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عامل قتل وحيد مرادي
 براي دومين بار به قصاص محكوم شد

مته�م س�ابقه داري ك�ه دو س�ال قب�ل ب�ه اته�ام قت�ل يك�ي از 
اش�رار مع�روف ته�ران در زن�دان رجايي ش�هر بازداش�ت 
ش�ده بود، ب�راي دومي�ن ب�ار ب�ه قص�اص محك�وم ش�د. 
به گزارش جوان، 11 تير سال 97، مرد 47 ساله به نام سعيد به همراه 17 نفر 
از زندانيان به اتهام قتل يكي از اشرار معروف تهران به نام وحيد مرادي در 
زندان رجايي شهر بازداشت شدند. در روند تحقيقات و رصد دوربين هاي 
مداربسته زندان سعيد به اتهام مباشرت در قتل و ديگر متهمان به اتهام 
معاونت در قتل تحت بازجويي قرار گرفتند، اما سعيد با انكار جرمش در 
توضيح گفت: »وحيد مرادي ارديبهشت ماه به اتهام قتل يكي از دوستانش 
راهي زندان شد. وحيد در زندان نام خودش را عقاب ايران گذاشته بود 
و چند نوچه اجير كرده بود تا همه زندانيان را مجبور كند از دستورات او 

اطاعت كنند.«
متهم در خصوص روز حادث��ه گفت: »آن روز ب��راي آب و هوا خوري 
به حياط زندان رفتم، اما وقتي به س��لول برگشتم متوجه شدم، يكي 
از آشنا هاي وحيد در س��الن پايين را باز گذاشته اس��ت. همان موقع 
وحيد و نوچه هايش با آب و روغن داغ در حاليكه چاقو و قمه به دست 
داشتند، با ما درگير ش��دند. در آن درگيري با چند زنداني از خودمان 
دفاع مي كرديم كه ناگهان وحيد روي زمين افتاد. باور كنيد، نديدم چه 

كسي به وحيد چاقو زد.«
متهمان با اقرار به جرمشان در اولين جلسه كه در شعبه چهارم دادگاه 
كيفري يك استان تهران تشكيل شد از خودشان دفاع كردند. سپس 
بنا به درخواست اولياي دم، سعيد به قصاص و ديگر متهمان به خاطر 
ش��ركت در نزاع منجر به قتل ب��ه حبس محكوم ش��دند. اين حكم با 
اعتراض متهم به ديوان عالي كشور فرستاده شد تا اينكه حكم قصاص 
سعيد از سوي قضات شعبه  ۳9 ديوان نقض و پرونده بار ديگر به همان 
شعبه ارجاع داده ش��د.  به اين ترتيب متهم در دومين جلسه بار ديگر 
محاكمه شد و جرمش را انكار كرد. اما در پايان هيئت قضايي با توجه 
به بازبيني فيلم و مدارك موجود در پرونده متهم را به قصاص محكوم 
كردند. اين در حالي اس��ت كه مته��م به خاطر قتلي كه در س��ال 9۵ 
مرتكب ش��ده بود در ش��عبه ديگري به قصاص محكوم شده بود و اين 

حكم را ديوان عالي كشور نيز تأييد كرده بود. 
 

شهادت رئيس پليس
 مبارزه با مواد مخدر فهرج 

در درگيري با قاچاقچيان مسلح

يك كشته و 3 زخمي در برخورد 
خودروي سواري با اتوبوس

سارقان مغازه خياطي
 در دام پليس

مب�ارزه  پلي�س  رئي�س  رئيس�ي،  ه�ادي  س�توان يكم 
با م�واد  مخدر شهرس�تان فه�رج در اس�تان كرم�ان در جريان 
عملي�ات دس�تگيري قاچاقچيان مس�لح به ش�هادت رس�يد. 
به گزارش جوان، س��ردار عبدالرضا ناظري،  فرمانده انتظامي استان 
كرمان درباره اين خبر گفت: »روز دوش��نبه ۳1 شهريورماه، مأموران 
پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فهرج از عبور محموله سنگين 
مواد افيوني از اين شهرس��تان باخبر و تالش خود را براي شناسايي و 

