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س�رايدار س�اختماني ك�ه 16 س�ال قب�ل و در 
20 س�الگي زن صاحبخان�ه را ب�راي تصاح�ب 
اموالش به قتل رس�انده بود حاال 36 ساله است. 
حكم قص�اص او از س�وي قض�ات دي�وان عالي 
كشور تأييد ش�ده  اما اجراي حكم به علت فوت 
يك�ي از اولي�اي دم و رضاي�ت نف�ر دوم و عدم 
درخواست ولي دم س�وم همچنان در هاله   اي از 
ابهام باقي مانده است. در حالي كه پسر متهم به 
سن 16 سالگي رسيده اس�ت، او از قضات دادگاه 
درخواس�ت ك�رده سرنوش�ت او را معين كنند. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به پرونده از سال 81 
با قتل زن 70 س��اله به نام پروين و مجروح ش��دن 
فرزندش آرم��ان در يكي از باغ وياله��اي كرج آغاز 
شد. شواهد نش��ان مي داد عامل قتل، سرايدار باغ 
ويال به نام نادر 20 س��اله اس��ت كه همراه همسر و 
نوزادش در آن باغ مشغول كار است.  با انتقال جسد 
به پزش��كي قانوني، نادر دستگير ش��د. او در همان 
مراحل اوليه بازجويي با اعتراف به قتل گفت: »چند 
ماهي در باغ ويال به عنوان سرايدار مشغول كار شدم. 
همسرم باردار بود و بعد از به دنيا آمدن پسرم مخارج 
زندگي ام زياد بود و از پس آن برنمي آمدم. اين شد كه 
با ديدن ثروت مقتول وسوسه شدم و نقشه سرقت 

را كش��يدم. « متهم در خصوص قتل گفت: »شب 
حادثه پسر مقتول در ويال بود. او را به بهانه اي به اتاق 
سرايداري كشاندم و با چماق به سرش زدم. بعد سراغ 
پيرزن رفتم و دس��ت و پايش را بستم و سپس يك 
ضربه با چماق به سرش زدم. بعد از بيهوشي مقتول 
خودرويي كه در حياط پارك بود به همراه پول نقد و 
طالها را سرقت كردم و گريختم. باور كنيد قصد قتل 
نداشتم و بعد از دستگيري بود كه فهميدم پيرزن به 

قتل رسيده است.«
با اقرارهاي متهم، پرونده كامل و به شعبه دوم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرس��تاده شد. در اولين 
جلسه رسيدگي به پرونده، متهم بنا به درخواست 
اولياي دم به قص��اص محكوم ش��د. همچنين به 
اتهام ضرب و جرح فرزند مقتول به پنج سال حبس 
و به اتهام س��رقت به سه س��ال حبس و 74 ضربه 
شالق محكوم شد. اين حكم به ديوان عالي كشور 
فرستاده شد و بعد از تأييد اين رأي در حاليكه متهم 
در آستانه مرگ قرار داشت يكي از اولياي دم اعالم 
رضايت كرد و ديگر اولياي دم نيز فوت كرد.  به اين 
ترتيب متهم همچنان در زندان ماند تا اينكه بعد از 
گذشت چهارسال اين بار به دليل حمل مواد مخدر 
در زندان رجايي شهر محاكمه و به 12سال حبس 

محكوم شد.  متهم در حاليكه دوران محكوميتش 
را مي گذراند به علت ع��دم پيگيري حكم قصاص 
از سوي يكي از اولياي دم مقيم در امريكا با نوشتن 
نامه اي درخواست تعيين تكليف كرد.  بنابراين صبح 
ديروز وي بار ديگر در همان شعبه به رياست قاضي 
زالي پاي ميز محاكمه قرار گرفت. ابتداي جلس��ه 

نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست گفت: »با 
توجه به رضايت و فوت يك نفر از اولياي دم، همچنين 
عدم پيگيري ديگر اولياي دم مقيم در امريكا و عدم 
حضور وي طي ابالغيه دفتر حافظ منافع جمهوري 
اسالمي ايران و اينكه طي اس��تعالم از ثبت احوال 
ورثه اي نيز شناسايي نشده است، از رياست دادگاه 
درخواست رسيدگي به درخواس��ت متهم را دارم. 
همچنين با توجه به نوع و نحوه جرم درخواست اشد 

مجازات را دارم.«
در ادامه متهم بنا به رضايت يكي از اولياي دم از جنبه 
عمومي ج��رم در آخرين دفاعش گف��ت: »حرفي 
ندارم فقط اينكه پش��يمانم. س��وغاتم در اين سالها 
مريضي هاي مختلف اس��ت. اين اواخر هم پزشكان 
يك كيست سرطاني در بدنم تشخيص داده اند، اما 
درماني انجام نمي دهند و مي گويند بايد بيرون زندان 
درمان كني. « او در ادامه گفت: »وقتي به زندان افتادم 
بچه ام چند ماه بيشتر نداشت. همسرم مرا رها كرد و 
رفت و مادرم سرپرست پسرم شد. او 16 ساله است و 
از استرس ناخن هايش مي ريزد. از دادگاه تقاضا دارم 
بعد از 16 س��ال هر چه زودتر مرا آزاد كنند تا بتوانم 
سرپرست مادر پير و پس��رم باشم.« در پايان هيئت 

قضايي وارد شور شد.

سرگرداني قاتل؛ تاوان طمع كردن  به پول زن سالخورده

دعواي هواداران استقالل و پرسپوليس در شهرستان ايوان پس از 
پايان فينال ليگ قهرمانان آسيا به قتل هوادار استقالل ختم شد. 
شامگاه شنبه و پس از آن كه داور سوت پايان مسابقه فوتبال فينال 
ليگ قهرمانان آسيا در ورزش��گاه آزادي تهران را به صدا درآورد و 
دست تيم پرسپوليس به جام نرسيد دربخش زرنه شهرستان ايوان 
استان ايالم حادثه اي خونين رقم خورد. شب حادثه يكي هواداران 
غمگين پرسپوليس در حال عبور از خيابان بود كه متوجه شادي 
دو نفر از هواداران تيم اس��تقالل از ناكامي تيم رقيب ش��ان براي 
دستيابي به جام ش��د. هوادار سرخپوش��ان كه از ابراز خوشحالي 
رقيب شان خشمگين شده بود با آنها درگير شد اما با ميانجيگري 
رهگذران درگيري به پايان رس��يد. اما اين پايان ماجرا نبود بلكه 
هوادار سرخپوشان خودش را به خانه رساند و اين بار در حالي كه 
اسلحه شكاري به دست داشت به محل باز گشت. او ابتدا اقدام به 
شليك تير هوايي كرد. خانواده اش كه از ماجرا با خبر شده بودند 
تالش كردند اسلحه را از دست او خارج كنند اما دست پسر جوان به 
روي ماشه رفت و گلوله اي شليك شد كه مرگ هوادار استقالل را به 
همراه داشت. سرهنگ سعيد عالي پور، فرمانده انتظامي شهرستان 

ايوان گفت: تحقيقات بيشتر پليس در اين باره جريان دارد.

 دعواي خونين 
هواداران سرخابي

25 كش�ته، 35 مفقود و بيش از 250 هزار آواره تلفات آتش س�وزی 
مهيبی است كه از سه روز قبل ايالت كاليفرنيا در امريكا را با كابوسی 

