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قاتل بوستان زيتون:
 چشم در چشم شديم! 

مردي كه براي تعمير لوازم خانگي وارد خانه يكي از مشتريان 
شده بود پس از سرقت طالهاي زن صاحبخانه به او تعرض كرد. 
به گزارش جوان، چند روز قبل زوج جواني در تهران به دادسراي 
ويژه سرقت رفتند و از مردي به اتهام سرقت و آزار و اذيت شكايت 

كردند. 
زن جوان در توضيح ماجرا گفت: چند روزي بود كه پكيج خانه مان 
خراب شده بود و آب گرم نداشتيم كه با تعميركاري تماس گرفتيم 
و او هم براي تعمير به خانه ما آمد. آن روز شوهرم خانه بود كه مرد 
تعميركار پس از عيب يابي مدعي شد كه بايد اول لوازم مورد نياز 
را از بازار تهيه كند و بعد دوباره ب��راي تعمير به خانه ما بيايد. روز 
بعد در حالي كه شوهرم محل كارش بود مرد تعميركار با وسايلي 
كه خريده بود وارد خانه ما شد و در بالكن خانه مشغول تعمير شد. 
لحظاتي گذش��ت و من هم مش��غول نظافت بودم كه از بالكن به 
داخل خانه آمد و با آچار بزرگ و پيچ گوشتي كه همراه داشت به 
طرف من حمله كرد. وقتي متوجه نيت شوم او شدم با داد و فرياد 
درخواست كمك كردم كه مرد شيطان صفت مرا تهديد به قتل 
كرد و وقتي ديد من به تهديدهاي او توجهي ندارم با پيچ گوشتي 

چند ضربه محكم به من زد. 
من تسليم او نش��دم كه وي با وس��ايل تعميراتش به من ضربات 
محكمي زد كه به شدت زخمي ش��دم و در نهايت هم به زور مرا 
مورد آزار و اذيت قرار داد اما اين پايان ماجرا نبود چون مرد ابليس 
وقتي با مقاومت من روبه رو شد دست و پايم را با روسري بست و مرا 
داخل اتاقي حبس كرد و در آخر هم با آچار ضربه محكمي به سرم 

زد كه بي هوش شدم. 
وي ادامه داد: وقتي به هوش آمدم روي تخت بيمارستان شوهرم را 
باالي سرم ديدم كه پس از بازگشت از محل كارش جان مرا نجات 
داده بود. تيم پزشكي گفت ضربه مرد تعميركار به سرم، ضربه كاري 
بوده و اگر شوهرم كمي ديرتر به خانه باز مي گشت و من دير تر به 

بيمارستان مي رسيدم بر اثر همان ضربه فوت مي كردم. 
وي در پايان گفت: پس از اينكه از بيمارس��تان مرخص ش��دم و 
به خانه ام رفتم متوجه ش��دم مرد شيطان صفت پس از اينكه مرا 
بي هوش مي كند تمامي طالها و پولهايم را س��رقت و از خانه فرار 

مي كند. 
     دستگيري متهم 

با شكايت زوج جوان تيمي از مأموران پليس به دستور قاضي پرونده 
براي دستگيري متهم وارد عمل شدند. 

بررس��ي ها نش��ان داد متهم پس از حادثه مغازه اش را بسته و به 
خانه اش نرفته اس��ت. همچنين مش��خص ش��د وي براي اينكه 
شناس��ايي نش��ود تلفن همراه��ش را نيز خاموش كرده اس��ت. 
بدين ترتيب مأم��وران تحقيقات فني خود را براي دس��تگيري 
مرد شيطان صفت آغاز كردند و موفق شدند خيلي زود وي را در 

مخفيگاهش به دام بيندازند. 
متهم پس از دس��تگيري به جرم خود اقرار كرد و مدعي شد كه 

