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انکار قتل
 مرد معتاد 

   محبوبه قربانی
م�رد جوان�ی ک�ه مته�م اس�ت دوس�ت معت�ادش را ب�ه خاطر 
س�رقت دس�تگاه فرز برش�کاری با ضرب�ات میله آهن�ی به قتل 
رس�انده اس�ت، در دادگاه جرم�ش را انکار ک�رد. ای�ن در حالی 
اس�ت ک�ه دو همدس�تش گواه�ی داده ان�د وی قات�ل اس�ت.

یکی از روزهای پاییزی س��ال۹۹، مأموران پلیس پاکدش��ت از کشف 
جسدی در حاشیه شهر باخبر و به محل اعزام شدند. با حضور مأموران 
در محل بررسی های اولیه نشان می داد جسد مردی میانسال که دست 
و پاهایش با چسب بسته شده است بر اثر ضربات جسم سخت به سر و 

بدنش در مکان دیگری کشته و سپس به این مکان منتقل شده است.
جسد برای انجام آزمایش های الزم و شناسایی هویت به دستور بازپرس 
ویژه قتل به پزش��کی قانونی منتقل ش��د و چند روز بع��د هم عوامل 
تشخیص هویت اعالم کردند جس��د متعلق به مرد 57 ساله ای به نام 
غالم است. تحقیقات برای شناسایی عامل یا عامالن حادثه در جریان 
بود تا اینکه مشخص ش��د غالم آخرین بار با مرد جوانی به نام اردالن 
قرار مالقات داشته است. به این ترتیب اردالن به عنوان اولین مظنون 
تحت تعقیب قرار گرفت و چند روز بعد شناسایی و بازداشت شد. او در 
پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت و مدعی ش��د از ماجرای قتل 

غالم اطالعی ندارد.
     دستگیری متهمان

مأموران این بار با شناسایی همدس��تان قاتل، آنها را بازداشت و مورد 
تحقیق قرار دادند تا اینک��ه دو نفر از آنها به نام های اردش��یر و رضا به 
قتل با همدس��تی اردالن اقرار کردن��د. رضا در توضی��ح ماجرا گفت: 
»غالم  معتاد به موادمخدر بود و او را از قبل می ش��ناختیم. اردالن هم 
کارگاه تولیدی داشت و به تازگی دس��تگاه فرز برای برشکاری خریده 
بود. روزی اردالن را دیدیم که می گفت دستگاه فرز او سرقت شده و به 
غالم مشکوک است. قرار شد به بهانه ای غالم را به مکانی بکشانیم و از 

او اعتراف سرقت بگیریم.« 
متهم در ادامه گفت: »روز حادثه اردالن ب��ه بهانه مصرف مواد غالم را 
به باغی در پاکدشت دعوت کرد. من و اردش��یر هم آنجا بودیم. وقتی 
غالم وارد باغ شد اردالن بساط مصرف مواد را آماده کرد و همگی مواد 
کشیدیم. همانجا پای بساط دراز کشیده بودیم و هیچ کدام  حال طبیعی 
نداش��تیم و غالم هم در حال خودش نبود. در آن شرایط اردالن رو به 
غالم کرد و درباره گم شدن دستگاه فرز از او سؤال کرد.  غالم رمقی برای 
جواب دادن نداش��ت. اردالن دوباره سؤال کرد که غالم هم گفت آن را 
برداشته و به یکی از دوستانش فروخته است. اردالن بعد از شنیدن این 
حرف از کوره در رفت و گفت دستگاه را به سختی خریده ام و شروع به 
داد و فریاد کرد و گفت می کشمت. غالم از ترس از جا پرید و  می خواست 
فرار کند که اردالن از شدت عصبانیت دست و پای او را گرفت و با چسب 
محکم بست، سپس او را از س��قف آویزان کرد. بعد خودش به تنهایی 
یک میله آهنی برداشت و به شدت او را کتک زد. غالم از شدت ضربات 
بیهوش شد. وقتی صدای غالم  قطع شد، اردالن، من و اردشیر را صدا 
کرد و کمک خواست تا جسد را پایین بیاوریم. اردالن خیلی عصبانی 
بود، به همین خاطر از ترس اینکه ما را نکش��د جسد را پایین آوردیم و 
پشت وانت اردالن گذاشتیم. بعد از ساعتی همگی سوار وانت شدیم و 

