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پرداخت ديه، حبس و شالق
 تاوان قتل همكالسي

پسر جواني كه همكالس�ي اش را به قتل 
رسانده بود، با جلب رضايت اولياي دم به 
پرداخت ديه، حبس و شالق محكوم شد. 
به گزارش جوان، ۹ خرداد سال ۹۷، مأموران 
پليس تهران از مفقود ش��دن پسر 24 ساله 
به نام كيوان باخبر شدند و تحقيقات خود 
را در اين زمينه آغ��از كردند. مادر كيوان به 
مأموران گفت كه پسرش روز گذشته همراه 
يكي از دوستانش به نام آرش از خانه بيرون 

رفته است و ديگر بازنگشته است. 
به اين ترتيب آرش به عنوان اولين مظنون 
بازداشت ش��د و مورد تحقيق قرار گرفت. 
او در هم��ان بازجويي ه��اي اولي��ه به قتل 
همكالسي اش اعتراف كرد و در شرح ماجرا 
گفت: »من و كيوان در يك مدرسه تحصيل 
مي كرديم. او قابل اعتماد مسئوالن مدرسه 
بود به همين خاطر كليد بعضي دفاتر مدرسه 
را داشت تا اينكه فهميدم به سؤاالت امتحاني 
دسترسي دارد. اين شد كه سراغش رفتم و 
باب دوستي ما باز شد. رفاقتمان ادامه داشت 
تا اينكه يكي از عكس ه��اي خصوصي ام به 
دستش افتاد. همين بهانه اي شد تا هر بار با 

تهديد به من تعرض كند.«
متهم در خصوص قتل گف��ت: »مدتي بود 
متوجه شده بودم مقتول براي خواهرم ايجاد 
مزاحمت مي كند. اين ش��رايط خيلي مرا 
اذيت مي كرد. از طرفي نمي خواستم غرورم 
مقابل خانواده ام بشكند اين شد كه تصميم 
گرفتم خودم با كيوان تسويه حساب كنم، به 
همين خاطر روز حادثه با ماشين دنبالش 
رفتم. وقتي كيوان سوار ماشين شد به طرف 
فرودگاه امام رفتيم. در راه او دوباره شروع به 
تهديد كردكه خيلي عصباني شدم به همين 
خاطر يك مشت به سر و صورتش زدم و بعد 
هم با چاقو ضربه اي به او زدم كه فوت كرد. 
سپس جسد را به محل خلوتي بردم و يك 
چاله كندم و جس��د را داخ��ل آن انداختم، 
س��پس بنزين ريختم و آنرا آت��ش زدم. در 

آخر براي گمراه كردن پليس كيف و انگشتر 
مقتول را برداشتم.«

متهم پس از تحقيقات تكميلي با درخواست 
قصاص از س��وي اولياي دم در ش��عبه دهم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران محاكمه 
شد. در آن جلسه متهم با قبول جرمش گفت 
مقتول مهدورالدم بود به همين خاطر او را 

كشته است. 
با دفاعايت متهم، هيئت قضايي پسر جوان 
را از قصاص معاف كرد و ب��ه پرداخت ديه، 
سه س��ال حبس و 31 ضربه شالق محكوم 
كرد ، اما اين حكم در ديوان عالي كشور نقض 

و به همان شعبه ارجاع داده شد. 
متهم در نوبت محاكمه بعدي بود كه توانست 
با پرداخت ديه رضايت اولياي دم را جلب كند. 
بنابراين وي از جنبه عمومي جرم محاكمه 
ش��د و در آخرين دفاعش گفت: »حال كه 
موفق به جلب رضايت اولياي دم شده ام، از 
دادگاه تقاضا دارم به جواني ام رحم كند و در 

مجازاتم تخفيف قائل شود.«
در پايان هيئت قضايي، متهم را به 10 سال 
حبس، به اتهام هتك حرمت به جس��د به 
50 ضربه شالق و به اتهام جنايت بر ميت به 

پرداخت ديه محكوم كردند. 
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آگهى فقدان مدرك تحصیلی 

