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حمیدصفت دوباره راهی زندان شد

حميد صف�ت خواننده زيرزميني كه سهس�ال قب�ل در جريان
مش�اجره ب�ا پدرخوان�دهاش وي را با اصاب�ت ضربه گل�دان به
س�ر به قتل رس�انده روز گذش�ته در حاليكه با س�پردن وثيقه
آزاد ب�ود بعد از برگزاري محاكمه بازداش�ت و راهي زندان ش�د.

به گزارش جوان ،اولين جلسه رسيدگي به پرونده حميدرضا اميري
صفت كه در 24مردادسال 96به اتهام قتل ناپدرياش دستگير شده
بود ،روز شنبه در شعبهدهم دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار شد.
آن جلسه به خاطر طوالني شدن قرائت كيفرخواست از سوي نماينده
دادستان به جلسه بعد موكول شد و دومين جلسه صبح ديروز در همان
شعبهبهرياستقاضيمتينراسخومستشارانمحمدجوادحسينزاده
و حسن ابراهيمي تشكيل شد.
بعد از اعالم رسميت جلسه ،رياس��ت دادگاه در توضيح تأخير شروع
جلسه گفت« :قرار بود جلسه در ساعت 9:30صبح برگزار شود ،اما از
ساعت ۷:۳۰جلس��هاي با حضور مستشاران و پزشك فوقمتخصص
براي بررسي نظريه پزشكي قانوني و ويدئو اسكن مقتول تشكيل شد.
به همين دليل جلسه با تأخير40دقيقهاي شروع شد».
در ادامه يكي از پس��ران مقتول در غياب خواهر و ب��رادرش به عنوان
اوليايدم به دس��تور رياس��ت دادگاه در جايگاه قرار گرفت و گفت:
«از حميد به اتهام قتل عمد و از م��ادر حميد به اتهام معاونت در قتل
شكايت دارم».
سپس با توضيح رياس��ت دادگاه درباره اينكه مادر متهم از اين اتهام
تبرئه شده است ،گفت« :بايد دفاعيات متهم را بشنوم تا حقيقت برايم
روشن شود».
درخواست قصاص
پس از 10دقيقه تنفس از سوي رياست دادگاه ،پسر مقتول بار ديگر در
جايگاه ايستاد و گفت« :حميد10سال با پدرم زندگي كرده بود .او كام ً
ال
از بيماري پدرم اطالع داشت .به همين خاطر در مرگ او مقصر است.
برايش درخواست قصاص دارم و حاضرم سهم برادرم توماس را كه تاحاال
درخواستش را اعالم نكرده است ،بپردازم».
در ادامه عبدالعلي مهرخواه ،وكيل اوليايدم در جايگاه ايس��تاد و در
دفاع از موكالنش گفت« :با توجه به 18ب��ار اقرار متهم به كتك زدن
ناپدرياش و نظريه آخر كميسيون پزش��كي قانوني مبني بر اينكه
بيماري مقتول تشديد در خونريزي بودهاست ،نه شروع آن اوليايدم
درخواست قصاص دارند».

دفاعيات متهم
سپس متهم به دستور رياست دادگاه در جايگاه قرار گرفت و ا ز پسر
مقتول درخواست عفو و بخش��ش كرد و گفت« :براي بيان حقيقت،
سازش و عذرخواهي در خدمت هس��تم ،اما اتهام قتل عمد را قبول
ندارم ».او ادامه داد« :همه ضربات در حد هل دادن بود و كشنده نبود.
روزي كه بازداشت شدم قرار شد مادرم به آنجا احضار شود .نميخواستم
او به آن مكان بيايد اين شد كه ضربات سخت با دستم را قبول كردم».
سپس متهم به سؤاالت رياست دادگاه پاسخ داد.
قاضي« :پس قبول داري ضرباتي را به صورت مقتول زدهاي؟»
متهم« :بله ،ولي كشنده نبود».
متهم پس از پاسخ دادن به این سؤال به دستور رياست دادگاه متهم كنار
يكي از دوستانش ايستاد و صحنه درگيري بازسازي كرد.
قاضي« :از بيماري زمين��هاي ناپدريات و مص��رف داروي او مطلع
بودي؟»
متهم« :خير .فقط ميدانستم او بيماري قند دارد و چند مرتبه از كيش