جسد غالم را در بیابان های پاکدشت رها کردیم.«
با تأیید این اظهارات از س��وی یکی از متهم��ان اردالن بار دیگر تحت 
بازجویی قرار گرفت، اما دوباره منکر قتل شد. با انکار مرد جوان، بنا به 
گواهی شاهدان حادثه و ش��واهد و قرائن موجود، اردالن به اتهام قتل 
عمد و اردشیر و رضا به اتهام معاونت در قتل راهی زندان شدند. پرونده 
با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد 
و با تعیین شعبه در اولین جلسه محاکمه روی میز هیئت قضایی شعبه 

دهم دادگاه قرار گرفت.
     جلسه محاکمه 

با اعالم رسمیت جلسه از سوی قاضی رضایی، دختران مقتول یک به 
یک به جایگاه رفتند و درخواست قصاص کردند. در ادامه متهم ردیف 
اول به اتهام قتل عمد در جایگاه ایستاد و با انکار جرمش گفت: »غالم را 
می شناختم. او معتاد بود و پولی برای خرید مواد نداشت. وقتی دستگاه 
فرز کارگاه ناپدید شد، حدس زدم کار او باشد، چون غالم ساعتی قبل از 
سرقت دستگاه پیش من بود. فردای آن روز وقتی او را دیدم و در مورد 
دستگاه پرسیدم، مدعی شد اطالعی ندارد. معلوم بود دروغ می گوید. 
اهمیتی ندادم و رفتم. بعد از آن دیگر غ��الم  را ندیدم تا خبر فوتش را 
شنیدم. باور کنید او را نکشته ام و قتل کار من نبود. نمی دانم چه کسی 

یا کسانی او را با چه انگیزه ای به قتل رسانده اند.«
متهم در آخر گفت: »حاال به خاطر پیدا ش��دن چسب پهن در خانه ام 
اینجا هستم. بعد از دستگیری هم فهمیدم آخرین نفری بودم که با تلفن 
همراه غالم تماس گرفته ام و االن به این دو دلیل به اتهام قتل بازداشت 

شده ام و در زندان هستم، اما من بی گناهم و قاتل نیستم.«
در ادامه دو متهم دیگ��ر نیز یک به یک در جایگاه ایس��تادند و گفتند 
اردالن قاتل است و او دروغ می گوید. آنها بار دیگر اظهارات خود را در 
دادسرا مطرح کردند و گفتند: »ما در قتل نقشی نداشتیم. وقتی اردالن 
مش��غول زدن ضربات به مقتول بود هرچه داد زدیم تا از آن کار دست 
بکشد، انگار صدای ما را نمی ش��نید. ما با چشمانمان دیدیم اردالن به 
تنهایی آن ضربات س��خت را به مقتول زد. ما فقط در حمل جسد به او 

کمک کردیم.«
در پایان هیئت قضایی جهت صدور رأی وارد شور شد.

     دوربین مخفی 
راز سرقت های همسایه را برمال کرد

    آرمین بینا
کارخان�ه دار کینه ج�و ک�ه از خوش�بختی 
زن و م�رد همس�ایه به س�توه آم�ده بود، 
تالش ک�رد ب�ا دس�تبرد ب�ه خان�ه او بین 
آنه�ا اخت�الف بین�دازد ک�ه ب�ا بررس�ی 
فیلم ه�ای دوربی�ن مخف�ی گرفتار ش�د. 
چندی قبل مرد تاج��ری در ته��ران به اداره 
پلی��س رفت و از س��ارق یا س��ارقانی به اتهام 

