
رسانده و اجساد آنها را پس از سوزاندن 
در گودالي پشت حياط دفن كرده است.  
پسر 10 س��اله گفت: برادر ناتني ام يك 
روز قبل پدر و مادرم را با شليك اسلحه 
به قتل رساند و خودش نيز زخمي شد. 
او اجساد پدر و مادرم را س��وزاند و بعد 
دفن كرد و ي��ك روز هم در خانه ماند تا 
اينكه ساعتي قبل از خانه ما بيرون رفت 
و من موضوع را به دايي ام خبر دادم.  در 
ادامه مأموران پلي��س متهم را كه براي 
درمان زخم پايش به بيمارستان رفته بود، 

بازداشت كردند. 
وي در بازجويي ه��ا ب��ه قت��ل پ��در و 
نامادری اش اعتراف ك��رد و در توضيح 
ماجرا گفت: پدرم م��رد بداخالقي بود 
و هميش��ه با تند خويي با م��ن و مادرم 

برخورد مي كرد. به همين خاطر 12 سال 
قبل مادرم از پدرم جدا ش��د و از آن روز 
به بعد من همراه س��ه خواهرم با مادرم 
زندگ��ي مي كرديم و پدرم ني��ز ازدواج 
مج��دد ك��رد و همراه همس��ر دومش 
در يكي از روس��تاهاي بومهن زندگي 
مي كرد.  يكسال قبل با دختري ازدواج 
كردم، اما وقتي فهميدم مرا دوست ندارد 
مهريه اش را  كه 114 سكه بود پرداختم 
كردم و از او جدا شدم. اين موضوع تأثيري 
بدي روي من گذاشت و مرا افسرده كرد 
تا اينكه پدرم از من خواست مدتي براي 
زندگي به خانه آنها در روستا بروم. دراين 
مدتي كه خانه آنها بودم او با من بدرفتاري 
مي كرد تا اينكه روز حادثه وقتي با تفنگ 
ساچمه اي ام از شكار كبك بر مي گشتم 
به من فحاشي كرد و بعد هم با داس به 
من حمله كرد كه به سويش شليك كردم 
و او به قتل رسيد. نامادری ام  با ديدن اين 
صحنه با چوب دستي به من حمله كرد 
كه با قنداق تفنگ ضربه اي به سرش زدم 
و در همين لحظه تيري ناخودآگاه شليك 
شد و به پايم اصابت كرد كه عصباني شدم 

و او را هم به قتل رساندم. 
    قصاص پايان ماجرا 

متهم پس از تحقيقات تكميلي در دادگاه 
كيفري اس��تان تهران محاكمه ش��د. 
در جلس��ه دادگاه اولياي دم براي قاتل 
درخواست قصاص دادند و هيئت قضايي 
هم متهم را به دو ب��ار قصاص محكوم 

كردند. 
رأي دادگاه پس از تأييد در ديوان عالي 
كشور براي سير مراحل اجراي حكم به 
ش��عبه اجراي احكام دادسراي جنايي 
فرستاده شد. پس از اين خواهران اصلي 
متهم به دادس��را رفتند و برادرش��ان را 
بخش��يدند، اما اولياي دم نامادری برای 
قتل  درخواس��ت قص��اص كردند و در 
نهايت چن��د روز قبل مته��م در زندان 

رجايي شهر كرج قصاص شد. 
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  قاتل پدر و نامادر ي 
  قصاص شد 

كشف جسد مردي داخل نايلون مشكي 
مأم�وران پليس جس�د مرد جوان ناشناس�ي 
را در يك�ي از خيابان ه�اي ش�مالي ته�ران 
كش�ف كردن�د ك�ه پ�س از قت�ل داخ�ل 
ب�ود.  گذاشته ش�ده  مش�كي  نايل�ون 
به گزارش جوان، صبح ديروز مردي در حال عبور از 
فضاي سبزي در ميدان فرهنگ حوالي سعادت آباد 
با جسم مش��كوكي كه داخل نايلون مشكي قرار 

داشت مواجه شد.
 مرد رهگذر از روي كنجاوي به جس��م مشكوك 
نزديك ش��د كه مش��اهده كرد مقداري خون از 
قسمت پارگي نايلون بيرون زده است . از طرفي هم 

جسم داخل نايلون جسد انساني به نظر مي رسيد 
كه بالفاصله با اداره پليس تماس گرفت و موضوع 
را به مأموران پليس خبر داد. لحظاتي بعد تيمي 
از مأموران كالنتري 134 ش��هرك غرب در محل 
حادثه حاضر شدند و سر نايلون مشكي كه با طنابي 
گره زده شده بود، باز كردند. داخل نايلون مشكي 
جسد انساني پتو پيچ شده قرار داشت كه خون آن 
از داخل پتو به داخل نايل��ون پس زده بود. پس از 
اين مأموران پتو را باز كردند كه با جسد مردجواني 
كه دست و پايش با طناب بسته شده و بر اثر اصابت 
جسم س��ختي هم به س��رش به قتل رسيده بود 