دستگيري قاچاقچيان آغاز كردند.« 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داش��ت تا اينكه مأموران به يك دستگاه 
خودروي نيس��ان در روس��تاي علي آباد چاهدگال مظنون  ش��دند و 
عمليات خود را براي دستگيري سرنشينان آن آغاز كردند. از آنجايي كه 
سرنشينان خودرو مسلح بودند با دستور ايست از سوي مأموران، آنها 
به طرف نيروهاي پليس تيراندازي و درگيري آغاز مي ش��ود. در اين 
درگيري ستوان يكم هادي رئيسي با شليك گلوله از سوي قاچاقچيان 

مجروح شد و بالفاصله به نزديك ترين مركز درماني منتقل مي شود. 
مأموران پليس در نهايت ساعاتي بعد راننده خودرو دستگير كردند و 
در بازرسي از خودرو، دو قبضه سالح و مقادير زيادي مهمات، 44۳ كيلو 
و 80۳ گرم ترياك، 119 كيلو و 401 گرم حش��يش، 1۵ كيلو شيشه و 

11 كيلو و ۳20 گرم هروئين كشف شد. 
فرمانده انتظامي اس��تان كرمان در پايان گفت: »بعد از دس��تگيري 
متهمان، از بيمارستان خبر رسيد ستوان يكم هادي رئيسي به درجه 
رفيع ش��هادت نائل آمده اس��ت. پيكر مطهر وي روز گذشته در گلزار 

شهداي بم پس از تشييع به خاك سپرده شد.«

برخ�ورد ي�ك دس�تگاه خ�ودروي س�واري س�اندرو ب�ا 
ي�ك دس�تگاه اتوب�وس پ�ارك ش�ده درحاش�يه خياب�ان 
خوردي�ن پايتخت يك كش�ته و س�ه زخم�ي برجاي گذاش�ت. 
به گزارش جوان، روز گذش��ته مأموران پليس ته��ران از برخورد يك 
دستگاه خودروي سواري ساندرو با يك دس��تگاه اتوبوس در خيابان 
خوردين باخبر و راهي محل ش��دند. با حضور مأموران در محل اولين 
بررسي ها نشان داد، در اين حادثه راننده خودروي ساندرو در دم جان 
باخته و سه سرنشين آن نيز به علت ش��دت جراحات به نزديك ترين 

مراكز درماني منتقل شده اند. 
س��رهنگ احس��ان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران 
درباره علت اين حادثه گفت: »علت حادثه سرعت زياد خودروي سواري 
ساندرو و عدم كنترل راننده ساندرو به علت خستگي و خواب آلودگي 

اعالم شده است.« 

س�ه س�ارق س�ابقه دار كه چندي قب�ل به اته�ام چندي�ن فقره 
س�رقت تحت تعقيب مأم�وران پليس قرار داش�تند، اي�ن بار به 
اتهام س�رقت از يك مغازه خياطي در دام پليس گرفتار ش�دند. 
به گزارش جوان، هشتم شهريور س��ال جاري، مأموران كالنتري 1۵9 
بي سيم با طرح شكايت هاي مش��ابه، سه سارق با س��ابقه به نام هاي 
سيامك، خليل و هوشنگ را به اتهام س��رقت شناسايي و دستگيري 
آنها را در دستور كار قرار دادند. در حالي كه تحقيقات براي دستگيري 
متهمان ادامه داشت روز گذشته مأموران حين گشت زني حوالي يكي از 
خيابان هاي كالنتري به سه مرد جوان مشكوك شدند و آنها را بازداشت 
كردند. در بازرسي از متهمان، مأموران با كشف چند قطعه اوراقي دينام 

متهمان را به كالنتري منتقل كرده و تحت بازجويي قرار دادند. 
متهمان ابتدا جرمش��ان را انكار كردند و گفتن��د كار آنها جمع آوري 
ضايعات اس��ت و اين اموال را از س��طل زباله ش��هرداري جمع آوري 
كرده اند، اما در روند تحقيقات مش��خص شد س��ه متهم همان افراد 
سابقه داري هستند كه چندي قبل به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار 