سرقت میلیاردی از خانه اش شکایت کرد. 
ش��اکی در توضیح ماجرا گف��ت: »وضع مالی 
خوبی دارم و چند س��الی است در کار واردات 
و ص��ادرات فعالیت می کن��م و ب��رای انجام 
س��فارش خرید و فروش به کشورهای زیادی 
می روم. چند روز قبل همراه همس��رم به یکی 
از کشورهای همس��ایه رفتم و س��اعتی قبل 
وقتی به خانه برگشتیم، متوجه شدیم سارق 
یا سارقانی به خانه ام دس��تبرد زده اند، چون 
تمامی وسایل خانه به هم ریخته بود. با دیدن 
این صحنه بالفاصله به سراغ گاوصندوق رفتیم 
و در کمال ناباوری دیدی��م در گاوصندوق باز 
اس��ت و همه طالها و پول ه��ای خارجی که 
حدود یک میلیارد تومان ارزش داشت، سرقت 

شده است.« 
با طرح این شکایت، پرونده به دستور بازپرس 
شعبه هفتم دادس��رای ویژه سرقت در اختیار 
تیم زبده ای از کارآگاه��ان پلیس آگاهی قرار 

گرفت. 
    سارق آشنا 

بررس��ی های فنی مأموران پلی��س در محل 
حادثه نشان داد سارق بدون تخریب در و قفل 
آن وارد خانه مرد تاجر شده و این نشان می داد 
که متهم به احتمال زی��اد کلید یدک خانه را 
داشته است یا اینکه س��ارق حرفه ای بوده و با 
شاه کلید و بدون تخریب قفل در را باز کرده و 
وارد خانه شده و پس از سرقت میلیاردی بدون 
اینکه ردپای��ی از خود به جا بگ��ذارد از محل 

گریخته است. 
مأموران پلیس در گام بعدی فیلم دوربین های 
مداربسته ساختمان مسکونی را مورد بازبینی 
قرار دادند، اما دوربین ها در شبی که سرقت از 
خانه مرد تاجر رخ داده بود ورود و خروج فرد 
غریبه یا مشکوکی را ضبط نکرده بودند و این 
موضوع حکایت از آن داشت سارق به احتمال 
زیاد فرد آشنایی بوده یا اینکه یکی از ساکنان 

ساختمان است. 
مأموران پ��س از این تحقیقات خ��ود را روی 
سرایدار ساختمان متمرکز کردند، اما دریافتند 
وی در سرقت میلیاردی دست نداشته و بی گناه 
اس��ت. بدین ترتیب به همس��ایه ها مشکوک 
ش��دند، اما نکته جالب ماجرا این بود که همه 

همس��ایه ها  افراد پولداری بودن��د و نیازی به 
سرقت نداشتند. 

   دوربین مخفی 
در حالی که بررس��ی های پلیسی حکایت از 
آن داشت س��ارق یکی از ساکنان ساختمان 
است، شاکی اعالم کرد به یکی از همسایه ها 
مشکوک است. وی گفت: »من و همسرم فقط 
با یکی از همس��ایه ها که مرد کارخانه داری 
اس��ت، رفت و آمد داری��م. چند ب��اری آنها 
میهمان م��ا بودن��د و چند باری ه��م من و 
همسرم شام خانه آنها دعوت بودیم. احتمال 
می دهم که یکی از اعضای آن خانواده برای 
س��رقت به صورت مخفیانه از کلید خانه ما 

یدک ساخته باشد.« 
بدین ترتیب تحقیقات درباره این حادثه ادامه 
داش��ت و مأموران پلیس هم موف��ق به پیدا 
کردن ردپای سارق نش��ده بودند که شاکی 
دوباره ب��ه اداره پلیس رفت و این بار س��ارق 

خانه اش را به مأموران معرفی کرد. 
وی گفت: »من به مرد کارخانه دار مشکوک 
بودم، اما می دانستم نمی توانم ردی از او در 
س��رقت پیدا کنم، به همین خاطر تصمیم 
گرفت��م دوربین مخف��ی در خان��ه ام نصب 
کنم تا از طری��ق تلفن همراه��م خانه را از 
دور کنترل کنم. ش��ب قبل برای فریب او به 
سراغ همس��ایه مان رفتم و به او گفتم من و 
همسرم تصمیم داریم چند روزی به مسافرت 

