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 نجات از مرگ
ايست به خرمدين 24 سال پس از قتل 

اطالع رس��اني درباره پرونده بابك خرمدين متوقف 
شده اس��ت. اين بدترين اتفاقي اس��ت كه مي شد به 
واس��طه آن افكار عموم��ي را در ابهام نگه داش��ت. 
تكان هاي پرونده بابك خرمدين آن قدر زياد بود كه 
توانس��ت اخبار برجام و انتخابات را تحت تأثير قرار 
دهد. انتظار براي شنيدن خبري تازه در مورد پرونده 
موضوعي بود كه خيل��ي زود به ديالوگ هاي روزمره 
و اش��تراك گذاري فكاهي هاي تلخ هم تبديل شد، 
با اين حال توقف اطالع رس��اني در اين باره، اتفاقي 
ناخوشايند است كه بيش از هر چيز به بي اعتمادي 
عمومي و دامن زدن به موضوعات فرعي منجر خواهد 
ش��د. ترديدي وجود ندارد كه تحقيقات دادس��راي 
امور جنايي در جريان اي��ن پرونده به خوبي صورت 
خواهد گرفت و از متهمان و افراد مرتبط در اين باره 
تحقيق خواهد شد. قاضي محمدشهرياري، سرپرست 
دادس��راي امور جنايي از قضات باتجربه اي است كه 
سال ها در كسوت بازپرس��ي به پرونده هاي بسياري 
رس��يدگي كرده و اين پرونده نيز زير نظر او جريان 

دادرسي را به خوبي طي خواهد كرد. 
تا اين جاي كار اكبر خرمدين و همسرش جزئيات قتل 
داماد و دو فرزندشان را ش��رح داده اند. خبرنگاران در 
جريان تحقيقات ميداني به محل زندگي اين خانواده 
هم رفته و با همس��ايه ها و اعضاي ديگ��ر خانواده اش 
مصاحبه كرده و اطالعات آن را در اختيار افكار عمومي 
قرار داده ان��د. بنابراين جامعه ش��دت تأثير پذيري از 
حادثه را طي كرده و به مرحل��ه تحليل چرايي حادثه 
رسيده است كه نياز است اطالعات بيشتري كه مورد 

راستي آزمايي قرار گرفته منتشر شود. 
فارغ از موضوعات مطرح شده  رقم خورده، مصاحبه و 
يادداشت هاي بسياري هم درباره چرايي حادثه از زبان 
كارشناسان انجام شده و در رسانه ها مطرح شده است. 
موضوعات مطرح شده هر چند به پرسش هاي مطرح 
شده بسياري پاسخ داده اما مش��خص است پرونده 

معماهاي بيشتري را با خود به همراه دارد. 
در اين بين بس��ياري بر حفظ حري��م خصوصي اين 
خانواد تأكيد دارندكه حرف درستي است با اين حال 
بايد به اين موض��وع هم توجه كرد ك��ه ماهيت خبر 
حوادث گره خوردن به بسياري از موضوعات خانوادگي 
طرفين را به همراه خواهد داشت كه رسانه هاي رسمي 
محوريت فعاليت خود را با احترام به تالش براي حفظ 
حريم هاي مطرح شده دنبال كرده و مي كنند كه اميد 

است تا فرجام اين پرونده هم دنبال شود. 
همه موضوعات مطرح شده  كه در رسانه هاي رسمي 
مطرح مي شود كه با آن چه در فضاي مجازي در جريان 
است تفاوت ماهوي دارد. فضاي مجازي فضايي لجام 
گسيخته است كه عمده كاربرانش از سواد رسانه اي 
برخوردار نيستند و دست به انتشار اخبار منتشر شده 
بدون راستي آزمايي مي زنند و به نگراني هاي موجود 

دامن هم مي زند. 
تاكن��ون پرونده هاي جنجالي بس��ياري روح عمومي 
جامعه را آزار داده اس��ت با اين حال طرح موضوعات 
پرونده در رسانه ها و رفتار عامالن حادثه مورد قضاوت 
افكار عمومي قرارگرفته است. پرونده نجفي، شهردار 
اس��بق تهران كه هنوز ب��ه اتهام قتل همس��رش در 
بازداشت به س��ر مي برد از جمله اين پرونده ها بود كه 
خبرنگاران از ابتدا تا پايان جلسه دادرسي موضوعات 
مطرح شده را به خوبي منتشر كردند كه انتظار است 
در مورد پرون��ده خرمدين هم به همان س��ياق ادامه 

پيدا كند.