لحظه حادثه شيطان او را وسوسه كرده بود. 
وي گفت: تعميركار پكيج هس��تم و براي تعميرات به خانه هاي 
مردم رفت و آمد دارم. قبل از حادثه چند باري براي تعمير به خانه 
شاكي رفته بودم اما هر بار همسرش در خانه بود. روز حادثه پس 
از اينكه لوازم را از بازار تهيه كردم و به خانه آنها رفتم متوجه شدم 
كه شاكي در خانه تنها است و شوهرش سر كار است. همان لحظه 
شيطان مرا وسوس��ه كرد كه او را آزار دهم و طالهايش را سرقت 
كنم. به همين خاطر با آچارو پيچ گوشتي به او حمله كردم كه در 
مقابل من مقاومت   و با داد و فرياد درخواست كمك كرد كه با آچار 
ضرباتي به سرش زدم و بي هوش شد. سپس اموال او را سرقت كردم 

و از محل گريختم. 
متهم پس از اعتراف به جرم خود روانه بازداشتگاه شد و پرونده وي 
از جنبه آزار و اذيت به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد 
و از جنبه سرقت هم براي رسيدگي در اختيار بازپرس دادسراي 

ويژه سرقت قرار گرفت. تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

پس�ری كه پس از ارتكاب قتل در بوس�تان زيتون از محل 
متواری شده بود، وقتی بازداشت شد ادعا كرد به خاطر چشم 
در چشم شدن دست به چاقو برده و حادثه را رقم زده است. 
به گزارش جوان، شامگاه سه شنبه هفدهم فروردين قاضي 
ساسان غالمي بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
با تماس تلفني مأم��وران كالنت��ري 140 باغ فيض از مرگ 
مشكوك پسر جواني در يكي از بيمارستان هاي غرب تهران 
با خبر و همراه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شد. 
تيم جنايي روي تخت بيمارستان با جسد پسر 17 ساله اي به 
نام پيمان روبه رو شدند كه حكايت از آن داشت در درگيري 
با پسر 17 س��اله ديگري به نام پرويز با اصابت ضربه چاقو به 

قتل رسيده است. 
بررسي هاي تيم جنايي حكايت از آن داشت پيمان و پرويز 
كه بچه يك محل هستند از مدتي قبل به خاطر موضوعي با 
هم اختالف پيدا مي كنند تا اينكه پس از چند بار مش��اجره 
لفظي و كري خواني روز حادثه در بوستان زيتون حوالي غرب 
تهران با هم قرار درگيري مي گذارند. لحظه حادثه پيمان با 
دوستانش داخل بوستان هستند كه پرويز با موتورسيكلتش 
وارد بوستان مي شود و با ضربه اي چاقو او را به قتل مي رساند 

و از محل فرار مي كند. 
مأموران پليس وقتي متوجه شدند قاتل پس از حادثه به مكان 
نامعلومي گريخته است، مادر وي را براي تحقيق و بازجويي 

به دادسراي امور جنايي منتقل كردند. 
وي در تحقيقات پليسي گفت: دخترم خردسال بود و پرويز 
هم يك و نيم سال داشت كه شوهرم مرا طالق داد. فرزندانم 
را بزرگ كردم اما پرويز مش��كل روحي و رواني پيدا كرد و 
به همين دليل چندباري در بيمارستان بستري اش كردم. 
او حتي يك بار آنقدرمرا كت��ك زد كه در پرتگاه مرگ قرار 
گرفتم و از او ش��كايت كردم اما بعد به خاطر حس مادري 
رضايت دادم. مدتي قبل هم از من خواست براي او ماشين 
بخرم و مرا تهديد به اسيدپاشي كرد كه از خانه گريختم و 
براي ادامه زندگي به خانه خواه��رم رفتم كه االن متوجه 

شدم او مرتكب قتل شده است. 
    دستگيري قاتل 

تحقيقات مأموران پليس نش��ان داد قاتل پس از حادثه به 
يكي از ش��هرهاي اطراف تهران گريخت��ه و در آنجا مخفي 
ش��ده اس��ت. در حالي كه مأموران پلي��س در يك قدمي 
دس��تگيري قاتل فراري بودند، پرويز بامداد روز پنج شنبه 
19 فروردين به كالنتري 140 باغ في��ض رفت و خودش را 