برویم و از او خواستم مراقب خانه ما باشد. ما 
خداحافظی کردیم، اما به جای مسافرت به 
هتلی رفتیم و ش��ب را در آنجا ماندیم. من 
می دانستم او دوباره برای سرقت به خانه ما 
می رود، چون ب��ه دروغ گفتم مقداری طال و 
جواهر در خانه دارم. مدام از طریق دوربین 
مداربس��ته ای که ب��ه گوش��ی ام  وصل بود، 
خانه ام را تحت نظر داش��تم ت��ا اینکه دیدم 
نیمه شب مرد کارخانه دار با کلید در خانه ام 
را باز کرد و به س��راغ گاوصندوق رفت. من 
کلید گاوصندوق را ع��وض کرده بودم و او با 
کلیدی که از قبل داشت هر چقدر تالش کرد 
نتوانست در گاوصندوق را باز کند و بعد  هم 
ناامید از خانه بیرون رفت. االن از او به اتهام 

سرقت میلیاردی از خانه ام شکایت دارم.« 
    بازداشت مرد کارخانه دار

با به دس��ت آم��دن این اطالع��ات، مأموران 
پلیس به دستور بازپرس پرونده، متهم را که 
مرد26 ساله ای به نام احسان بود بازداشت و 

به اداره پلیس منتقل کردند. 
وی در بازجویی های اولیه جرمش را انکار کرد، 
اما وقتی تصویر خود را در دوربین مخفی محل 
حادثه دید، ناچار به سرقت از خانه مرد تاجر 
اعتراف کرد. متهم گفت: »م��ن کارخانه دار 
هستم و تولید ی ام دی اف دارم. وضع مالی ام 
خوب اس��ت و حتی از مرد تاجر هم پولدارتر 
هستم و نیازی به س��رقت ندارم، مدتی است 

در زندگ��ی ام با مش��کالت خانوادگی زیادی 
روبه رو هس��تم و با این س��رقت می خواستم 
زندگی شیرین مرد همس��ایه را مثل زندگی 

خودم تلخ کنم.« 
   حسادت 

وی ادامه داد: »مدتی بود با همس��رم اختالف 
پیدا کرده بودم. ما مش��کل مالی نداشتیم، اما 
مشکل تفاهم داشتیم، به همین دلیل همیشه 
با هم مش��اجره لفظی می کردیم. به هر حال 
زندگی ما تلخ شده بود و همسرم همیشه به من 
سرکوفت می زد که زن همسایه زندگی خوبی 
با ش��وهرش دارد و با اینکه وضع مالی شان از 
ما پایین تر است همیشه به مسافرت می روند 
و خوش��گذرانی می کنن��د. او می گف��ت من 
لیاقت خوشبختی را ندارم. همسرم آنقدر مرا 
تحقیر کرد که من از خوش��بختی زن و شوهر 
همس��ایه به س��توه آمدم و تصمیم گرفتم هر 
طوری شده زندگی آنها را مثل زندگی خودم 
تلخ کنم تا همس��رم اینقدر به من س��رکوفت 
زندگی آنها را نزند. س��رانجام تصمیم گرفتم 
طالهای زن همسایه را س��رقت کنم و بین او 
و شوهرش اختالف بیندازم. شبی که میهمان 
خانه آنها بودی��م به ص��ورت مخفیانه یکی از 
دسته کلیدهای آنها را برداشتم و بعد از اینکه 
از روی آن یدک س��اختم دوباره در میهمانی 
دیگری به مکان قبلی اش برگرداندم. مترصد 
فرصت مناس��ب برای س��رقت بودم تا اینکه 
متوجه شدم آنها به مسافرت رفته اند. نیمه های 
ش��ب وارد خانه شان ش��دم و با کلیدهایی که 
در اختیار داش��تم در گاوصندوق را باز کردم 
و تمام��ی طاله��ا و جواه��رات و پول ه��ای 
خارج��ی داخل آن را برداش��تم. م��ن در این 
سرقت همسرم را هم فریب دادم و به او گفتم 
معامله ای انجام داده ام و خریدار به جای پول، 
طال و جواهرات به من داده است و از او خواستم 
با هم به طالفروشی برویم و طالها را بفروشیم، 