مرد جواني كه 24 سال قبل صاحبخانه زن مورد عالقه اش را به خاطر 
سرقت 340 هزار تومان به قتل رسانده بود با كمك هيئت صلح و سازش 
دادسراي امور جنايي تهران و خيران موفق به جلب رضايت اولياي دم شد. 
گزارش جوان، اوايل شهريور سال76 مرد جواني در تهران سراسيمه به اداره 

پليس رفت و اعالم كرد پدر ميانسالش به طور ناگهاني ناپديد شده است. 
 وي در توضيح ماج��را گفت: پدرم، پرويز وضع مالي خوبي دارد هميش��ه 

پول هايش را داخل كيف مخصوصي مي گذارد. 
ديروز پدرم براي انجام كاري از خانه بيرون رفت و كيف مخصوصش را نيز 
همراه خود برده بود و در حالي كه منتظر او بوديم به خانه باز نگشت.  ما خيلي 
نگرانش شديم و از ديروز با تمامي دوستان و بستگان تماس گرفتيم و حتي 
احتمال داديم كه تصادف كرده و در بيمارستان بستري شده باشد و به همين 
دليل به مراكز درماني سر زديم اما اثري از پدرم پيدا نكرديم و االن احتمال 
مي دهيم كه براي او اتفاق ناگوار افتاده باشد و به همين دليل به اداره پليس 

آمديم و درخواست كمك داريم كه پدرم را پيدا كنيم. 
     ردپاي زن مستأجر

با اعالم شكايت مرد جوان تيمي از مأموران پليس آگاهي به دستور بازپرس 
جنايي براي يافتن پرويز وارد عمل شدند. 

نخستين بررسي ها نشان داد پرويز خانه اي در يكي از خيابان هاي مركزي 
تهران دارد كه به زن جواني به نام مهين اجاره داده است. 

 همچنين مشخص شد پرويز روز حادثه قرار بوده براي گرفتن اجاره به خانه 
مهين برود.   س��پس مأموران پليس براي پيدا كردن ردي از مرد گمشده 
راهي خانه مهين شدند كه در يافتند وي پس از حادثه از خانه اش به مكان 

نامعلومي گريخته است. 
 بررسي هاي ميداني مأموران پليس نشان داد روز حادثه همسايه ها صداي 
درگيري پرويز و مهين و مرد جواني كه هميشه به خانه مهين رفت و آمد 
داشته شنيده اند. همچنين همسايه ها اعالم كردند پرويز پس از درگيري از 
ساختمان خارج نشد اما مهين و مرد جوان سراسيمه از خانه بيرون رفتند. 

در چنين شرايطي مأموران پليس احتمال دادند كه پرويز از سويي مهين و 
مرد جوان داخل خانه به قتل رسيده است و بدين ترتيب با دستور قضايي 

وارد خانه مهين شدند. 
    كشف جسد در آب انبار

مأموران پليس در بازرسي از خانه مهين با آثاري از درگيري روبه رو شدند 
و پس از جس��ت وجوي زياد پيراهن خونين پرويز را نيز كشف كردند كه 
نشان مي داد مرد صاحبخانه در همين مكان به قتل رسيده و جسدش نيز 
داخل ساختمان است. مأموران پليس در ادامه جست وجو ها جسد دست و 
پا بسته پرويز را داخل آب انبار خانه كشف كردند كه با ضربات چاقو به قتل 
رسيده بود. در بررسي ها مشخص شد زن و مرد جوان پس از انتقال جسد 
به آب انبار فقط موفق ش��ده اند روي آن را با پارچه بپوشانند و بدون اينكه 
وسايل خانه را به مكان ديگري منتقل كنند به سرعت از خانه فرار كرده اند 