براي او انس��ولين فرستادند تا اينكه ش��ب قبل از فوتش مادرم گفت
هوشنگ خونريزي كرده و در بيمارستان است .آنجا بود كه فهميدم
او بيمار بوده است».
قاضي« :از عمل قلب و گذاشتن فنر اطالع داشتي؟»
متهم«:خير»
قاضي« :وقتي پدر و مادرت از هم جدا ش��دند با چه كس��ي زندگي
ميكردي؟»
متهم« :چند سال با پدرم و س��پس با مادرم ،اين اواخر هم بيشتر در
استوديو محل كارم ميماندم».
سپس قاضي از مادر حميد پرسيد« :شوهرتان چند سال قبل عمل
قلب انجام داده بود؟»
مادر متهم« :ششماه قبل از فوتش».
قاضی از متهم میپرسد« :چطور نميدانستي ناپدريات به تازگي
عمل قلب انجام دادهاست؟»
متهم« :مادرم و هوشنگ بيشتر اوقات در آلمان زندگي ميكردند و من

هم بيشتر وقتم را استوديو بودم».
قاضي« :ورزشكاري؟»
متهم« :قبل از حادثه بدنس��ازي كار ميكردم و گاهي مشغول بازي
فوتبال بودم ،اما بعد از آزادي از بازداشت بوكس تمرين ميكنم».
در ادامه آقاي نوراهلل عزيزمحمدي ،وكيل متهم در جايگاه قرار گرفت
و در دفاع از موكلش گفت« :در كميس��يونهاي اوليه اعالم شدهبود
عمل متهم درصدي در مرگ مقتول مؤثر بوده اس��ت ،اما اين درصد
در كميسيونهاي بعدي اعالم نش��د .به هر حال در هيچ كدام از اين
كميس��يونها نظري مبني بر ضربه با جسم سخت بيان نشده است.
همچنين بنا به گزارش علت فوت كه خونريزي مغزي بوده است بايد
شرايط بيماري و نوع داروهاي مصرفي در نظر گرفته شود .عمل موكلم
تشديد در خونريزي بوده است نه شروع .بنابراين براي او درخواست
برائت دارم».
در ادامه نماينده دادستان با توجه به دفاعيات متهم گفت« :در تحقيق
از شاهدان همگي گواهي دادند مقتول استفراغ خون داشته است .در
گزارش پزشكي قانوني نيز جابهجايي خط مغز تأييده شده است كه
نشان از ضربه سخت به سر مقتول بوده است».
وي در جواب وكيل متهم گفت« :متهم در جلسات كميسيون پزشكي
قانوني چند پزشك را همراه خود به كميسيونها آورده بود! به همين
دليل دستور داده شده در كميسيونهاي بعدي درصد تقصير اعالم
نشود».
بازداشت متهم بعد از آخرين دفاع
در پايان متهم درجايگاه ايستاد و در آخرين دفاعش گفت« :هوشنگ
جاي پدرم بود .ما رابطه خوبي با هم داشتیم و با هم به باشگاه ميرفتيم
و گاهي فوتبال بازي ميكرديم .هرگز فكر نميكردم مشاجره ما باعث
مرگ او ش��ود .از اولياي دم درخواست بخشش و از دادگاه درخواست
كمك دارم».
در پايان هيئت قضايي با توجه به درخواست نماينده دادستان مبني بر
تشديد قرار بازداشت موقت ،دستور بازداشت متهم را صادر و وي راهي
زندان كرد .سپس جهت صدور رأي وارد شور شد.
گاليههاي مادر
با زدن دستبند بر دستان متهم ،مادر او كه از ديدن اين صحنه شوكه
شدهبود به طرف پسر مقتول رفت و با صدايي لرزان گفت« :آيا در اين
س��الها در حق تو مادري نكردم؟ به پدرت مهرباني نكردم و گذشت
نداشتم؟ انتظار نداش��تم كه فقط فكر قصاص باشي و به گذشت فكر
نكني! » س��پس رو به هيئت قضايي كرد و با خوردن قسم گفت« :آن
روز خودم شاهد درگيري بودم و باور كنيد درگيري و ضربات حميد
كشنده نبود .من بين او و شوهرم ايس��تاده بودم پس بايد خودم نيز
ضربه ميخوردم .نميدانم چرا اين موضوع آنقدر بزرگ ش��د و پسرم
لباس قاتل تن كرد!»

قاتل برادر به زندگياش پايان داد

مرد جوان افسرده در حادثه خونين برادرش
را ب�ه قتل رس�اند و از محل گريخ�ت .متهم
از س�وي مأم�وران پلي�س پايتخ�ت تحت
تعقيب بود ك�ه خبر رس�يد چن�دي قبل با
س�قوط از پل عابر پيادهاي فوت كرده است.

تصادف مرگبار در محور حسنرود

تصادف پژو پارس با دو دس�تگاه كاميون پارك ش�ده كنار
بلواري در محور حسنرود گيالن سه كشته برجاي گذاشت.