او هم قبول کرد و طالها را فروختیم.« 
   زیرکی شاکی 

وی در پایان گفت: »من فکر می کردم نقش��ه 
س��رقتم مو الی درزش نمی رود و خاطرجمع 
بودم که گرفتار نمی ش��وم، اما خبر نداش��تم 
ش��اکی مرد زیرکی اس��ت و با نصب دوربین 
مداربسته مخفی مرا به دام می اندازد. بار دوم 
وقتی مرد همس��ایه گفت قصد مسافرت دارد 
دوباره تصمیم به سرقت گرفتم و با کلید یدک 
وارد خانه اش شدم، اما در سرقت دوم موفق به 
باز کردن در گاوصندوق نش��دم، چون شاکی 

کلید آن را عوض کرده بود.« 
متهم برای ادامه تحقیقات در اختیار مأموران 

پلیس قرار گرفت.

نگهبان قاتل به ميز محاكمه رسيد 
    فاطمه صبور 

ک�ه  کاره اي  نیم�ه  س�اختمان  نگهب�ان   
در درگی�ري یک�ي از کارگ�ران را ب�ه قت�ل 
رس�انده بود ب�ه زودي در دادگاه کیف�ري یك 
اس�تان ته�ران محاکم�ه مي ش�ود. اولی�اي 
دم براي قات�ل درخواس�ت قص�اص داده اند. 
 ش��هریور ماه س��ال ۱۴۰۰، مردي با اداره پلیس 
پایتخت تم��اس گرف��ت و مأموران را از کش��ف 
جسد مرد میانسالي در اتاقک نگهباني ساختمان 

نیمه کاره در جنوب شهر باخبر کرد. 
 او در توضی��ح ب��ه مأم��وران گف��ت: » در یکي از 
محله هاي جنوب شهر ساختمان مسکوني در حال 
ساخت دارم. از آنجایي که وس��ایل زیادي داخل 
ساختمان بود، مدتي قبل پسر جواني را به نام قاسم 
به عنوان نگهبان استخدام کردم و او هم در اتاقک 
نگهباني که برایش ساخته بودم، زندگي مي کرد. 
امروز براي سرکش��ي به آنجا رفتم  ، متوجه شدم 
قاسم در اتاقک نیس��ت. هر چقدر صدایش زدم، 
جوابي نشنیدم و به همین دلیل داخل ساختمان 
براي پیدا کردنش شروع به جس��ت وجو کردم تا 

اینکه در گوش��ه اي از س��اختمان با جسد یکي از 
کارگران به نام نادر روبه رو شدم که بي نفس روي 
زمین افتاده بود. در حالي که شوکه شده بودم، بلند 
بلند قاسم را صدا زدم، اما باز هم جوابي نشنیدم. 
وقتي همه ساختمان را گش��تم متوجه شدم از او 
خبري نیس��ت. احتمال مي دهم او نادر را به قتل 

رسانده و االن هم فرار کرده است.«
بعد از این تماس، مأموران به ساختمان نیمه کاره 
رفتند و با جسد نادر 65 ساله روبه رو شدند که بر اثر 
ضربه میله آهني به سرش کشته شده بود. با انتقال 
جسد به پزشکي قانوني قاس��م تحت تعقیب قرار 
گرفت تا اینکه چند روز بعد شناسایي و بازداشت 
شد. مرد جوان تحت بازجویي قرار گرفت و به قتل 
همکارش اعتراف کرد و در شرح ماجرا گفت: »چهار 
ماه قبل در ساختمان مشغول کار شدم. نادر نیز در 
آن س��اختمان کار مي کرد که با او آشنا شدم. من 
و نادر با هم مش��کلي نداشتیم و مثل دو دوست با 
هم کار مي کردیم، اما شب حادثه درگیري بین ما 
رخ داد. آن شب س��ر موضوعي از او ناراحت شدم، 
به همی��ن خاطر از او خواس��تم از اتاقک نگهباني 