كه دستگير نشوند. 
     دستگيري زن مستأجر

همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني، كارآگاهان جنايي تحقيقات 
خود را براي دستگيري مهين آغاز كردند و خيلي زود موفق شدند وي را در 

مخفيگاهش شناسايي و بازداشت كنند. 
 متهم پس از دستگيري به قتل صاحبخانه با همدستي مرد مورد عالقه اش 
به نام شاهرخ اعتراف كرد.  وي در توضيح حادثه گفت: پرويز معموالً براي 
گرفتن اجاره در پايان هر ماه به خانه ام مي آمد. شب حادثه وقتي وارد خانه 
من شد شاهرخ مهمان من بود كه پرويز با ديدن او اعتراض كرد و گفت »من 
خانه را به يك نفر اجاره داده ام« كه من قول دادم، شاهرخ را از آن شب به بعد 

به خانه ام راه ندهم . 
من آن لحظه پول اجاره   را نداش��تم كه قرار شد پرويز چند ساعت بعد 
دوباره به خانه برگردد و اجاره اش را بگيرد.  وقتي پرويز از خانه ام بيرون 
رفت به ش��اهرخ گفتم كه صاحبخانه ام هميشه داخل كيفش هميشه 
مقدار زيادي پول مي گذارد و وقتي ه��م اجاره را به او مي دهم پول ها را 
داخل همان كيفي كه همراه دارد مي گذارد. شاهرخ با شنيدن حرف هاي 
من وسوسه شد و نقشه سرقت كيف پول پرويز را طراحي كرد و من هم 
قبول كردم.  وي ادامه داد: ساعتي بعد وقتي پرويز دوباره با همان كيف 
پر از پول وارد خانه من شد طبق نقشه من داخل چاي او مواد بي هوشي 
ريختم و او هم پس از نوشيدن چاي از هوش رفت كه مرد مورد عالقه ام 
او را با چاقو به قتل رساند. پس از اين ۳40 هزار تومان كه 140 هزار تومان 
پول نقد و ۲00 هزار تومان چك پول مسافرتي داخل كيفش بود سرقت 

و از خانه فرار كرديم. 
    دستگيري قاتل 

 با اعتراف زن جوان مأموران پليس شاهرخ را به عنوان قاتل تحت تعقيب 
قرار دادند و در نهايت پس از چند روز وي را دس��تگير كردند. متهم در 
بازجويي ها با تأييد حرف هاي مهين به قتل پرويز با انگيزه سرقت اعتراف 
كرد. دو متهم پس از تحقيقات تكميلي در دادگاه كيفري يك اس��تان 
تهران محاكمه شدند. اولياي دم براي متهمان درخواست اشد مجازات 
كردند و هيئت قضايي شاهرخ را به جرم قتل عمد به قصاص و مهين را به 

جرم معاونت در قتل صاحبخانه اش به زندان محكوم كردند. 
     بخشش قاتل 

حكم قصاص قاتل پس از تأييد در ديوان عالي كشور براي سير مراحل 
اجراي حكم به دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد. چندي قبل 
قاتل پس از گرفتن اس��تيذان حكمش از رئي��س قوه قضائيه در زندان 
رجايي شهر پاي چوبه دار حاضر ش��د. در حالي كه طناب دار به گردن 
متهم آويخته شده بود تيم صلح و سازش دادسراي امور جنايي تهران 
به سرپرستي قاضي محمد شهرياري تالش زيادي براي گرفتن رضايت 
از اولياي دم انجام دادند تا اينكه اولياي دم اعالم كردند در صورتي قاتل 
را مي بخشند كه ديه پرداخت كند. بدين ترتيب قاتل از پاي چوبه دار به 

سلولش بازگشت اما نتوانست ديه مقتول را جمع آوري كند. 
در حالي كه قاتل پس از گذشت مهلتش موفق به پرداخت ديه به اولياي دم 
نش��ده بود، وي چند روز قبل براي دومين بار پاي چوبه دار حاضر شد كه 
اين بار هم هيئت صلح و س��ازش دادس��راي امور جنايي تهران وارد عمل 
شدند و براي متهم درخواست مهلت كردند و قاتل دوباره از پاي چوبه دار به 
سلولش بازگشت. در نهايت چند روز قبل متهم با كمك خيرين موفق شد 
ديه مقتول را به اولياي دم پرداخت كند و پس از ۲4 سال انتظار چوبه دار به 

زندگي دوباره اميدوار شد. 
متهم به زودي از زندان آزاد خواهد شد. 