نزاع خونين برسرمزاحمت هاي سگ همسايه 
س�ه ب�رادر قص�اب وقت�ي ديدن�د مادرش�ان ب�ه 
خاط�ر ت�رس از س�گ همس�ايه س�كته كرده اس�ت، 
حي�وان را كش�تند و صاحب�ش را زخم�ي كردن�د. 
به گزارش جوان، چند روز قبل مرد جواني در تهران به اداره 
پليس رفت و از سه برادر قصاب به اتهام كشتن سگ قيمتي اش 
و ضرب و جرح خودش شكايت كرد.  شاكي در توضيح ماجرا 
گفت: من عالقه زيادي به حيوانات دارم و به همين دليل مدتي 
قبل سگ قيمتي خريدم و در خانه ام كه طبقه سوم ساختمان 
مسكوني است نگهداري مي كنم. چند روز قبل تصميم گرفتم 
سگم را براي هواخوري بيرون ببرم كه ناگهان سه برادر كه در 
نزديكي محل زندگي ام مغازه قصابي دارند با چاقو و قمه به من 
حمله كردند كه س��گ قيمتي ام را سرقت كنند. من از ترس 
به خانه ام پناه بردم كه آنها هم وارد ساختمان و با من درگير 
شدند كه در اين درگيري من زخمي شدم و سگم نيز با ضربات 
چاقوی آنها كشته شد.  با طرح اين شكايت پرونده به دستور 
بازپرس دادسراي ويژه سرقت براي رسيدگي در اختيار تيمي 

از مأموران پليس قرار گرفت. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد مادر سه برادر به نام هاي 
شهاب، پيمان و بهرام در همان ساختمان محل زندگي شاكي 

زندگي مي كند و روز حادثه س��ه برادر به س��اختمان محل 
سكونت مادرشان مي روند و با شاكي درگير مي شوند وسگ او 
را با چاقو مي كشند.  بدين ترتيب سه متهم به دستور بازپرس 

پرونده دستگير مي شوند و به اداره پليس منتقل شدند. 
    مادرمان از ترس سگ شاكي سكته كرد

سه متهم در بازجويي ها منكر سرقت سگ شاكي شدند، اما به 
درگيري با شاكي و كشتن سگ او اعتراف كردند. 

ش��هاب گفت: ش��اكي و مادرمان همسايه هس��تند و او در 
طبقه سوم و مادرمان در طبقه دوم زندگي مي كند. 

شاكي مدتي است س��گي به محل زندگي اش آورده است و 
هميشه هم او را در ساختمان رها مي كند كه براي همسايه ها 
مزاحمت ايجاد مي كند. س��گ او داخل پله ها كثافت كاري 
مي كند و صداي وق وقش آسايش و آرامش را از همسايه ها 
مخصوصاً مادرمان گرفته است. به همين خاطر همسايه ها به 
او تذكر داده بودند كه سگش را از ساختمان مسكوني به محل 
ديگري منتقل كند، اما او به اعتراض هاي همسايه ها توجهي 
نمي كرد و حتي من خودم چند باري به او تذكر دادم و گفتم 
كه مادرم از سگ مي ترسد و از او خواهش كردم سگش را از 

ساختمان بيرون ببرد اما فايده اي نداشت. 

وي ادامه داد: روز حادثه مادرمان از بيرون به خانه برگش��ته 
بود كه سگ شاكي پشت س��ر مادرمان وارد خانه شده بود. 
دقايقي بعد مادرم ناگهان متوجه سگ همسايه مي شود و از 
ترس سكته مي كند و بيهوش مي شود كه همسايه ها او را به 

بيمارستان منتقل مي كنند. 
پس از اين حادثه همسايه ها با ما تماس گرفتند و گفتند كه 
صداي دلخراش مادرمان را شنيده اند و وقتي وارد خانه اش 
شده اند مش��اهده كردند كه مادرمان با ديدن سگ همسايه 
سكته كرده اس��ت، البته خوش��بختانه حال مادرمان االن 

خوب است. 
ما خيلي ناراحت ش��ديم و به محل زندگي مادرمان رفتيم و 
سگ شاكي را با چاقو كشتيم و از طبقه چهارم به پايين پرت 
كرديم كه شاكي وارد ساختمان شد و وقتي ديد سگش كشته 
شده است با ما درگير شد و ما هم او را با چاقو زخمي كرديم.  
وي در پايان گفت: ش��اكي كه مدعي اس��ت ما قصد سرقت 
سگش را داشته ايم دروغ است، ما فقط مي خواستيم سگش 

كه مادرمان را به سكته داده بود، بكشيم. 
دو ب��رادر ديگر هم اظهارات ب��رادر بزرگت��ر را تأييد كردند. 

تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

پس�ری  كه پس از ش�هادت يك بسيجي بر 
اثر ضربه چاق�وی او  گريخته ب�ود، وقتي 

براي بررس�ي حادثه به محل بازگش�ت 
دستگير شد و به جرمش اعتراف كرد. 
به گ��زارش ج��وان، محم��د محمدي از 
بس��يجيان فعال پايگاه مقاومت بس��يج 
انصاراالمام تهران شامگاه يك شنبه 2۷ مهر 

وقتي متوجه درگيري چند مرد شرور با اهالي 
محل شد، براي انجام فريضه امر به معروف و نهي 

از منكر به عن��وان ميانجيگر وارد درگيري ش��د تا به 
نزاع خونين پايان دهد . اين بسيجي جوان از عامالن درگيري 
كه چهار مرد جوان هستند، درخواست كرد عفت كالم را در 
انظار عمومي كه نواميس مردم از آنجا عبور مي كنند، رعايت 
كنند و دست از فحاشي و الفاظ ركيك بردارند كه يكي از افراد 
ش��رور او را با چاقو هدف قرار داد و از مح��ل گريخت. پس از 
اين پيكر زخمي محمد محمدي براي درمان به بيمارس��تان 
منتقل شد، اما تالش پزشكان نتيجه اي نداد و وي بر اثر عمق 
زياد ضربه چاقو و پاره شدن ريه و قلبش به كام مرگ رفت. با 
اعالم خبر شهادت اين بسيجي اعضاي خانواده وي در اقدامي 
خداپسندانه اعضاي بدن پسرشان را به چند بيمار نيازمند اهدا 
كردند و از سوي ديگر مأموران پليس هم موفق شدند قاتل و 

عامالن اين درگيري را خيلي زود به دام بيندازند. 
   آغاز ماجرا 

آن شب با اعالم خبر قتل بسيجي 40 س��اله به دست اراذل و 
اوباش محل، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران 
همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي به محل 
حادث��ه در يكي از خيابان ه��اي منطقه تهرانپ��ارس رفتند و 

تحقيقات خود را درباره اين حادثه آغاز كردند. 
تيم جنايي در محل حادثه دريافتند، لحظاتي قبل چهار مرد 
جوان كه گفته مي ش��ود از اراذل و اوباش محل هس��تند در 

نزديكي نانوايي با چند نفر از اهالي محل درگيري خونيني را 
رقم زده اند كه در جريان آن مرد بسيجي را كه براي انجام امر 
به معروف و نهي از منكر وارد درگيري شده به قتل رسانده و 

از محل گريخته اند.
  بررس��ي هاي تيم جنايي نش��ان داد دو نفر از عامالن حادثه 
دو برادر هس��تند به نام س��يروس و پيروز كه در آن نزديكي 

آش��پزخانه تهيه غ��ذا دارند ك��ه هم��راه سرآش��پز و پيك 
موتوري شان كه پسر جواني به نام فريبرز است، مردی را به نام 

محمد محمدي  به قتل رسانده اند.  
بدين ترتيب تيم جنايي چهار مرد شرور را به عنوان مظنونان 
به قتل بس��يجي جوان تحت تعقيب قرار دادند و ساعتي بعد 
موفق شدند سر آشپز و سيروس را دستگير كنند.  دو متهم در 

بازجويي ها مدعي شدند كه فريبرز قاتل است و بعد از قتل هم 
به مكان نامعلومي گريخته است. 

صاحب آش��پزخانه گفت: دقايقي قب��ل از درگيري خونين 
برادرم با زن جواني به خاطر اينكه آينه خودرواش به دست 
آن زن برخورد كرده بود درگير شد كه اهالي محل از آن زن 
طرفداري كرده و به ماشين برادرم خسارت زده بودند. برادرم 
با من تماس گرفت و از من درخواست كمك كرد كه همراه 
سر آش��پز با خودروي پرايدم به محل حادثه رفتيم و بعد از 
ما هم فريبرز با موتورس��يكلتش به محل حادثه آمد. برادرم 
با نانواي محل و چند نفر از اهالي محل درگير ش��ده بود كه 
مرد بس��يجي به عنوان ميانجيگري وارد درگيري ش��د و از 
ما خواس��ت در انظار عمومي عفت كالم را رعايت كنيم و به 
درگيري مان خاتمه بدهيم كه ناگهان فريبرز با او درگير شد 
و ضربه اي چاقو به او زد. مرد جوان خونين روي زمين افتاد 
كه ما هم از ت��رس فرار كرديم و االن ه��م از فريبرز و برادرم 