خارج ش��ود که یکباره ش��روع به فحاشي کرد. از 
رفتارش خیلي عصباني شدم و خواستم فحاشي 
نکند، اما او این بار فحش هاي ناموسي داد. فحاشي 
او مرا بیشتر عصباني کرد و به همین خاطر وقتي 
چش��مم به میله کنار اتاقک افتاد، آن را برداشتم 
و به او حمله کردم، س��پس چند ضربه به او زدم. 
مي خواستم او را رها کنم و از اتاقک بیرون بروم، اما 
ترسیدم اگر بلند شود، مرا بکشد. به همین خاطر 
این بار بیل را برداشتم و یک ضربه به سرش زدم. 
وقتي نادر روي زمین افتاد در اتاقک را قفل کردم و 
از آنجا گریختم. باور کنید او در حال نفس کشیدن 

بود که فرار کردم.«
با اعترافات متهم، وي بعد از بازسازي صحنه جرم 
راهي زندان ش��د و پرونده با صدور کیفرخواست 
ب��ه دادگاه کیفري یک اس��تان تهران فرس��تاده 
ش��د. به این ترتیب متهم بعد از تعیین شعبه به 
زودي مقاب��ل هیئت قضایي ش��عبه دهم دادگاه 
قرار خواهد گرفت. این در حالي است که فرزندان 
مقتول در جریان تحقیقات براي قاتل درخواست 

قصاص داده اند.

تبانی با پزشک معتمد برای پنهان كردن راز مرگ
 اعض�اي خان�واده اي ک�ه پ�س از ف�وت مرموز 
پدرشان با تباني پزشك معتمد جسد وي را دفن 
کرده بودند، با استعالم بازپرس از پزشکي قانوني به 
دادسرا فراخوانده شدند و راز ماجرا را برمال کردند. 
به گزارش »جوان«، یکي از روزهاي مردادماه امسال 
مأموران پلیس به قاضي محمد وهابي، بازپرس ویژه 
قتل دادس��راي امور جنایي تهران خب��ر دادند مرد 
65 س��اله اي به نام قنبر در خانه اش حوالي پاس��گاه 
نعمت آباد درجنوب تهران به صورت مرموزي به کام 
مرگ رفته اس��ت. مأموران اعالم کردند خانواده مرد 
فوت شده از هیچ فردي شکایتي ندارند و بدین ترتیب 
بازپرس جنایي دس��تورات چهارگانه اي را براي سیر 
مراحل قانوني پرونده مرگ مرد میانسال صادر کرد 

و قرار شد طبق یکي از بندهاي چهارگانه جسد براي 
انجام آزمایش هاي الزم و مشخص شدن علت اصلي 

مرگ به پزشکي قانوني فرستاده شود. 
سرنوشت مبهم جسد 

چهار ماه از مرگ مرموز مرد میانس��ال گذش��ته بود 
که بازپرس جنایي در بررس��ي پرونده ها متوجه شد 
پزشکي قانوني هنوز علت اصلي مرگ وي را به دادسرا 
اعالم نکرده اس��ت. بدین ترتیب بازپرس از پزشکي 
قانوني استعالم گرفت و دستور داد علت تأخیر نتیجه 
آزمایشات در خصوص مرگ قنبر را اعالم کنند. پس 
از درخواست قاضي پرونده پزشکي قانوني اعالم کرد 
از سرنوشت جسد قنبر خبري ندارد، چون روز حادثه 
اصاًل جس��دي با این مشخصات به پزش��کي قانوني 