۹۸پلالک  ملدل   131se سلايپا  خلودرو  سلند  و  سلبز  بلرگ 
شاسلی   ش   6360344m13 موتلور  ش  ۷3-۵۷4د۵6 
N as411100k11۵۸۵04 بله  نلام:  اسلما اربابی سلدهی فرزند  سللمان 
 كلد مللی 24۸02۹۷616مفقلود و از درجله اعتبلار سلاقط اسلت.

شيراز

آگهی اعالم مفقودی
2400 ملدل ۸6 پلالک ۷3- بلرگ سلبز وانلت نيسلان 
بله    k1241۸6 شاسلی  ش   414106 موتلور  ۹۵1د۷3ش 
 نلام: فاطمله آگاه فرزنلد فرامرزكلد مللی 24۹11۵1۷۸2

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

آگهی اعالم مفقودی
برگ سلبز موتورسليکلت بهتلاز 12۵ سلی سلی  پلالک 6۸۸ ايران 

 12۵b۸۹140۷۸***Ncr61434 ش موتلور ۵۷00۸612 ش شاسلی

 به نام: علی بلاز ابراهيملی فرزند علی ملراد كد مللی 24۹02۵6۸66

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

آگهی اعالم مفقودی  امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

بوكسلور قاتلل كله بله اتهلام قتلل چهار 
عضلو خانلواده اش در بازداشلت بله سلر 
مي بلرد مدعلي اسلت هنلگام حادثله 
اسلت.  نداشلته  روحلي خوبلي  حلال 
به گزارش ج��وان، ۲4 مهر س��ال ۹7، مأموران 
كالنت��ري 1۳۲ نب��رد از قتل چه��ار عضو يك 
خانواده در منزل مسكوني در خيابان پيروزي 
باخبر و راهي محل ش��دند. اولين بررس��ي ها 
نش��ان مي داد دو خواهر 1۹ و 17 س��اله همراه 
پدربزرگ و مادربزرگشان با ضربات چاقو به قتل 
رسيده  اند. عامل قتل هم كه داماد خانواده به نام 
حس��ن بود، به خاطر خوردن قرص و زدن رگ 

دستش راهي بيمارستان شده بود. 
با انتقال اجساد به پزشكي قانوني، برادر حسن 
كه در محل حضور داش��ت و مأموران را باخبر 
كرده بود مورد تحقيق قرار گرفت. او در توضيح 
گفت: »برادرم سال هاست با همسرش اختالف 
دارد. روز گذشته با او كار داشتم به همين خاطر 
چند بار ب��ا تلفن همراهش تم��اس گرفتم، اما 
پاس��خي نش��نيدم تا اينكه در آخرين تماس 
جوابم را داد، ام��ا لحن صحبتش حالت خاصي 
داش��ت. آخر ش��ب بار ديگر تماس گرفتم كه 
دوباره جوابي نشنيدم. از نگراني مقابل خانه شان 
رفتم، اما با صحنه وحش��تناكي روبه رو ش��دم. 
اجس��اد دو دختر برادرم، پدر و مادرزنش  روي 
زمين افتاده بود. برادرم نيز با زدن رگ دستش 
قصد خودكشي داش��ت كه او را به بيمارستان 
رس��اندم، س��پس او را راضي كردم خودش را 