به گزارش جوان ،سرهنگ جاورصفاري رئيس پليس راه استان
گيالن درباره اين حادثه گفت :با اعالم خبر تصادف خونيني در
محور حسنرود مأموران پليس به محل حادثه اعزام شدند كه
دريافتند يك دستگاه خودروي پژو پارس مقابل گمرك منطقه
آزاد با بلوار وس��ط جاده برخورد كرده كه در جريان آن راننده

تعادل خودرو را از دست ميدهد و در ادامه با دو كاميون كه در
شانه خاكي متوقف بودند تصادف ميكند.
همچنين مشخص ش��د در اين تصادف سرنش��ينان 33 ،29
و37ساله س��وار پژو پارس به علت شدت جراحات جان خود را
از دست دادهاند.
كارشناس��ان پليس راه علت اين تصادف را تخطي از س��رعت
مطمئنه از سوي سواري پژو پارس اعالم كردند.

به گزارش جوان ،ساعت  8:30صبح سيام مرداد
امسال قاضي ساسان غالمي ،بازپرس ويژه قتل
دادس��راي امور جنايي تهران ب��ا تماس تلفني
مأموران كالنتري مرزداران از قتل پسر جواني
در خانهشان با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان
ادارهدهم پليسآگاهي راهي محل شد.
تيم جنايي داخل پذيرايي خانه وياليي با جسد
پسر جواني روبهرو شدند كه با اصابت چهارضربه
چاقو به سر و صورت و كتف به قتل رسيده بود.
بررسيهاي اوليه و گفتههاي پدر و مادر مقتول
نشان داد قاتل ،برادر 40ساله مقتول است كه از
مدتي قبل از بيماري افسردگي رنج ميبرد.
پدر مقتول ب��ه مأموران گفت :همس��رم داخل
حمام مشغول شس��تن لباسها بود و دو پسرم
در خانه مشغول تماش��اي تلويزيون بودند كه
من براي انجام كاري به داخل حياط رفتم .هنوز
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دقايقي نگذشته بود كه پسر بزرگم وحشت زده
در حالي كه دس��تهايش خوني ب��ود به داخل
حياط آمد و با داد و فرياد به من گفت «پدر برو
داخل خانه و به داد پسرت برس» .به سرعت به
داخل خانه رفتم كه ديدم پس��ر دومم خونين
نقش بر زمين ش��ده كه بالفاصله با اورژانس و
پليس تم��اس گرفتيم .وقتي ب��ه داخل حياط
آمديم متوجه شديم كه پسر بزرگم از خانه فرار
كرده است.
وي ادامه داد :من س��ه پس��ر دارم كه قاتل پسر
اولم است و مقتول هم پسر دومم بود كه در اين
حادثه به قتل رسيد.
پسر بزرگم كه ش��غلش تعميرات لوازم خانگي
است مدتي است از بيماري روحي و رواني رنج
ميبرد و تحت درمان است .ما چند باري او را در
مراكز درماني بستري كرديم و زماني كه حالش
خوب ميش��د او را به خانه ميآورديم .او چند
روزي بود كه فكر ميكرد ب��رادرش دوباره او را
ميخواهد در بيمارس��تان رواني بستري كند و
از اين موضوع ناراحت بود .در صورتي كه پسرم
چنين قصدي نداشت و در نهايت هم او به خاطر
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و همدستانش دستگير شدند
جاع�ل حرف�هاي س�ابقه داري ك�ه ب�ا همدس�تي دو نفر
ديگر پ�س از ترخي�ص خودروه�اي توقيف�ي گرانقيمت
از پاركينگ با اس�ناد جعل�ي ميفروخت ب�ه دام افتادند .