داشتند. 
با بدس��ت آمدن اين اطالعات س��رانجام، يكي از آنها به نام خليل به 
سرقت از مغازه خياطي حوالي خيابان خاوران با همدستي سيامك و 

هوشنگ اعتراف كرد. 
س��رهنگ كارآگاه علي كنجوريان، رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي 
تهران گفت: »با اقرار متهمان پرونده به دادياري ناحيه ۳4 تهران ارجاع 

شد  و سه متهم با صدور قرار مجرميت روانه زندان شدند. « 

مرد جواني كه در حادثه اي هولناك پدر زن 
و مادر زنش را به قتل رس�اند و همسرش را 
نيز زخمي كرد، در بازجويي ها مدعي ش�د 
كه به خاطر هزينه باالي ايمپلنت دندان هاي 
همسرش دست به جنايت هولناك زده است. 
به گزارش جوان، س��اعت 1۳ بع��د از ظهر روز 
دوشنبه سي و يكم شهريور ماه امسال بود كه 
مرد جواني داخل بالكن طبقه چهارم ساختمان 
مس��كوني در ش��هرك وليعصر حوالي جنوب 
تهران فرياد مي زد  »آي مردم من پدر زنم، مادر 
زنم و همسرم را به قتل رساندم، آي مردم من 

آدم كشتم به پليس و اورژانس خبر دهيد«. 
فريادهاي پر از خشم مرد جوان رهگذران را يكي 
يكي در محل ميخكوب مي كرد و همسايه ها هم 
كم ك��م از خانه و مغازه بي��رون مي آمدند و به 
جمع تماشاچيان اضافه مي شدند. لباس هاي 
آغش��ته به خون مرد جوان و چاقوي خونيني 
كه در دست داشت همگي حكايت از آن داشت 
كه مرد عصباني حادثه خونين را رقم زده است. 
بنابراين با اعالم اين خبر از س��وي اهالي محل 
به س��رعت تيمي از مأموران كالنتري شهرك 
وليعصر راهي مح��ل حادثه ش��دند. مأموران 
پليس وقتي پاي در طبقه چهارم س��اختمان 
مسكوني گذاشتند، متوجه شدند مرد چاقو به 
دستي كه در گوشه اي از پذيرايي نشسته بود، 
حمام خون ب��ه پا كرده اس��ت. مأموران همان 
ابتداي اتاق پذيرايي با پيكر خونين و نيمه جان 
زن جواني روبه رو شدند كه سعي داشت خودش 
را به در ورودي برساند و درخواست كمك كند. 
كمي آن طرفتر مأموران پليس جسد بي جان و 
خونين مرد و زن ميانسالي را كشف كردند كه با 
ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بودند. بدين 
ترتيب مأموران پليس ب��ا حفظ صحنه حادثه 
و دس��تگيري مرد چاقو بدس��ت موضوع را به 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
اطالع دادند و دقايقي بعد هم قاضي ساس��ان 
غالمي هم��راه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي پاي در قتلگاه زن و مرد ميانسال 

گذاشتند. 
   قتل پدر زن و مادر زن
 در دعواي زن و شوهر 

بررسي هاي تيم جنايي نش��ان داد ساختمان 
محل حادثه متعلق به مقتول ۵۳ س��اله به نام 
حميد است كه در طبقه دوم ساختمان همراه 
همسرش مهربانو 48 س��اله ) مقتول ( زندگي 
مي كرده اس��ت و در طبقه چه��ارم هم دختر 
2۵ س��اله اش مهرناز و داماد ۳0 ساله اش پرويز 

زندگي مي كنند. 
از س��وي ديگر كارآگاهان جناي��ي دريافتند، 

قاتل داماد خانواده اس��ت ك��ه در جريان دعوا 
با همس��رش، پدر زن و مادر زنش را با ضربات 
متعدد چاقو به قتل مي رساند و همسرش را نيز 

زخمي و راهي بيمارستان مي كند. 
تيم جنايي همزمان با انتقال جسد زن و شوهر 
به پزشكي قانوني از متهم تحقيق كردند. وي 
در بازجويي ها با اظهار پش��يماني به قتل پدر 
زن و مادر زنش اعتراف كرد و مدعي ش��د كه 
در درگيري با همس��رش دست به اين جنايت 