تسليم پليس كند.«
 شرح حادثه 

با ثب��ت اين اظهارات حس��ن بع��د از بهبودي 
تحت بازجويي ق��رار گرف��ت. او در اظهاراتش 
گفت: »۲4 س��ال قبل، من و همسرم در مطب 
يك پزشك با هم آشنا شديم و اين آشنايي به 
ازدواج ختم شد. شغلم آزاد بود تا اينكه صاحب 
دو فرزند دختر شديم. دختر بزرگم دانشجوي 
رش��ته حقوق بود و دختر كوچكم دبيرستاني 
بود. در رش��ته بوكس حرفه  اي كار مي كردم و 
زندگي خوبي داش��تيم، اما چهار سال قبل من 
و همسرم به اختالف خورديم تا اينكه تصميم 
گرفتيم از هم جدا شويم. مدتي از طالق گذشت 
اما به خاطر فرزندانمان همسرم را صيغه كردم تا 
دوباره با هم زندگي كنيم ولي همسرم ناسازگار 

بود و دست از رفتارش برنمي داشت.«
متهم ادامه داد: »اختالف ما زماني بيشتر شد كه 
همسرم مدام سرگرم گوشي اش بود. وقتي سؤال 
مي كردم مي گفت در حال بازي كردن است. به 
خاطر فرزندانم اهميتي ندادم تا اينكه چند روز 
قبل حادثه براي او گل خريدم و به خانه آمدم. 
همسرم وقتي گل ها را ديد مرا مسخره كرد و با 
بي اعتنايي جواب سالمم را داد. خيلي ناراحت 

ش��دم و به او گاليه كردم، اما او از خانه بيرون 
رفت و ديگر بازنگش��ت. چندبار ب��ه او پيامك 
دادم و چند بار تماس گرفتم تا با او صحبت كنم 
اما پاسخي نشنيدم. مجبور ش��دم سراغ پدر و 
مادرش بروم تا خبري از همسرم بگيرم اما آنها 

هم جواب درستي ندادند.«
متهم در خصوص قتل گفت: »دخترانم در خانه 
من بودند به همين خاطر با پدر و مادر همسرم 
تماس گرفتم و ب��ه بهانه اينكه قص��د دارم به 
شمال كشور بروم و وياليم را بفروشم خواستم 
به خانه ام بيايند تا دخترانم تنها نباشند. آن روز 
حال خوبي نداش��تم به همين خاطر بار ديگر 
به پدر و مادر همسرم التماس كردم تا بگويند 
همسرم كجاست، اما اهميتي ندادند. احساس 
ك��ردم دروغ مي گويند و از او خب��ر دارند. اين 
رفتار باعث شد فكر كنم آنها عامل اختالف من 
و همسرم هستند. به همين خاطر براي انتقام 

تصميم قتل آنها را گرفتم.«
   اجرای نقشه 

او ادامه داد: »براي انجام نقش��ه، از خانه بيرون 
رفتم و مقداري ش��ير و موز خريدم و برگشتم. 
آنها را در ظرفي ريختم و مخلوط كردم. سپس 
تعدادي قرص خواب آور داخ��ل آنها ريختم و 
داخل يخچال گذاش��تم. س��اعتي بعد آن را به 
دخترانم و پدر و مادر همسرم تعارف كردم كه 
همگي بعد از خوردن ش��يرموز خوابشان برد. 
ابتدا س��راغ دختر بزرگم رفتم. مي خواستم او 
را خفه كنم، اما نشد به همين خاطر با چاقوي 
آشپزخانه گلويش را بريدم. سپس سراغ ساناز 
رفتم با مش��ت به گيجگاه او زدم. در حالي كه 
نيمه بي هوش بود گلويش را بريدم. در آخر پدر 
زن و مادر زنم را كه در پذيرايي خوابيده بودند، 
كشتم. چند ساعتي باالي سر جنازه دو دخترم 
نشستم و اش��ك ريختم. در آن شرايط برادرم 

تماس گرفت كه به دروغ گفتم ش��مال هستم. 
اواخر ش��ب بود كه تصميم گرفتم خودكش��ي 
كنم به همين خاطر تعداد زيادي قرص خوردم 
و رگ دستم را زدم اما برادرم رسيد و مأموران را 
خبر كرد.«  او درخصوص انگيزه قتل دخترانش 
گفت: »ناس��ازگاري  هاي همس��رم باعث شد 
مرتكب چنين جنايتي بش��وم. نمي خواس��تم 
دخترانم سرنوشتي مثل مادرشان داشته باشند 