مرگبار مواجه كرده است. 
اين حادثه آتشين سهمگين   ترين آتش س��وزی تاريخ كاليفرنيا است كه 
بيش از 2۵0 هزار نفر از ساكنان جنوب و شمال اين ايالت را ناچار به تخليه 
فوری خانه هايشان كرده اس��ت. هرچند هزاران آتش نشان برای خاموش 
كردن آتش بسيج شده اند اما وزش بادهای شديد سبب شدت گرفتن آتش 
شده و ش��هر  هايی چون پارادايس را به تلی از خاكستر بدل كرده است. از 
س��وی ديگر كاليفرنيا كه در حلقه آتش گرفتار شده منطقه ماليبو جايی 
است كه خانه های بسيار لوكس هنرپيشگان هاليوود در آن واقع شده است 
كه آتش به خانه دهها هنرپيشه و سلبريتی معروف امريكا خسارات جدی 
وارد كرده است. اين حادثه واكنش شديد ترامپ، رئيس جمهور امريكا را 
به دنبال داشته اس��ت. او گفته علت چنين ويرانی گسترده ای » مديريت 
افتضاح « جنگل  ها است و تهديد كرده كه ممكن است بودجه های فدرال 

كاليفرنيا در اين رابطه را قطع كند. 
از سوی ديگر سازمان هواشناسی امريكا هش��دار داده كه وضعيت جدی 
ممكن است در طول چند روز آينده ادامه يابد و وزش بادهای شديد ممكن 

است به شعله وری بيشتر آتش   ها بيانجامد. 

 شهرهای سوخته کاليفرنيا 
 با 25 کشته و 250 هزار آواره

–

اعتياد به مصرف م�واد مخدر دروازه ورود 
به ديگر جرائم اس�ت. سرنوش�ت افرادي 
مثل فرش�اد 58 س�اله ه�م ك�ه از همين 
دروازه وارد دارودس�ته قات�الن ش�ده اند 
به عل�ت مصرف م�واد مخدر بوده اس�ت. 
او چن�د روز قب�ل دوس�تش را در يكي از 
محله ه�اي جنوب تهران به قتل رس�اند و 
از محل گريخت ام�ا خيل�ي زود مأموران 
پليس او را شناس�ايي و دس�تگير كردند. 
به گزارش خبرن��گار ما، روز جمع��ه چهارم 
آبان ماه امس��ال قاضي مرادي، بازپرس ويژه 
قتل دادس��راي امور جنايي ته��ران با تماس 
مأموران كالنتري 113 بازار از قتل مردي در 
خانه اش با خبر و هم��راه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل ش��دند. 
تيم جناي��ي در محل حادثه ك��ه خانه اي در 
كوچه مهاجري حوالي خيابان 17 شهريور بود 
با جسد مردي روبه رو شدند كه حكايت از اين 
داشت بر اثر فش��ار بر عناصر حياتي گردن به 

كام مرگ رفته است. 
برادر مقتول كه موضوع را ب��ه مأموران خبر 
داده بود، گفت: ب��رادرم در خانه پدري مان به 
تنهايي زندگي مي ك��رد. امروز خواهرم با من 
تماس گرف��ت و گفت حميد ب��ه تماس هاي 
او جواب نمي دهد. خواهرم نگ��ران او بود و از 
من خواست به خانه پدري مان بروم و جوياي 
احوالش ش��وم. وقتي به خانه آمدم با جس��د 

برادرم روبه رو شدم. 
مأموران در نخس��تين گام به ب��رادر مقتول 
مظنون ش��دند و احتمال دادند وي به خاطر 
اختالف ارثيه پدري شان دست به قتل برادرش 

زده است و بنابراين وي را بازداشت كردند. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه 
داشت مأموران دريافتند مقتول معتاد به مواد 
مخدر بوده و روز حادثه هم يكي از دوس��تان 
معتادش ب��ه خانه اش رفت و آمد داش��ته كه 
پس از حادثه به طرز مرموزي به مكان نامعلوم 
گريخته است.  مأموران در گام بعدي دوست 

مقتول را شناس��ايي و وي را س��اعت 1۵ روز 
شنبه 19 آبان ماه در پارك كوثر حوالي ميدان 

قيام بازداشت كردند. 
متهم صبح ديروز براي بازجويي به دادسراي 
امور جنايي منتقل شد و مقابل قاضي مرادي 