زده است. 
وي در توضيح ماجرا گفت:  من نظامي هستم 
و چند سالي هم س��ابقه دارم. برادر زنم فرزاد 
همكار من بود كه چند سال قبل با خانواده اش 
آشنا ش��دم و از خواهرش مهرناز خواستگاري 
كردم . من عاشق مهرناز شدم تا اينكه دو سال 
قبل پس از رف��ت و آمدهاي زي��اد خانواده ام، 
آنها به خواستگاري ام جواب مثبت دادند و ما 

ازدواج كرديم. 
   با همسرم اختالف داشتم 

هنوز چند ماهي از ازدواج ما نگذش��ته بود كه 
اختالفات ما شروع ش��د به طوري كه هر روز 
و شب با هم مش��اجره لفظي داشتيم. همسرم 
كارمند بيمارس��تاني در جنوب تهران است و 
خودش مي داند كه يك كارمند چقدر حقوق 
دارد، اما با اين وجود توقع زي��ادي از من دارد 
كه برآورده كردن آن با حقوق كارمندي امكان 
پذير نيست.  مدتي پس از ازدواجمان در حالي 
كه هر روز اختالفات ما بيشتر مي شد، پدر زنم 
از من خواس��ت خانه ام را به س��اختمان چهار 
طبقه متعلق به خودش منتق��ل كنم و ما هم 
قبول كرديم و بدين ترتي��ب در طبقه چهارم 
آنجا زندگي مان را ادامه داديم و همس��ايه پدر 
زن و مادر زنم ش��ديم.  فكر مي ك��ردم، بعد از 
اين زندگي ما ش��يرين تر ش��ود و كمتر با هم 
درگير شويم اما اش��تباه فكر مي كردم چون از 
روزي كه مح��ل زندگي ام را ب��ه خانه پدر زنم 
انتقال دادم، اختالفات ما بيش��تر شد. پس از 
اين درگيري هاي ما به خانواده همسرم كشيده 
شد و مادر زن و پدر زنم نيز در درگيري هاي ما 
دخالت مي كردند به طوريكه از دخالت هاي آنها 

خسته شده بودم. 
معموالً همسرم هميش��ه درگيري هاي ما را به 
پدر و م��ادرش انتقال م��ي داد و گاهي هم آنها 
صداي مشاجره و درگيري هاي ما مي شنيدند و 
به خانه ما مي آمدند و بدون اينكه در جريان علت 
درگيري ما باشند دخالت مي كردند. آنها هميشه 
مرا مقصر مي دانستند و مرا سرزنش مي كردند 
و سركوفت مي زدند و من هم به خاطر اينكه در 

خانه آنها زندگي مي كردم، تحمل مي كردم. 

  عصباني شدم 
وي درباره روز درگيري مرگبار گفت: صبح روز 
حادثه همس��رم از خواب بيدار شد تا به محل 
كارش ب��رود كه به من گفت از دندانپزش��كي 
براي ايمپلنت دندان هايش وقت گرفته است و 
خواست به او پول بدهم. من درباره هزينه اش از 
او سؤال كردم كه همسرم مبلغ زيادي را عنوان 
كرد و من هم به او گفتم كه االن اين همه پول 
ندارم و از او اجازه خواستم كه با برادرش حرف 
بزنم و اگر پول داشته باشد قرض بگيرم و بعد 
در فرصت مناسب بدهي اش را پرداخت كنم. 
همسرم با ش��نيدن اين حرف خيلي عصباني 
شد و شروع به فحاشي كرد و به من گفت »تو 
كه پول نداري غلط كردي كه زن گرفتي.« او 
پس از مشاجره و فحاش��ي خانه را ترك كرد و 
به محل كارش در بيمارس��تان رفت و من هم 
كه خيلي عصباني ش��ده بودم به محل كارش 
رفتم و در آنجا ش��روع به داد و بيداد كردم به 
طوريكه حراست بيمارستان مرا از بيمارستان 
بيرون كرد و من هم به خانه برگشتم. ساعتي 
بعد همسرم به خانه برگشت و همراه مادرش به 
طبقه چهارم آمدند و با من درگير شدند. مادر 
زنم به من گفت كه چرا به محل كار دخترش 