تسليم پليس كرد. 
متهم پس از انتقال به دادس��راي امور جنايي تهران با اظهار 
پشيماني به قتل پيمان اعترف كرد و گفت: من و پيمان بچه 
يك محل بوديم و از قبل مشكلي با هم نداشتيم تا اينكه چند 

ماه قبل در بوستان زنبق اولين جرقه اختالف ما زده شد. 
بوستان زنبق پاتوق من و دوستانم بود و از طرفي پيمان هم 
هميشه همراه دوستانش به بوستان زنبق مي آمد. آن روز من 
همراه دوستانم در پارك نشسته بوديم و با هم حرف مي زديم 
و مي خنديديم كه پيمان و دوستانش از كنار ما رد شدند. او 
لحظه اي به چشم من نگاه كرد و ما  چشم در چشم شديم. فكر 
كردم قصد تمسخر مرا دارد و آن لحظه لعنتي چشم در چشم 

شدن باعث شد ما از هم كينه به دل بگيريم. 
مش��اجره لفظي ما هر چند با ميانجيگري دوستان به پايان 
رس��يد، اما كينه بچگانه ما هر روز از هم بيش��تر مي ش��د به 
طوريكه در فضاي مج��ازي هم براي يكديگ��ر كري خواني 

مي كرديم. 
وي ادامه داد: پ��س از اين هر وقت يكديگ��ر را مي ديديم 
مش��اجره لفظي و كري خواني مي كرديم تا اينكه چندي 
قبل با هم درگيري فيزيكي پيدا كردي��م. آن روز او مرا با 
زنجير كتك زد و همين موضوع باعث شد كه كينه ام از او 
بيشتر شود و به فكر انتقام باشم. روز حادثه متوجه شدم او 
همراه دوستانش به بوستان زيتون رفته است كه با موتور 
س��يكلتم به آنجا رفتم و با هم درگير شديم. من عصباني 
بودم با چاقو ضربه اي به او زدم. مي خواستم او را بترسانم 
و نمي دانس��تم كه ضربه من او را به قتل مي رساند. وقتي 
خونين روي زمي��ن افتاد از ترس فرار ك��ردم و در يكي از 

برگ س�بز، برگ كمپانی، بنچاق و وكالت فروش خودرو س�مند تيپ 
LXXU7 مدل  1399 رنگ س�فيد روغنی ش�ماره پالک ) ايران 30  
227 س 64( ب�ه ش�ماره موتور 124K1458571 و ش�ماره شاس�ی 
NAAC91CE3LF689624 متعل�ق به ميترا معم�ار خاصه مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

مفقودی 
برگ سبز و كارت خودرو دنا پالس مدل 99 

naaw61hu2le241114 پالک 93- 768 و 73ْ ، ش موتور
ش شاسی le241114 به نام: حميد كالنتری

شماره ملی 2282054024
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی 
برگ سبز خودرو دنا پالس اتومات سفيد مدل 99 

naaw61hu8le248634 پالک 93- 985 و 93 ش موتور
ش شاسی le248634 به نام: علی احمدزاده 

كد ملی: 2291095838
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

مفقودی 

))آگهی احضار متهم ((
نظر به كش��ف مق��دار ۸۵0 ليتر نف��ت گاز مجه��ول المال��ك موضوع گزارش ش��ماره 
۵7۵2/3090/99/۵7 مورخ 1400/01/07 معاونت عمليات پايگاه دريابانی اين شهرستان 
در شعبه ويژه رس��يدگی به تخلفات قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتی شهرستان آبادان 
پرونده به شماره 140000117047000037 قاچاق كاال و ارز تحت نظر است با التفات 
به اين كه ابالغ اوراق احضاريه بواس��طه نامعلوم بودن محل اقامت مالك ميسر نگرديده و 
اقدامات اين شعبه جهت شناسايی صاحب كاالها به نتيجه نرسيده است . فلذا بدينوسيله 
در اجرای ماده 174 قانون آئين دادرسی كيفری مصوب 92/12/04 مجلس شورای اسالمی 
مراتب به متهم يا متهمين مالك كاالهای موصوف ابالغ تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج 
آگهی ، در شعبه ويژه رسيدگی به تخلفات قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتی اين شهرستان 
به منظور پاسخگويی و دفاع از اتهام انتس��ابی حاضر گردد به نحوی كه پس از انقضاء يك 
ماه از تاريخ انتشار اين آگهی در صورت عدم حضور مطابق با قانون آئين دادرسی كيفری 