منتقل نشده است.  در حالي که سرنوشت جسد مرد 
میانسال در هاله اي از ابهام قرار داشت بازپرس اعضاي 
خانواده وي را به دادسرا احضار و از آنها در مورد جسد 

پدرشان تحقیق کرد. 
ادعاي عجیب 

یکي از اعضاي خانواده قنبر در تحقیقات در ادعایي 
گفت: » م��ا در یک��ي از خیابان هاي منطقه پاس��گاه 
نعمت آباد زندگي مي کنیم و در آنجا ما بین همسایه 
و بس��تگان با آبرو زندگي کرده ایم. پدرم مرد خوبي 
بود و براي زندگي تالش مي کرد. روز حادثه پدرم در 
خانه بود، اما ما بیرون بودیم و وقتي وارد خانه شدیم، 
از پدرمان خب��ري نبود تا اینکه در یک��ي از اتاق ها با 
جسد حلق آویز او روبه رو شدیم. او خودش را با طنابي 

به میله اي آوی��زان کرده بود. با دی��دن این صحنه به 
شدت شوکه ش��ده بودیم و خیلي س��ریع او را پایین 
آوردیم، اما متأس��فانه متوجه ش��دیم او نفس ندارد 
و فوت کرده اس��ت. پس از این با اورژانس هم تماس 
گرفتیم و عوامل اورژانس مرگ پدرم را اعالم کردند و 
به پلیس هم خبر دادند. وقتي متوجه شدیم بازپرس 
دستور داده است جسد براي انجام آزمایش هاي الزم 
به پزشکي قانوني منتقل شود، از ترس اینکه آبرویمان 
پیش همسایه ها و بستگانمان نرود، با یکي از پزشکان 
معتمدمان مشورت کردیم و قرار ش��د او جواز دفن 
پدرم را صادر کند تا کس��ي متوجه خودکشي پدرم 
نش��ود و او را با احترام دفن کنیم. به هرحال پزشک 
معتمد جواز دفن را صادر کرد و م��ا هم جواز دفن را 

برای مأموران پلیس نش��ان دادیم و جسد را تحویل 
گرفتیم و در بهشت زهرا دفن کردیم. پس از این هم 
مراسم سوگواري براي پدرم گرفتیم و به هیچ کسي 
هم اعالم نکردیم پدرم خودکش��ي کرده است و ادعا 
کردیم او سکته کرده است. ما فقط مي خواستیم با این 
شیوه آبروي خانواده مان را حفظ کنیم و خبر نداشتیم 

دفن جسد بدون دستور بازپرس جرم است.«
پس از تحقی��ق از اعضاي خان��واده، بازپرس جنایي 
دس��تور احضار پزش��ک معتمد خان��واده مرد فوت 
ش��ده را براي بازجویي صادر ک��رد. همچنین وي به 
مأموران پلیس دس��تور داد تحقیقات خود را درباره 
این حادثه براي بر مال ش��دن زوایاي پنهان احتمالي 

آن ادامه دهند. 

سرقت مرگبار زعفران  
دو س�ارق س�ابقه دار ک�ه م�رد جوان�ی را در ش�هر 
خراس�ان  اس�تان  تایب�اد  شهرس�تان  مش�هدریزه 
رض�وی ب�ه خاط�ر س�رقت زعف�ران ب�ه قت�ل رس�انده 
ش�دند.  گرفت�ار  پلی�س  مأم�وران  دام  در  بودن�د 
به گزارش جوان، روز شنبه 21 آبان ماه امسال به مأموران 
پلیس شهر مشهد ریزه از توابع شهرستان تایباد در استان 
خراسان رضوی خبر رسید مرد جوانی در خانه اش به طرز 

مشکوکی به قتل رسیده است. 
مأموران پلیس در محل حادثه با جس�د مرد 35 ساله ای 

روبه رو شدند که با شلیك دو گلوله به قتل رسیده بود. 
گفته های اعضای خانواده مقتول نشان داد عامالن قتل دو 
مرد هستند که برای سرقت زعفران به خانه آنها رفته اند 
و با شلیك دو گلوله پدرشان را به قتل رسانده اند. از سوی 
دیگر  در بررس�ی های محل حادثه مش�خص شد عامالن 
قتل وقتی برای س�رقت وارد خانه مقتول می ش�وند پس 
از شکستن شیش�ه در ورودی با مقتول روبه رو می شوند 
و او را با شلیك دو گلوله به قتل می رسانند و از محل فرار 