به همين خاطر آنها را كشتم!«
   محاكمه 

با ثب��ت اي��ن اظه��ارات، مته��م به پزش��كي 
قانوني معرفي ش��د تا اينكه كارشناس��ان بعد 
از بررس��ي هاي الزم اع��الم كردن��د وي مبتال 
به اختالالت عصبي نيس��ت و س��ابقه اختالل 
رواني هم ندارد. با تأييد س��المت رواني متهم 
پرونده بع��د از كامل ش��دن تحقيقات و صدور 
كيفرخواس��ت به دادگاه كيفري يك اس��تان 
تهران فرستاده شد تا اينكه بعد از تعيين شعبه 
روي مي��ز هيئت قضاي��ي ش��عبه دهم دادگاه 
قرار گرفت. ابتداي جلس��ه همسر سابق متهم 
در جايگاه قرار گرفت و ب��راي قتل دخترانش 
درخواست ديه كرد، اما براي قتل پدر و مادرش 

درخواست قصاص كرد. 
در ادامه او در پاس��خ به س��ؤال قاضي مبني بر 
اينكه چرا بعد از ط��الق بارديگر رجوع كردي 
و به عقد موقت متهم در آمدي؟ گفت: »بعد از 
طالق،  او مدام تماس مي گرفت، اما من جواب 
تماس هايش را نمي دادم. او دروغ گفته است من 

هيچ وقت صيغه او نشده بودم.«
در ادامه ديگ��ر اولياي دم نيز ب��راي قتل پدر و 

مادرشان درخواست ديه كردند. 
سپس متهم به دستور رياست دادگاه در جايگاه 

قرار گرفت و خالف اظهاراتش جرمش را انكار 
كرد و گفت: »همس��ر س��ابقم كليد خانه ام را 
داش��ت و به آنجا رفت و آمد مي كرد. آن ش��ب 
وقتي از خواب بيدار ش��دم، متوجه ش��دم دو 
دخترم و پدر و مادر همسرم كشته شده اند. از 
ديدن اجساد شوكه ش��ده بودم و نمي دانستم 
چكار كنم به همين خاط��ر چند قرص خوردم 
و رگ دس��تم را زدم تا خودم نيز بميرم. وقتي 
پليس مرا دستگير كرد به قتل اعتراف كردم تا 

قصاص شوم و زودتر پيش فرزندانم بروم.«
در پايان هيئت قضايي با توجه به مدارك در پرونده 
متهم را به قصاص و پرداخت ديه محكوم كرد. اين 
حكم با اعتراض متهم به ديوان عالي كشور فرستاده 
شد و در نوبت رسيدگي قرار داشت تا اينكه مشخص 
شد پرونده قتل دختران متهم با توجه به ماده ۲۲0 
ق. م. ا از جنبه عمومي جرم رسيدگي نشده است. در 
اين ماده آمده است پدر يا جد پدري كه فرزند خود 
را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه به ورثه 
مقتول و تعزير محكوم خواهد ش��د. به اين ترتيب 
پرونده بار ديگر در شعبه دهم به رياست قاضي متين 
راسخ تحت رسيدگي قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت 
جلسه متهم در حالي كه سرش را پايين انداخته بود، 
خالف دفاعيات جلس��ه قبل به جرمش اقرار كرد و 
گفت: در اولين جلسه محاكمه از ترس اعدام جرمم 
را انكاركردم اما حاال حقيقت را مي گويم. آن روز در 
حال عادي نب��ودم و اوضاع روحي خوبي نداش��تم. 
نمي فهميدم دس��ت به چه كار اش��تباهي مي زنم. 
حاال از كاري كه كرده ام پشيمانم و بعد از تأييد حكم 
قصاص براي مرگ آماده ام فقط از همسرم تقاضا دارم 
قبل از مرگم مرا ببخشد و حالل كند. حاال هم براي 

قتل دخترانم تسليم رأي دادگاهم.«
در پايان هيئت قضاي��ي جهت صدور رأي وارد 

شور شد. 

 متهم 4 عضو خانواده اش را به قتل رسانده است

بوكسور  قاتل: حالم خوب نبود!