تصميم غيابی اتخاذ می گردد.
فرامرز حسن پور

رييس اداره و رييس شعبه اول بدوی تعزيرات حكومتی شهرستان آبادان 

))آگهی احضار متهم ((
نظر به كش��ف تعدادی تعداد 1۵0 قطعه كبك و 40 قطعه بلبل خرمايی مجهول المالك 
موضوع  گزارش ش��ماره ۵7۵2/3090/99/44 مورخ 99/11/29 معاونت عمليات پايگاه 
دريابانی اين شهرس��تان در ش��عبه ويژه رس��يدگی به تخلفات قاچاق كاال و ارز تعزيرات 
حكومتی شهرستان آبادان پرونده به شماره كالسه 139900117047001209 قاچاق 
كاال و ارز تحت نظر است با التفات به اين كه ابالغ اوراق احضاريه بواسطه نامعلوم بودن محل 
اقامت مالك ميسر نگرديده و اقدامات اين شعبه جهت شناسايی صاحب كاالها به نتيجه 
نرسيده است . فلذا بدينوس��يله در اجرای ماده 174 قانون آئين دادرسی كيفری مصوب 
92/12/04 مجلس شورای اسالمی مراتب به متهم يا متهمين مالك كاالهای موصوف ابالغ 
تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج آگهی ، در شعبه ويژه رسيدگی به تخلفات قاچاق كاال 
و ارز تعزيرات حكومتی اين شهرستان به منظور پاسخگويی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر 
گردد به نحوی كه پس از انقضاء يك ماه از تاريخ انتش��ار اين آگهی در صورت عدم حضور 

مطابق با قانون آئين دادرسی كيفری تصميم غيابی اتخاذ می گردد.
فرامرز حسن پور

رييس اداره و رييس شعبه اول بدوی تعزيرات حكومتيشهرستان آبادان 

))آگهی ابالغ رای غيابی ((
بدين وس��يله طی دادنامه ش��ماره 139900217047001411 مورخ 
99/12/13  قاچاق دارو ، نخل خرما و گوشی تلفن همراه و متواری بودن 
مالك مستندا به تبصره دو ماده 43 و تبصره يك ماده ۵3 و قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز  مصوب 92/10/03 مجلس شورای اسالمی به نفع نهاد 
ماذون از س��وی ولی فقيه مصادر گرديده لذا چنانچه به مدت بيست روز 
از انتش��ار آگهی در صورت مراجعه مالك قابل واخواهی در همين شعبه 
خواهد بود در صورت عدم واخواهی در موعد مق��رر وفق ماده ۵0 قانون 

فوق اقدام خواهد شد.
فرامرز حسن پور

ييس اداره و رييس شعبه اول بدوی تعزيرات حكومتی شهرستان آبادان 
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استفاده از موتورسیکلت 
در 60 درصد جرائم 

رئيس پليس آگاهي تهران با بيان اينكه 60 درصد جرائم با موتورسيكلت 
انج�ام مي ش�ود، ب�ر ض�رورت س�اماندهي موتوره�ا تأكي�د ك�رد. 
به گزارش جوان، سردار عليرضا لطفي در نشست خبري در توضيح برنامه هاي 
پليس آگاهي در س��ال جديد گفت: »يكي از برنامه هاي جدي پليس آگاهي در 
سال 1400 كنترل مجرمان سابقه دار است. پليس با رصد افراد سابقه دار و حرفه اي 
برنامه هاي جدي براي كنترل و كشف پيش دستانه خواهد داشت. همچنين كشف 
علمي جرم، تقويت برنامه هاي تيم هاي صحنه جرم و افزايش گشتي هاي پليس 
آگاهي از ديگر اقدامات برنامه ريزي شده براي سال 1400 است. همچنين يكي از 
چالش هاي ما محكومان امنيتي و متواري هستند، لذا در سال جاري تمركز ويژه 