رفته ام و آبرو ريزي كرده ام كه ب��ه او گفتم در 
زندگي ما دخالت نكند اما او با من درگير شد. 
صداي درگيري ما را پدر زنم ش��نيد و از طبقه 
دوم به طبقه چهارم آمد. او هم مثل همسرش از 
دخترش طرفداري كرد و بعد هم چند سيلي به 
صورتم زد كه به شدت عصباني شدم. يك لحظه 
كنترلم را از دست دادم و چاقويي از آشپزخانه 
برداشتم و به پدر زنم حمله كردم. ديوانه وار به 
او ضربه زدم كه مادر زن��م جلو آمد و او را هم با 

ضربات چاقو هدف قرار دادم. 
وي در پايان گفت:  همس��رم خيلي تالش كرد 
كه مانع من شود كه در اين ميان هم ضرباتي 
به او اصابت كرد و او هم زخمي شد. خون همه 
جا را گرفته بود و پدر زن و مادر زن و همسرم 
خونين روي زمين افتاده بودند كه تازه متوجه 
شدم چه حادثه اي را رقم زده ام. در حالي كه به 
شدت پشيمان شده بودم به داخل بالكن رفتم 
و با داد و فرياد به رهگذران و همسايه ها گفتم 
كه اعضاي خانواده همسرم را به قتل رسانده ام و 
از مردم خواستم موضوع را به پليس و اورژانس 
خبر دهند.  قاتل پس از اعتراف به قتل به دستور 
قاضي ساسان غالمي براي ادامه تحقيقات در 
اختيار كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاهي 

قرار گرفت. 

مرگ پسر جوان در خانه   جن ها 
پس�ر جواني كه همراه پنج نفر از دوستانش 
ب�راي دي�دن ارواح و اجن�ه ب�ه خان�ه 
مخروبه اي در ش�مال تهران رفته بودند به 
طرز مش�كوكي در آنجا ب�ه كام مرگ رفت. 
به گزارش جوان، ساعت ۳ بامداد ديروز قاضي 
ساس��ان غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جناي��ي تهران با تم��اس تلفني مأموران 
كالنتري دربند از مرگ مشكوك پسر جواني 
با خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي راهي محل شد. 
تي��م جنايي در مح��ل حادثه كه س��اختمان 
قديمي و دو طبقه اي در حوالي دربند اس��ت 
با جسد پسر 21 س��اله اي به نام فرزين روبه رو 
شدند كه حكايت از آن داشت بر اثر سقوط از 
ارتفاع و اصابت جسم سخت به سرش به طرز 

مشكوكي به كام مرگ رفته است. 
نخستين بررسي ها نش��ان داد پسر فوت شده 
چند س��اعت قبل همراه پنج نفر از دوستانش 
براي ديدن اجنه و ارواح ب��ه اين خانه قديمي 
مي آيند كه پس از شنيدن صداهايي از داخل 
خانه هنگام فرار از ارتف��اع پنج متري به پايين 
س��قوط مي كند و بر اثراصابت سرش به ميله 

آهني فوت مي كند. 
بدين ترتيب همزمان با انتقال جسد پسر جوان 
به پزشكي قانوني براي مش��خص شدن علت 
اصلي مرگ مأموران پليس،  دوستان فرزين را 

بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. 
صبح ديروز پنج متهم ك��ه احتمال مي رود در 
مرگ فرزين نقش داشته  باش��ند، به دادسراي 
ام��ور جنايي ته��ران منتق��ل ش��دند و مورد 

بازجويي قرار گرفتند. 
   ب�راي دي�دن اجنه ب�ه خان�ه قديمي 

رفتيم 
يكي از متهمان به نام پيمان كه 18 س��ال سن 
دارد، در توضيح ماجرا به بازپرس پرونده گفت: 
م��ا پنج  نفر و فرزين ش��ش دوس��ت صميمي 
بوديم كه همگي حوال��ي يافت  آباد در جنوب 
تهران زندگي مي كنيم. ما از دوران كودكي با 