نقض حكم قصاص حميد صفت 
قضات ديوان عالي كشلور حکلم قصاص حميد 
صفلت، خواننلده زير زمينلي را نقلض كردند. 
متهلم بله زودي در شلعبه ديگلري در دادگاه 
كيفري يك اسلتان تهلران محاكمه مي شلود. 
نوراهلل عزيز محم��دي از وكالي عزل ش��ده پرونده 
حميد صفت خواننده زيرزميني كه ۲4 مرداد سال ۹6 
به اتهام قتل ناپدري اش بازداش��ت شده بود، با اعالم 
نقض حكم قص��اص موكلش از س��وي ديوان عالي 
كشور گفت اين حكم جديدي نيست و قباًل هم اين 
حكم صادر شده بود. او در ادامه گفت: »حميد وقتي 
بازداشت شد و مورد بازجويي قرار گرفت بعد از شرح 
حادثه، بازپرس پرونده طبق دفاعيات او قتل را غير 
عمد تش��خيص داد، اما داديار اظهارنظر اين اتهام را 
نپذيرفت و با استناد به بند الف و ب ۲۹0 قانون مجازات 
اسالمي قتل را عمد تش��خيص داد. اين اختالف به 
دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد، اما شعبه 
رس��يدگي كننده نيز قتل را غير عمد اعالم كرد. با 
اعالم اين نظريه پرونده اين بار با اعتراض اولياي دم 
به شعبه ۳۹ ديوان عالي كشور فرستاده شد تا اينكه 
قضات آن شعبه نيز در تاريخ ۹ اسفند سال ۹۹ اعالم 

كردند قتل عمد نيست. 
در رأي صادره ديوان آمده اس��ت: »پزشكي قانوني 
اعالم كرده است، علت مرگ خونريزي پرده سخت 
شامه و كوفنگي در قاهده لوپ گيجگاه و پيشاني مغز 
ناشي از ضربه كف دست بوده است. كميسيون سه 
نفره پزش��كي قانوني بيماري زمينه اي در مقتول را 
50 درصد در مرگ مؤثر دانستند و كميسيون پنج نفره 

67 درصد و كميسيون هفت نفره هم 50 درصد. اما 
كميسيون ۹ نفره پزش��كي قانوني مصرف داروهاي 
ضد انعقاد را مؤثر دانس��ته و نوش��ته است داروهاي 
ضد انعقاد به دنبال هرگونه ضربه خفيف و غيركشنده 
مي تواند مرگ را ايجاد كند. كميسيون 11 نفره هم 
استرس ناشي از نزاع را مؤثر در مرگ دانسته است. در 
نهايت بازپرس هيچ يك از بندهاي الف و ب ماده ۲۹0 
را براي عمل ارتكابي مؤثر ندانسته و قتل را غير عمد 

تشخيص داده است.«
عزيزمحمدي ادامه داد: بعد از اعالم اين رأي و ارسال 
پرونده به دادسرا، نماينده دادستان بنا به داليلي اين 
بار با استناد به بند پ ماده ۲۹0 به صدور كيفرخواست 
برقتل عمدي اصرار كرد. اين در حالي است كه بند پ و 
بند ب ماده ۲۹0 در قسمتي كه به آگاهي و توجه متهم 
بر وضعيت مقتول و قتل اشاره مي كند، يكي است و 

اين استدالل درستي نيست. 
به هرحال پرونده به شعبه 10 دادگاه كيفري استان 
تهران فرستاده شد و در اولين جلسه رسيدگي كه در 
تاريخ 16 اسفند سال ۹۹ تشكيل شد روي ميز هيئت 
قضايي آن شعبه قرار گرفت. اولين جلسه فقط متن 
كيفرخواست از سوي نماينده دادستان قرائت شد! آن 
هم براي پرونده اي كه همه مطالب روشن و واضح بود 
و ديوان عالي كشور هم بنا به اعتراض اولياي دم نظر 
به قتل غيرعمد داده بود. جلسه دوم دو روز بعد، در 
تاريخ 18 اسفند سال ۹۹ درحالي برگزار شد كه قبل از 
شروع جلسه محاكمه، جلسه اي با حضور مستشاران 
و پزشك فوق متخصص براي بررسي نظريه پزشكي 