براي رديابي و دستگيري آنها را خواهيم داشت.«
وي در ادامه رصد جرائم در فضاي مجازي را از ديگر اقدامات پليس آگاهي عنوان 
كرد و گفت: »با توجه به شرايط شيوع كرونا و توسعه اينترنت در كشور، همچنين 
عدم آگاهي بس��ياري از مردم از فرآيندهاي خريد و ف��روش در فضاي مجازي 
بسياري از مجرمان، اين فضا را به بستري براي ارتكاب جرائم خود تبديل كرده اند، 
بنابراين رصد فضاي مجازي در سال 1400 به طور ويژه در دستور كار پليس آگاهي 

قرار خواهد گرفت.«
وي در پايان به ضرورت ساماندهي موتورسيكلت سواران اشاره كرد و گفت: »در 
بررسي  پرونده ها، مشخص شد كه 60 درصد جرائم از كيف قاپی گرفته تا زاغ زنی 
با موتورسيكلت انجام می شود.  بنابراين ساماندهي موتورسيكلت سواران ضرورت 

است كه بايد به آن توجه شود. « 

مرد جوان در درياچه كیو خرم آباد 
لرستان غرق شد

پسرجوان 30 س�اله به دليل آشنا نبودن با فنون ش�نا در درياچه كيو 
خرم آباد غرق شد. 

به گزارش ايرنا مهرداد فالح، رئيس س��ازمان آتش نشاني وخدمات ايمني 
شهرداري خرم آباد گفت: ساعت14:1۵ روز جمعه تيم نجات غريق و غواصي 
سازمان آتش نشاني خرم آباد در جريان غرق شدن مرد 30 ساله در درياچه 

كيو قرار گرفتند وبه محل حادثه اعزام شدند. 
وي ادامه داد: تيم نجات پس از لحظاتي جست وجو پيكر نيمه جان جوان 
غرق شده  را از آب بيرون كشيدند، اما به رغم تالش پزشكان برای احياء، مرد 

جوان جان خود را از دست داد. 
 

فوت عابر پیاده 
در تصادف با خودرو 

برخ�ورد عاب�ر پي�اده حي�ن عب�ور از ع�رض بزرگ�راه زين الدي�ن 
زد.  رق�م  را  او  م�رگ  دس�تگاه خ�ودروي س�واري  ي�ك  ب�ا 
به گزارش جوان، شامگاه پنج شنبه  ، مأموران پليس تهران از برخورد يك دستگاه 
خودروي سواري پژو با عابر پياده در غرب به شرق بزرگراه زين الدين باخبر و 
راهي محل شدند. بعد از حضور مأموران در محل بررسي هاي اوليه نشان داد 
عابر پياده كه قصد عبور از عرض بزرگراه را داشته بدون توجه به خطرات ناشي 
از آن، اقدام به عبور از عرض بزرگراه مي كند كه بعد از برخورد با يك دستگاه 
خودروي سواري در دم فوت مي كند. ادامه بررسي ها نشان داد علت فوت شدن 

ضربه وارده به سر عابر پياده بوده است. 

كالهبرداري میلیاردي
 از شوهر خواهر 

يكي از دو ب�رادري كه با همدس�تي دايي ش�ان با ف�روش آپارتماني از 
ش�وهر خواهرش�ان كالهبرداري ميلياردي كرده بودند دستگير شد. 
به گزارش جوان، 13آذرماه امسال، مرد جواني با مراجعه به اداره پليس از دو 
برادر زنش به اتهام كالهبرداري ش��كايت كرد و در توضيح به مأموران گفت: 
»مرداد سال9۸ يك دستگاه آپارتمان   از برادران همسرم به نام هاي حميد و 
مجيد به مبلغ 3۸ ميليارد ريال واقع در منطقه الهيه تهران خريداري كردم. بعد 
از پرداخت مبلغ معامله دو برادر براي تنظيم سند طفره مي رفتند و مي گفتند 
سند گم شده است. بعد از چند ماه متوجه شدم آنها همين ملك را به دو نفر ديگر 
به نام هاي نادر و مهدي به مبلغ 70 ميليارد ريال فروخته اند اما سند را به نام من 