هم هستيم و هميش��ه به صورت دسته جمعي 
به ك��وه، مس��افرت و تفريح مي روي��م. مدتي 
قبل فرزين گفت كه خانه اي در حوالي دربند 
مي شناس��د كه در آنجا اجن��ه و ارواح زندگي 
مي كنن��د. از آنجاي��ي كه ما عالق��ه زيادي به 
چيزهاي ترسناك داريم و هميشه هم فيلم هاي 
ترسناك مي بينيم كنجكاو ش��ديم ارواح را از 

نزديك ببينيم. 
وي ادام��ه داد:  چند هفته قب��ل همگي براي 
كوهپيمايي به حوالي دربند رفته بوديم كه از 
اهالي محل كه س��ن و سالي داشتند و قديمي 
آنجا بودند، درب��اره خانه اجنه  و ارواح س��ؤال 
كرديم كه همگي آنها مدع��ي بودند، آن خانه 
ارواح دارد و هر كسي كه جرئت كرده و به آنجا 
رفته است با چش��مان  خودش ارواح و اجنه را 

ديده و حتي با آنها حرف هم زده است. 
وقتي حرف ه��اي اهال��ي محل را ش��نيديم، 
مطمئن شديم كه فرزين راست مي گويد و به 
همين خاطر دوست داشتيم كه هيجان ديدن 
ارواح و اجنه را از نزديك تجربه كنيم و بعد هم 

براي دوستان ديگرمان تعريف كنيم. 
وي درباره شب حادثه گفت: غروب روز دوشنبه 
تصميم گرفتيم همگي با هم ب��راي تفريح به 
پارك بروي��م كه فرزين گفت امش��ب به خانه 
ارواح بروي��م. همگ��ي قبول كرديم و ش��ب با 
خودروي يكي از دوستان راهي منطقه دربند 
ش��ديم. آدرس خان��ه اجنه را فرزي��ن بلد بود 
و حتي خ��ودش از روي نقش��ه آدرس داد كه 
ساعتي بعد به آنجا رسيديم. هوا تاريك و شب 
هم از نيمه گذش��ته بود و فضاي آنجا سوت و 
كور بود كه وارد خانه قديمي ش��ديم. فرزين 
گفت اجنه داخل اتاقي هستند كه در آن اتاق 
حوضچه اي قرار دارد و آن ات��اق هم در طبقه 
پايين قرار داش��ت. از گفته هاي فرزين معلوم 
بود كه او قباًل به اين خانه آم��ده چون آنجا را 
به خوبي مي ش��ناخت. من و فرزي��ن و بهمن 
س��ه نفري به طرف اتاق اجنه رفتي��م و دو نفر 
ديگر هم به قس��مت هاي ديگر خان��ه رفتند. 
آنجا خيلي تاريك بود كه با نور گوش��ي تلفن 
همراه مان مي شد به سختي قدم برداشت. روي 

ديوار عالمت هاي خاصي بود و قسمتي از ديوار 
هم با خون نوشته بود اينجا طلسم شده است به 

اينجا نزديك نشويد. 
با ترس و لرز وارد اتاق شديم كه ناگهان صداي 
پچ پچ و ف��س فس و بع��د هم ص��داي قهقه 

خنده اي به گوشمان رسيد. 
وي ادام��ه داد:  نمي دان��م آن لحظ��ه از ترس 
توهم زده بوديم يا واقعاً ص��داي اجنه بود كه 
به گوشمان مي رسيد كه از ترس فرار كرديم. 
اول من خارج ش��دم و بعد هم بهمن و در آخر 
هم فرزين از آنجا بيرون آمد كه پايش لغزيد و 
به پايين سقوط و سرش به آهني برخورد كرد. 
بالفاصله بر باالي سر او حاضر شديم كه متوجه 

شديم نفس نمي كشد. 
در ادامه چهار متهم ديگ��ر حرف هاي پيمان 
را تأييد كردند. متهمان در ادامه براي روش��ن 
شدن زواياي  پنهان اين حادثه به دستور قاضي 
ساسان غالمي دراختيار كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي قرار گرفتند. تحقيقات درباره اين 

حادثه ادامه دارد. 

 قتل پدر زن و مادر زن
 بر سر ايمپلنت دندان همسر!