قانوني و ويدئو اسكن مقتول تشكيل شده بود. شور 
پزشكي نش��ان مي داد، حميد صفت قتل غيرعمد 
انجام داده است و رئيس دادگاه نيز با استناد به رأي 
ديوان عالي كشور حكم بر غيرعمد بودن قتل را صادر 
كرد، اما دو قاضي ديگر حكم بر قصاص را صادر كردند. 
در پايان نماينده دادستان نيز با اينكه مي دانست نظر 
ديوان عالي كشور ارجح است، درخواست بازداشت 

حميد صفت را صادر كرد و حميد بازداشت شد.«
اين وكيل دادگس��تري گفت: »روزي كه براي ثبت 
اعتراض به ديوان عالي كش��ور رفتم متوجه شدم از 
پرونده عزل شده ام. گاليه اي در اين خصوص نيست، 
اما نكته اينجاس��ت كه حتي اگر وكيل جديد وارد 
پرونده نمي شد و حميد صفت شخصاً اعتراض مي كرد 
چون شعبه ۳۹ قباًل حكم بر قتل غيرعمد داده بود، 
نمي توانس��ت حكم خود را نقض كند و دوباره حكم 

قبلي خود را تأييد مي كرد.«
وي در آخر گفت: »به عنوان قاضي با سابقه و وكيل 
دادگستري اين را مي دانم، وقتي ديوان عالي كشور 
به عنوان باالترين مرجع رسيدگي كننده درباره يك 
پرونده با متهم و اتهام مشخص رأي صادر مي كند، 
مرجع پايين تر نمي تواند دوباره آن را زيرسؤال ببرد 
و س��اعت ها براي آن كيفرخواس��ت بخواند و آخر 
درخواست بازداشت كند! به هرحال قبل از جلسات 
دادگاه همين شعبه ۳۹ كه آقاي صفت عنوان كرده 
حكم بر قتل غيرعمد داده اس��ت در ۹ اسفند س��ال 
گذشته همين حكم را صادر كرده بود و اين حكم چيز 

جديدي در آن شعبه نيست.«

زورگيران مسافربر
 به ته خط رسيدند 

سه سارق حرفه اي كه در پوشش مسلافربر اموال 
شلهروندان را سلرقت مي كردند بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ كارآگاه قاس��م دستخال، 
رئيس پايگاه س��وم پليس آگاهي ته��ران بزرگ گفت: 
چند روز قب��ل پرونده اي روي مي��ز كارآگاهان پايگاه 

سوم پليس آگاهي قرار گرفت. 
بررسي شكايت هاي مطرح شده نشان داد كه سه مرد 
زورگير  سوار بر خودروي پرايد مسافربر اموال شهروندان 
را سرقت مي كنند. يكي از شاكيان گفت: كنار بزرگراه 
امام علي سوار يك خودروي پرايد مسافربر شدم. به جز 
راننده دو مرد ديگر سوار خودرو بودند. حوالي خروجي 
سبالن بود كه آنها با تهديد چاقو اموالم را سرقت كرده و 

من را از ماشين بيرون انداختند و فرار كردند. 
مأموران پليس در جريان بررسي دوربين هاي مداربسته 
موفق شدند مسير تردد يكي از سارقان را شناسايي و 
او را در مخفيگاهش در محله نظام آباد بازداشت كنند. 
بررس��ي ها نش��ان داد كه متهم از مجرمان سابقه دار 
است كه بارها به اتهام سرقت بازداشت شده و به زندان 
افتاده بود. متهم در بازجويي ها به زورگيري با همدستي 

دو عضو ديگر باند اعتراف كرد.
 با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت مشخص 
شد كه يكي از اعضاي باند به اتهام سرقت بازداشت شده 
و در زندان است كه به اداره پليس منتقل شد. مأموران 
پليس همچنين موفق شدند س��ومين عضو باند را هم 
بازداشت كنند. تحقيقات براي كش��ف جرائم بيشتر 

متهمان در جريان است. 
 

حسين فصيحي