به جرم خود اقرار كرد.  سرهنگ كارآگاه علي 
وليپور گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: متهم براي 
ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

 مصرف مواد مخدر 
هر روز خانواده هاي بيشتري را به تباهي مي کشد

گفت وگو با متهم
خودت را معرفي كن ؟ 

فرشاد هستم ۵8 ساله. 
متأهلي ؟

متأهل بودم، اما چهار سال قبل در حالي كه دو 
پسر داشتم با همس��رم اختالف پيدا كردم و از 

هم جدا شديم. 
به خاطر اعتياد جدا شدي ؟

نه، آن زمان وض��ع خوبي داش��تم و عالوه بر 
دستفروشي، كنار خيابان دالر خريد و فروش 
مي كردم، اما بعد از اينكه از همسرم جدا شدم 
به مواد مخدر پناه ب��ردم. ابتدا ترياك مصرف 

مي كردم و كم كم به هرويين معتاد شدم. 
مقتول را مي شناختي ؟ 

بله، دوست برادرم بود و سه ماه قبل در پاتوق 
مصرف موادمخدر با هم آشنا شديم. 

روز حادثه به خاطر س�رقت دس�ت به 
قتل زدي ؟ 

نه، به خاطر مصرف مواد گلوي او را فشار دادم 
كه فوت كرد. 

توضيح بده ؟
مدتي بود مقتول را نديده ب��ودم تا اينكه روز 
حادثه او را جلوي در خانه اش ديدم. گفت خانه 

خواهرش بوده و خواهرش هم به او پول نداده 
و خيلي خمار و گرس��نه هم است. اول رفتيم 
از خانه اي غذاي نذري گرفتي��م و خورديم و 
بعد من گوش��ي اش را به مبلغ 30 هزار تومان 
از مقتول خريدم و 1۵ هزار تومان ديگه هم به 
او پول دادم و مقتول ه��م با اين پول به فردي 
زنگ زد و او هم براي ما هرويين آورد. مقداري 
مصرف كرديم و بعد دو نفري به پارك آب منگل 
رفتيم. آنجا يكي از دوس��تانش را ديد و با هم 
حش��يش مصرف كردند و دوباره به خانه اش 
برگش��تيم. او دوباره تصميم گرفت هرويين 

مصرف كند كه به او اعتراض كردم. به حميد 
گفتم االن نشئه هستيم و بهتر است بقيه مواد 
را براي فردا مصرف كنيم كه قبول نكرد و من 

هم گلويش را فشار دادم و فوت كرد. 
بعد كجا رفتي ؟ 

من قصد كشتن او را نداشتم و اول فكر كردم 
شوخي مي كند، اما وقتي ديدم فوت كرده از 
ترس فرار كردم و در اي��ن چند روز هم داخل 

پارك خوابيدم. 
حرف آخر ؟

اعتياد زندگي ام را تباه كرد و خيلي پشيمان هستم. 

 انكار درگيري خونين
 با داماد 3 زنه

س�ه عضو يك خانواده كه ب�ه اتهام ض�رب و جرح دامادش�ان 
بازداشت ش�ده بودند، روز گذش�ته جرمش�ان را انكار كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، سي ام فروردين سال 96 مردي با مراجعه به 
اداره پليس ورامين از همس��ر، برادر و برادرزاده همسرش به اتهام 
ضرب و جرح شكايت كرد و گفت: »بعد از جدايي از همسرم با زني به 
نام نيره ازدواج كردم اما مدتي كه گذشت با هم اختالف پيدا كرديم 
و قرار شد از هم جدا شويم. من مهريه او را دادم اما او به قولش عمل 
نكرد و حاضر به جدايي نشد. بعد از آن من با زن سومم ازدواج كردم. 
مدتي بعد از آن يك روز كه به خانه آم��دم، ديدم برادر و برادرزاده 
همسر دومم مقابل خانه منتظرم هستند. آنها با چاقو حمله كردند 
و ضربه عميقي به سرم زدند. از آنجائيكه خانه ام نزديك ريل راه آهن 
بود مرا روی ريل رها كردند تا قطار از رويم رد ش��ود و كشته شوم. 
خودم را از روي ريل به كنار كشيدم. فرداي آن روز آنها به سراغم 
آمدند و زماني كه متوجه ش��دند زنده ام مرا به بيمارستان بردند. « 
شاكي ادامه داد: »بعد از مداوا به خاطر شدت جراحات چند درصد 
از جمجمه ام را از دست دادم و يك دست و پايم نيز چند درصد فلج 