توهمات ذهنش برادرش را به قتل رساند.
خودكشي قاتل
پس از اي��ن مأموران پلي��س متهم ف��راري را
تحت تعقيب قرار دادند ،اما از او هيچ ردي پيدا
نكردند .چندي قبل در حالي كه تحقيقات براي
دستگيري قاتل فراري ادامه داشت به مأموران
پليس خبر رسيد كه مرد جواني با سقوط از پل
عابر پيادهاي حوالي شهرك وليعصر در جنوب
غربي تهران فوت كرده است.
بررس��يها نش��ان داد وي در اين حادثه اقدام
به خودكشي كرده اس��ت .پس از اين مأموران
تحقيقات خود را براي شناسايي هويت مرد فوت
ش��ده آغاز كردند تا اينكه دريافتند وي همان
قاتل فراري اس��ت كه اواخر مردادماه امسال در
منطقه م��رزداران برادرش را به قتل رس��انده و
فرار كردهاست .بدين ترتيب خانواده پسر فوت
شده به پزشكي قانوني دعوت شدند و جسد پسر
30سالهشان را شناسايي كردند.
با اعالم خبر فوت قاتل فراري پرونده قتل برادر
كشي به دس��تور قاضي ساس��ان غالمي براي
هميشه بسته شد.
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به گزارش جوان ،سرهنگ كارآگاه هوشنگ كاكاوندي سرپرست
پايگاه هفتم پليسآگاهي تهران ب��زرگ گفت :اوايل بهمنماه
پروندهاي به دستور بازپرس شعبه 5دادسراي ناحيه 16تهران
براي رس��يدگي تخصصي به پايگاههفت��م پليسآگاهي ارجاع
شد كه حكايت از آن داشت شخصي به نام «حبيب» با جعل و
استفاده از سند مجعول اقدام به ترخيص خودروهاي مدل باال
و گرانقيمت توقيفي با دس��تور قضايي از پاركينگهاي سطح
شهر كرده است.
بدين ترتيب تيمي از كارآگاهان مبارزه با س��رقت خودرو براي
بررسي موضوع وارد عمل شدند.
بررس��يها نش��ان داد متهم از جاعالن حرفهاي و س��ابقه دار
اس��ت كه چندين بار به اتهام جعل راهي زندان ش��ده اس��ت.
مأموران پليس در نهايت 26بهمنماه متهم را دستگير كردند
و در بازرس��ي از منزل وي تعدادي مهر ،ژالتين و كاغذ ممهور
مربوط ب��ه پليسآگاهي به همراه مهرهاي��ي مربوط به مراجع
مختلف قضايي و اجراي احكام تهران و دادگس��تري به همراه
يكدستگاه لپتاپ و هارد حاوي اطالعات خودروهاي ترخيص
شده كشف كردند.
مته��م در بازجوييها به ج��رم خود با همدس��تی دو نفر ديگر
اعتراف ك��رد .مأموران پلي��س در ادامه دو مته��م ديگر را نيز
دستگير و همگي به جرم خود اقرار كردند.
اين مقام انتظامي تصريح كرد :متهم در بازجويي اعتراف كرد،
پس از شناس��ايي خودروهاي توقيفي در پاركينگها نس��بت
به جعل اوراق قضاي��ي و نامه مركز ترخيص خ��ودرو اقدام و با
وكالتنامه جعلي از مالك خودرو نس��بت ب��ه ترخيص خودرو
اقدام ميكرديم ،سپس با اعالم مفقودي مدارك از طريق مركز
ش��مارهگذاري مداركالمثني ميگرفتيم و در ادامه با اس��ناد
مالكيت جعلي و مدارك ش��مارهگذاري المثني خودروها را در
نمايشگاهها ميفروختيم.
سرپرس��ت پايگاه هفتم پليسآگاهي تهران ب��زرگ در پايان
گفت :ب��ا اعتراف صريح متهم��ان تاكنون يكدس��تگاه خودرو
 BMWو يكدستگاه لندكروز به ارزش ريالي 30ميليارد ريال،
كشف و چندين دستگاه نيز شناسايي شده و اقدامات الزم براي
توقيف خودروها با دستور قضايي در حال انجام است .در حالي
كه متهمان به دس��تور قضايي راهي زندان ش��دهاند تحقيقات
براي كشف ساير سرقتهاي احتمالي از سوي مأموران پليس
ادامه دارد.

قتل پدر سالخورده
بهدست پسر ناخلف

پسر ناخلفي كه سهماه قبل در شهرستان دشتي استان بوشهر پدر
80سالهاش را به قتل رساندهبود ،دستگير شد و به قتل اعتراف كرد.

س��رهنگ جهانبخش صيادي ،فرماندهي انتظامي شهرستان دشتي
درباره اين خبر گفت :آذرماه امسال مأموران پليس شهرستان از مرگ
مشكوك مرد 80سالهاي در خانه پسرش با خبر و راهي محل شدند.
مأموران پليس در محل حادثه داخل خانه با جس��د مرد سالخوردهاي
روبهرو شدند كه آثار كبودي زيادي روي بدنش نمايان بود .همزمان با
ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد به دستور قضايي براي مشخص
شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شد تا اينكه مدتي قبل
تيم پزشكي اعالم كرد مرد سالخورده در حادثهاي به قتل رسيدهاست.
با اعالم نظريه پزشكي قانوني مأموران پليس پسر وي را به عنوان مظنون
بازداشت کرده و مورد بازجويي قرار دادند.
متهم در تحقيقات فني به قتل پدرش اعتراف كرد و گفت كه با پدرش
اختالف مالي داشته و روز حادثه او را به شدت كتك زده تا اينكه فوت
كرده است.
متهم پس از اعتراف به قتل پدرش به دستور مقام قضايي راهي زندان
شد.
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