می کنند. 
بدین ترتیب عامالن قتل تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند 
تا اینکه مأم�وران پلی�س دریافتند متهمان از س�ارقان 
سابقه دار هس�تند و پس از حادثه به ش�هر باخزر استان 
خراسان رضوی گریخته اند و زندگی مخفیانه ای را شروع 

کرده اند. 
با به دس�ت آمدن این اطالعات، مأموران راهی مخفیگاه 
متهمان ش�دند و آنها را بازداشت و به اداره پلیس منتقل 
کردند.  مأموران در بازرسی از مخفیگاه عامالن قتل سالح 
گرم و فشنگ، ادوات کشاورزی و موتورسیکلت سرقتی 

کشف کردند. 
س�رهنگ امیر امیراحمدی، فرمانده انتظامی شهرستان 
تایباد با اعالم این خبر گفت: متهم�ان در بازجویی ها به 
قتل با انگیزه س�رقت زعفران اعت�راف کرده اند. عامالن 
قت�ل همچنی�ن در بازجویی ه�ای فنی به س�رقت های 
متعددی همچون سرقت پمپ بنزین مشهدریزه در سال 
95، سرقت موتورسیکلت و ادوات کشاورزی، سیم کابل و 

موارد دیگری اعتراف کرده اند. 
متهمان پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات بیش�تر در 

اختیار مقام قضایی قرار گرفتند.

عامالن قتل رئیس کانون کارشناسان 
دادگستري خراسان رضوي به دام افتادند 

چهار م�ردي ک�ه ب�ه خاط�ر اخت�الف ش�خصي، رئی�س کانون 
کارشناس�ان دادگس�تري خراس�ان رض�وي را با ش�لیك گلوله 
ب�ه قت�ل رس�انده بودن�د، در دام پلی�س گرفت�ار ش�دند. 
به گزارش »جوان«، اواخر آبان ماه امس��ال، مأموران پلیس شهرستان 
مشهد از قتل مردي در یکي از خیابان هاي ش��هر با خبر و راهي محل 
ش��دند. مأموران پلیس در محل حادثه با جسد مردي کنار خودرواش 
روبه رو شدند که با شلیک گلوله به قتل رسیده بود. تحقیقات مأموران 
نشان داد مقتول، رئیس کانون کارشناسان دادگستري خراسان رضوي 
است که از سوي افراد ناشناسي به قتل رسیده است. بررسي هاي بعدي 
در محل حادثه حکایت از آن داش��ت مقتول در حال رانندگي بوده که 
متوجه نقص فني خودرواش مي شود و پس از اینکه خودرو را متوقف 
مي کند و از آن پیاده مي شود، هدف گلوله افراد ناشناسي قرار مي گیرد 

و به قتل مي رسد. 
سردار ابراهیم قربان زاده جانشین فرمانده انتظامي خراسان رضوي با 
اعالم اینکه در این حادثه چهار متهم بازداش��ت شده اند، گفت: پس از 
اعالم این خبر تیم زبده اي از کارآگاهان پلیس آگاهي براي شناسایي 
عامالن قتل وارد عمل شدند.  مأموران چند روز قبل پس از تحقیقات 
میداني و بررسي هاي اطالعاتي موفق شدند چهار مردي را که در قتل 
رئیس کانون کارشناس��ان دادگس��تري دست داش��تند، شناسایي و 
بازداشت کنند.  وي در پایان گفت: دو نفر از متهمان در بازجویي ها به 
قتل با انگیزه اختالف شخصي اعتراف کردند. تحقیقات از متهمان به 

دستور مقام قضایي ادامه دارد. 