بي خبر هستيم. 
   اهداي اعضاي بدن شهيد  به بيماران نيازمند

در حالي كه خبرهاي رسيده حكايت از آن داشت كه اعضاي 
بدن شهيد محمد محمدي با موافقت خانواده اش به بيماران 
نيازمند اهدا ش��ده اس��ت، مأموران پلي��س تحقيقات براي 
دس��تگيري دو متهم را ادامه دادن��د كه ابتدا ب��رادر دوم را 
بازداشت كردند و عصرديروز هم قاتل 18 ساله را كه به محل 

حادثه بازگشته بود شناسايي و دستگير كردند. 
چهار متهم صبح ديروز ب��راي بازجويي به دادس��راي امور 
جنايي تهران منتقل شدند و از س��وي بازپرس پرونده مورد 
بازجويي قرار گرفتند. متهمان همگ��ي به درگيري خونين 
اعتراف كردند و فريبرز هم با اظهار پشيماني به قتل آمر امر 
به معروف و نهي از منكر اعتراف كرد. متهمان در ادامه براي 
تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

قرار گرفتند. 

   گفت وگو با قاتل 
فريبرز چرا به هواخواهي راننده پژو وارد درگيري 

شدي و دست به قتل زدي ؟ 
صاحب پژو صاحبكارم بود كه با زني درگير ش��ده بود و اهالي 
محل هم از آن زن حمايت كرده بودند كه من ناخواسته وارد 

درگيري شدم. 
كجا كار مي كردي ؟ 

من آدم بدبختي هس��تم و از دوران كودكي ب��ه خاطر هزينه 
زندگي مان دستفروش��ي مي كردم و حتي به خاطر اينكه در 
خان��واده فقيري بزرگ ش��ده ام، درس هم نخوان��دم تا اينكه 
هفت ماه پيش در آش��پزخانه تهي��ه غذايي به عن��وان پيك 
موتوري استخدام شدم و س��فارش غذا را به دست مشتريان 

مي رساندم. 
درباره شب حادثه توضيح بده.

آشپزخانه متعلق به سيروس و پيروز اس��ت كه آن شب ابتدا 
پيروز با خودرواش غذاي سفارش��ي را برداش��ت تا به دس��ت 
مشتري برساند كه دقايقي بعد با آش��پزخانه تماس گرفت و 
گفت آينه خودرواش با دس��ت زني برخورد كرده و به همين 
خاطر با آن زن درگير شده است و اهالي محل هم به هواخواهي 
از آن زن با او درگير شده اند و به خودرواش آسيب رسانده اند. او 
از برادرش و ما خواست به كمكش برويم كه برادرش و سر آشپز 
با خودروي پرايد رفتند و من هم غذاي مشتري را داخل جعبه 
موتور سيكلتم گذاشتم و به محل حادثه رفتم. آنجا سيروس و 
پيروز با مرد نانوايي و چند مرد ديگر درگيري شده بودند و من 

هم به هواخواهي از صاحبكارم وارد درگيري شدم. 
چرا مرد ميانجيگر را به قتل رساندي ؟ 

وقتي درگيري ما باال گرفت ما ش��روع به فحاش��ي كرديم كه 
مقتول به عنوان ميانجيگر وارد درگيري ش��د و از ما خواست 
فحاشي نكنيم. او گفت به خاطر نواميس مردم كه از آنجا عبور 
مي كردند، درگيري را پايان دهيم و از الفاظ ركيك خودداري 
كنيم كه با او هم درگير شديم و من با چاقو ضربه اي به او زدم و 

وقتي خونين روي زمين افتاد فرار كردم. 
چطور دستگير شدي ؟ 

چند ساعت بعد از طريق يكي از بستگانم متوجه شدم كه مرد 
بسيجي فوت كرده است. آن ش��ب تا صبح نخوابيدم و باورم 
نمي شد كه دس��ت به قتل زده ام تا اينكه عصر روز بعد دوباره 

به محل حادثه بازگشتم تا سر و گوشي آب بدهم كه مأموران 
پليس مرا دستگير كردند. 