منتقل كرده اند. حاال از آنها خبري نيست و از پليس درخواست كمك دارم.«
با طرح اين ش��كايت دو برادر تحت تعقيب قرار گرفتند ت��ا اينكه مخفيگاه 
آنها شناسايي و با دستور قضايي يكي از برادران به نام مجيد دستگير شد. با 
دستگيري وي اما مشخص شد برادر او به نام حميد از محل سكونتش متواري 
شده است.  با انتقال متهم به پليس آگاهي وي تحت بازجويي قرار گرفت. مرد 
جوان با اقرار به جرمش مدعي شد دايي اش به نام داوود طراح نقشه است. او 
همچنين مدعي شد ملك را به غير از نادر و مهدي به فرد ديگري به نام شهروز 

به مبلغ 7۵ ميليارد ريال نيز فروخته اند. 
سرهنگ كارآگاه سيدعلي شريفي، رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: »با اقرارهاي متهم، دايي او به نام داوود تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه 
بعد از شناسايي مخفيگاهش، وي در يكي از مناطق شمالي تهران دستگير شد. 
با دستگيري دو نفر از متهمان و اقرار به جرمشان هر دو به دادسرا منتقل و با 

صدور قرار مجرميت روانه زندان شدند.«
سرهنگ شريفي در پايان گفت: »تالش براي دستگيري متهم فراری  ادامه 

دارد.«
 

مرد شیطان صفت 
به دام پلیس افتاد 

اميد قاتل تبربه دست به رهايی از مرگ 
سرايداري كه 13 سال قبل مرد صاحبخانه 
را به خاطر پرداخ�ت نكردن حقوقش با 
ضربات تبر به قتل رسانده بود، به دليل 
عدم پيگيري اولياي دم با نوشتن نامه اي 
از دادگاه درخواست تعيين تكليف كرد. 
به گزارش جوان، اسفند سال ۸7، مأموران 
پليس شهرستان ش��هريار با تماس تلفني 
شهروندي از قتل مرد ميانسالي در خانه اش 
باخبر و راهي محل شدند. بررسي هاي اوليه 
نشان مي داد جسد متعلق به رضا 6۵ ساله 
است كه بر اثر ضربات با جسم سخت كشته 

شده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، مأموران 
پلي��س در روند تحقيق��ات دريافتند رضا 
از مدتي قبل با س��رايدارش ب��ه نام جليل 
اختالف داشته است. به اين ترتيب جليل 
به عنوان اولين مظنون تحت تعقيب قرار 
گرفت، اما مش��خص ش��د وي همزمان با 
كش��ته ش��دن مرد صاحبخانه ب��ه مكان 

نامعلومي گريخته است. 
يك هفت��ه از حادثه گذش��ت ت��ا اينكه 
جلي��ل شناس��ايي و بازداش��ت ش��د. او 
به پليس آگاه��ي منتقل ش��د و در روند 
بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و در شرح 
ماجرا گفت: »رضا باغي داش��ت و در آن 
باغ به تنهايي زندگي مي كرد. چند سال 

قبل در آن باغ به عنوان سرايدار مشغول 
كار شدم. چند ماه اول كار،  رضا به موقع 
حقوقم را پرداخ��ت مي كرد، اما اين چند 
ماه اخير او از واريز حقوقم طفره مي رفت و 

مدام امروز و فردا مي كرد.«
مته��م ادامه داد: » اين گذش��ت ت��ا اينكه 
چند روز قبل از حادث��ه رضا به ديدنم آمد 
و از من خواس��ت خانه را تخليه كنم. به او 
گفتم اول چند ماه حقوق عقب افتاده ام را 
پرداخت كن، اما او دوباره از پرداخت حق و 
حقوقم خودداري كرد و گفت پولي ندارد. 
با شنيدن اين حرف عصباني شدم كه پس 
از مش��اجره لفظي كار به درگيري كشيد. 
در آن درگيري او ش��روع به فحاشي كرد 
به همين خاطر كنترل اعصابم را از دست 
دادم و تبري كه در خانه داشتم برداشتم و 
چند ضربه به س��رش زدم. رضا غرق خون 
روي زمين افتاد. وقتي او را در اين شرايط 
ديدم ترسيدم و از ترس باغ را ترك كردم و 
گريختم اما يك هفته بعد دستگير شدم.«