قاتل: مقتول تنبل بود
 او را كشتم! 

كارگر افغاني كه مدعي اس�ت دوس�تش را ب�ه خاطر تنبلي 
به قتل رسانده اس�ت، در جلس�ه دادگاه ماجرا را شرح داد. 
به گزارش جوان، دو س��ال قبل مأم��وران پليس ته��ران از قتل 
مرد جواني در س��اختمان نيمه كاره اي در يك��ي از خيابان هاي 
سعادت  آباد باخبر و راهي محل شدند. اولين بررسي ها نشان داد 
اين مرد به نام يعقوب از كارگران ساختمان است كه بر اثر جسم 
سخت به سرش كشته شده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، 
صاحب ساختمان كه در محل حضور داش��ت مورد تحقيق قرار 
گرفت و گفت: »يعقوب افغان بود و همراه كارگر ديگري كه او هم 
مردي افغان به نام عزيز بود، شب ها در اين ساختمان استراحت 
مي كردند. امروز صبح براي سركشي به ساختمان آمده بودم كه 
با جسد خونين يعقوب روبه رو شدم. هرچه دنبال عزيز گشتم، از 
او خبري نيست. احتمال مي دهم او از ماجراي قتل اطالع داشته 

باشد.«
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، عزيز به عنوان اولين مظنون 
تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه چند روز بعد از حادثه وي در يكي 
از شهرهاي مرزي شناسايي ش��د و در حاليكه تالش مي كرد، از 

كشور خارج شود در يك عمليات پليسي بازداشت شد. 
متهم به تهران منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت. او در همان 
بازجويي هاي اوليه به قتل اعتراف كرد و گفت دوستش مرد تنبلي 

بود به همين خاطر با او درگير و مرتكب قتل شده است. 
با اقرارهاي متهم وي بعد از بازس��ازي صحنه ج��رم روانه زندان 
ش��د. پرونده از آنجائيكه ردي از اولياي دم به دست نيامده بود با 
درخواس��ت معاون اول قوه قضائيه مبني بر قصاص بعد از صدور 
كيفرخواس��ت به دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرس��تاده 
شد. متهم روز گذشته در وقت رس��يدگي مقابل هيئت قضايي 
شعبه دهم دادگاه قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه، نماينده 
دادستان متن كيفرخواست را قرائت كرد و گفت بنا به درخواست 

معاون اول قوه درخواست اشد مجازات دارد. 
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش در ش��رح 
ماجرا گفت: »من و يعقوب چند سال قبل براي پيدا كردن كار به 
ايران آمديم تا اينكه در يك ساختمان نيمه كاره در سعادت آباد 
مشغول كار شديم. ما جاي خواب نداشتيم به همين خاطر شب ها 
همانجا اس��تراحت مي كرديم. يعقوب مرد تنبلي بود و كارهاي 
سخت را به من مي سپرد. همين باعث ش��ده بود از رفتارهايش 
خسته شوم و به او چند بار تذكر بدهم اما او توجهي به اعتراض هاي 

من نمي كرد.«
متهم در خصوص روز حادثه گفت: »آن روز يعقوب از من خواست 
برايش كاري انجام بدهم. قبول نكردم و گفتم خودت انجام بده. 
او با ش��نيدن اين حرف عصباني شد و ش��روع به فحاشي كرد. از 
او خواس��تم آرام باشد، اما او به فحاش��ي ادامه داد و به خانواده ام 
ناسزا گفت كه با هم درگير ش��ديم. وقتي درگيري ما باال گرفت 
كنترل اعصابم را از دس��ت دادم كه يك ميله آهني برداشتم و به 
س��رش زدم.« متهم در آخر گفت: »وقت��ي يعقوب بيهوش روي 
زمين افتاد، از ترس فرار كردم تا اينكه بازداش��ت ش��دم. در اين 
سال ها از خانواده يعقوب خبري نشده است. باور كنيد او را مثل 
برادرم دوست داش��تم، فقط مي خواس��تم تنبلي را كنار بگذارد 
و كارهايش را خودش انجام دهد. از دادگاه درخواس��ت گذشت 

دارم و پشيمانم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 