فكر مي كردي عاقبت شرارت و مزاحمت نتيجه اش 
اين باشد ؟ 

من شرور نيستم و اين حادثه هم اتفاقي بود و اصالً قصد نداشتم 
او را به قتل برسانم. 

به نظرت كس�ي كه چاقو همراه خودش دارد و در 
درگيري هم استفاده مي كند شرور نيست ؟ 

اولين بار بود كه چاقو همراه خ��ودم آورده بودم و  اي كاش آن 
شب چاقو را بر نمي داشتم. 

حرف آخر . 
خيلي پشيمان هستم. 

عامل شهادت بسيجي  به محل حادثه بازگشت

اهدای اعضای بدن بسيجی شهيد  به بيماران نيازمند

سرقت ۸ميليارد توماني
 در مزون عروس اجاره اي

مجرم س�ابقه دار كه با همدس�تي زن و 
مردي ج�وان در مزون ع�روس اجاره اي 
مش�تريان را بيه�وش و اموالش�ان را 
س�رقت كرده اعتراف كرد كه از اين راه 
هش�ت ميليارد تومان به جي�ب زده اند. 
به گزارش جوان، 2۹ مرداد س��ال جاري زن 
جواني با مراجعه ب��ه كالنتري 124 قلهك 
از مرد جواني كه صاح��ب يك مزون لباس 
در يك مجتمع تجاري بود، به اتهام سرقت 
شكايت كرد و در توضيح گفت: »روز حادثه 
براي خريد لباس ب��ه يك مزون در مجتمع 
تجاري رفت��م. در آنجا زن جوان��ي به بهانه 
پذيرايي يك آبميوه تعارف كرد. آنرا برداشتم 
اما بعد از نوشيدن آن بيهوش شدم. ساعتي 
بعد كه به هوش آمدم متوجه ش��دم اثري 
از مزون لباس نيست و خودرو، دو دستگاه 
تلفن همراه و همه لوازمي كه همراه داشتم 

سرقت شده است.«
با طرح اي��ن ش��كايت پرون��ده در اختيار 
پايگاه س��وم پليس قرار گرف��ت و در روند 
تحقيقات مشخص شد متهم با مدارك جعلي 

يك واحد از مجتمع تجاري را با همدستي زن 
و مرد جواني براي مزون لباس اجاره كرده بود 
اما هم��ان روز حادثه قرارداد را فس��خ و آن 
واحد را تخليه كرده بود. با بدست آمدن اين 
سرنخ تحقيقات ادامه داشت تا اينكه با طرح 
شكايت مشابهي ديگري روبه رو شدند و در 
نهايت موفق ش��دند، يكي از متهمان به نام 
قاسم كه از مجرمان باسابقه بود، شناسايي و 
بعد از هماهنگي قضايي وي در مخفيگاهش 
حوالي اش��رفي اصفهاني در تاريخ هفدهم 

مهرماه دستگير كنند. 
متهم با انتقال به اداره پليس و شناسايي از 
سوي 10 نفر از شاكيان، به 15 فقره سرقت 
به ارزش 80 ميليارد ريال با همدستي دو نفر 
از دوستانش به نام هاي »سيامك« و »الناز« 

اعتراف كرد. 
سرهنگ كارآگاه قاسم دس��تخال، رئيس 
پايگاه س��وم پليس آگاهي گفت: »متهم به 
دس��تور قضايي، براي تحقيقات بيش��تر و 
دستگيري همدستانش در اختيار پايگاه سوم 

پليس آگاهي قرار دارد. « 
شليك مرگبار سارقان مسلح 

طالفروشي به عابر 
س�ارقان مس�لح پ�س از س�رقت از طالفروش�ي در تبري�ز صاحب 
مغازه را زخم�ي كرده و عاب�ري را با ش�ليك گلوله به قتل رس�اندند. 
به گزارش جوان، ظهر ديروز سه سارق نقاب دار مسلح به مغازه طالفروشي در 
خيابان حجتي تبريز دستبرد زدند كه در جريان آن صاحب مغازه را با شليك 
گلوله زخمي كردند و پس از فرار نيز رهگذري را با شليك گلوله به قتل رساندند.  
سرهنگ هاشم شفعي، معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي آذربايجان شرقي 

با اعالم اين خبر گفت: تالش براي دستگيري سارقان مسلح ادامه دارد. 
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