متهم پس از اقرار به قتل و بازسازي صحنه 
جرم راهي زندان شد و پرونده بعد از كامل 
ش��دن تحقيقات ب��ه دادگاه كيفري يك 

استان تهران فرستاده شد. 
پرونده در نوبت رسيدگي روي ميز هيئت 
قضايي يكي از شعبات دادگاه قرار گرفت. 

متهم در آن جلسه با درخواست قصاص از 
سوي اولياي دم محاكمه و با اقرار به جرمش 

به قصاص محكوم شد. 
اين حكم با اعتراض وكيل متهم به ديوان 
عالي كشور فرستاده شد اما قضات يكي از 
شعبات ديوان با بررسي اوراق پرونده حكم 

صادره را تأييد كردند. 
به اين ترتيب متهم در آس��تانه مرگ قرار 
گرفت تا اينكه در روز اج��راي حكم، پاي 
چوبه دار توانس��ت ش��ش ماه از اولياي دم 
مهلت بگيرد كه بع��د رضايت آنها را جلب 
كند. متهم پس از گذشت شش ماه مهلت 
موفق به گرفتن رضاي��ت قطعي از اولياي 
دم نش��د و به همين خاطر مرد س��رايدار 
بار ديگ��ر در انتظار چوب��ه دار قرار گرفت 
اما به دلي��ل عدم پيگي��ري اولياي دم وي 
همچنان در زندان ماند تا اينكه با گذشت 
13 سال با نوشتن نامه اي درخواست تعيين 

تكليفي كرد. 
با درخواست مرد سرايدار پرونده بار ديگر 
به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
ش��د تا اولياي دم در دادگاه حاضر و پيگير 
اجراي حكم شوند، اما عدم مراجعه اوليای 
دم، پرونده براي رس��يدگي به درخواست 
متهم به ش��عبه ده��م دادگاه كيفري يك 

استان تهران فرستاده شد. 

شهرهاي اطراف مخفي شدم تا اينكه متوجه شدم پيمان فوت كرده 
و مأموران پليس هم در تعقيب من هستند. خيلي پشيمان شدم اما 
مي دانستم كه پشيماني فايده اي ندارد كه تصميم گرفتم و خودم 

را به پليس معرفي كردم. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر در اختيار دادسراي ويژه اطفال 

و نوجوانان قرار گرفت. 
 

كیفرخواست
 پرونده »سرباز بابلي« صادر شد

كيفرخواس�ت بازپ�رس دادس�راي باب�ل ك�ه مته�م اس�ت 
ب�ا س�رباز بابلي ب�ه ن�ام محم�د حس�ن كريم�ي بدرفتاري 
ك�رده اس�ت از س�وي مق�ام قضاي�ي ص�ادر ش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، در آذر سال گذش��ته خبري مبني بر بدرفتاري 
بازپرس دادسراي بابل نسبت به سرباز وظيفه محمد حسن كريمي 
منتشر شد. در همان ايام نيز با اعالم كريمي، جلسه اي با رئيس كل 
دادگستري مازندران و دادستان بابل تشكيل شد و در اين جلسه 
بازپرس بابلي از س��رباز و پدرش عذرخواهي كرد و محمدحسن 

كريمي نيز رضايت داد. 
از سوي ديگر از همان اوايل انتش��ار خبر برخورد ناپسند بازپرس 
با سرباز بابلي، با دس��تور رئيس قوه قضائيه براي بازپرس خاطي 

پرونده تشكيل شد . 
با اين حال به نظر مي رسد به رغم رضايت سرباز بابلي، رسيدگي به 
اقدام بازپرس بابلي از حيث جنبه عمومي اقدام وي در جريان است 
و قوه قضائيه نسبت به برخورد قانوني با بازپرس متخلف اصرار دارد 

و دادگاه كيفرخواست وی را صادر كرده است. 