روبه رو شدند. 
س��پس با اعالم اين خبر قاضي رحيم دش��تبان، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران 
همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شدند. 
بررسي  ها نشان داد مقتول كه هيچ مدرك هويتي 
همراه ندارد در مكان ديگري به قتل رسيده و عامل 
يا عامالن قتل جسد وي را پتو پيچ كرده و پس از 
اينكه داخل نايلون مشكي قرار داده به اين مكان 

منتقل كرده اند. 
همچنين با توجه به ظاهر و لباس هاي تن مقتول 

مأموران احتمال دادند وي كارگري اس��ت كه در 
يكي از ساختمان هاي اطراف به قتل رسيده است. 
در حالي كه معاينات اوليه حكايت از آن داش��ت 
حدود ۶ ساعت از مرگ مرد ناشناس گذشته است، 
قاضي دشتبان دس��تور داد ضمن بررسي پرونده 
افراد گمشده، جسد براي مشخص شدن هويت و 
انجام آزمايش هاي الزم به پرشكي قانوني منتقل 
شود. مأموران پليس در تالشند تا با بررسي هاي 
ميداني و بازبيني دوربين هاي مداربس��ته اطراف 
محل حادثه عامل يا عامالن اين قتل را شناسايي 

و دستگير كنند. 

2 كشته
 در واژگوني   اتوبوس مسافربري 

واژگوني اتوبوس مس�افربري در   مح�ور مورچه خورت 
اصفه�ان دو كش�ته و پن�ج زخم�ي برجاي گذاش�ت. 
به گزارش جوان، رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان با اعالم اين خبر گف��ت: مأموران پليس راه اصفهان 
وقتي به محل حادثه رسيدند، دريافتند يك دستگاه اتوبوس 
مسافربري كه از تهران به سمت اصفهان در حركت بوده در 
محور »مورچه خورت« واژگون شده است.  سرهنگ »اصغر 
زارع« افزود: در اين حادثه راننده و يكي از سرنشينان اتوبوس 
در دم جان باخته و پنج نفر ديگر از سرنش��ينان  زخمی و به 

بيمارستان منتقل شدند و تحت مداوا قرار گرفتند. 
وي گفت: در بررس��ي هاي صورت گرفته مش��خص ش��د 
بي احتياطي راننده اتوبوس در عدم كنترل وسيله نقليه ناشي 
از تخطي از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده يكي از داليلي بوده 

كه باعث وقوع اين حادثه شده است. 
همچنين شركت مسافربري نيز به خاطر بي مباالتي به علت 
تأييد فني سالمت خودرو با توجه به صاف بودن الستيك هاي 

عقب خودرو در اين حادثه مقصر شناخته شد. 

سقوط مرگبار
 هنگام آموزش راپل

دانش�جوي دانش�گاه افس�ري هن�گام آم�وزش 
راپ�ل ب�ه پايي�ن س�قوط ك�رد و ج�ان باخ�ت. 
تحقيق�ات درب�اره عل�ت اي�ن حادث�ه ادام�ه دارد. 
به گزارش ج��وان، روز چهارش��نبه 13 اس��فند مأموران 
كالنتري 12۹ جامي تلفني به قاض��ي مصطفي واحدي، 
بازپرس وي��ژه قتل دادس��راي امور جناي��ي تهران مرگ 
مشكوك پسر جواني بر اثر س��قوط از ارتفاع اعالم كردند. 
يكي از مأموران گفت: پسر فوت شده 24 سال سن دارد و 
دانشجوي دانشگاه افسري اس��ت كه ساعتي قبل هنگام 
آموزش راپل كه ق��رار بوده براي مانوري آماده ش��وند به 
ش��دت مصدوم ش��ده و پس از انتقال به بيمارستان فوت 

كرده است. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد پسر فوت شده همراه 
هفت نفر از همكالس��ي هايش زير نظر مربي خود در حال 
آموزش بوده كه به داليلي هنگام انج��ام حركات راپل به 

پايين سقوط كرده است. 
با اعالم اين خبر بازپرس ويژه قت��ل به كارآگاهان جنايي 
دستور داد از هفت همكالسي پسر فوت شده و مربي  آنها 
كه شاهد حادثه بودند درباره چگونگي حادثه تحقيق شود. 
همچنين بررسي شود كه آيا هنگام آموزش نكات ايمني از 

سوي پسر فوت شده و مربي وی رعايت شده است يا نه ؟ 
تحقيقات درباره علت اين حادثه از س��وي كارشناسان به 

دستور بازپرس پرونده ادامه دارد. 