شد به همين دليل از آنها شكايت دارم.«
با اعالم اين شكايت همسر، برادر و برادرزاده شاكي دستگير شدند، 
اما همگي جرمش��ان را انكار كردند.  پرونده صبح ديروز روي ميز 
هيئت قضايي ش��عبه هش��تم دادگاه كيفري يك استان تهران به 
رياست قاضي توكلي قرار گرفت. متهمان كه با قرار وثيقه آزاد بودند 
در دادگاه حاضر شدند و ابتداي جلسه شاكي در جايگاه قرار گرفت 
و براي متهمان درخواس��ت اشد مجازات كرد. س��پس برادرزاده 
همسر شاكي كه 24ساله بود به اتهام مباش��رت در ضرب و جرح 
ايستاد و گفت: »اتهام را قبول ندارم. صبح روز حادثه ما او را خونين 
مقابل خانه اش پيدا كرديم و به بيمارستان رسانديم. باور كنيد او را 
كتك نزديم و نمي دانيم كار چه كسي بوده است. « بعد از آن برادر 

همسر شاكي هم اتهامش را انكار كرد. 
سپس همسر دوم شاكي هم به اتهام معاونت در ضرب و جرح با تأييد 
توضيحات دو متهم ديگر گفت: »همس��رم كارمند بود كه خودش 
را بازخريد كرد و يك اتوبوس ترانزيت خريد. چند س��ال قبل براي 
زندگي همراه او به تركيه رفتيم و در آن سالها با خانواده اي ايراني آشنا 
شديم. شوهرم به زن آن خانواده كه چند سال از خودش كوچكتر بود 
عالقه مند شد و همين باعث شد زن جوان از شوهرش طالق بگيرد و 
صيغه شوهرم شود. « متهم ادامه داد: »من از اين شرايط ناراحت بودم 
اما حاضر به طالق نبودم. تا اينكه روزي همس��رم مرا به بهانه اي به 
محضر برد و من هم ناخوانده برگه اي را امضا كردم كه بعدها فهميدم 

آن برگه مربوطه به پرداخت نقدي مهريه ام بوده است.«
متهم در حاليكه به شدت گريه مي كرد، گفت: »مهريه ام را بخشيدم 
و در اين سالها دو فرزند شوهرم كه از همسر اولش بود را بزرگ كردم 
و حاال آنها عروس و داماد فاميل خودم هس��تند. او دروغ مي گويد 
و همه اين نقشه ها براي پايمال كردن حق و حقوقم است. حاصل 
ازدواج ما يك دختر 12 ساله است كه حاال به خاطر استرس تحت 
معالجه است. شوهرم حتي پول درمان دخترم را نمي دهد و خودم 
با كار خياطي مخارجم را تأمين مي كنم. در اين مدت منزل برادرم 

و خواهرم هستم و از روي آنها شرمنده ام.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.

پسري كه در جريان حادثه خونين در پارك گلزار حضور داشته است ماجراي 
قتل بعد از بزم شبانه را شرح داد. 

به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 22 ش��امگاه جمعه 18 آبان ماه ب��ود كه مأموران 
كالنتري 110 شهدا قتل پسر جواني را به قاضي سيد سجاد منافي آذر خبر دادند. 
مأموران اعالم كردند چند پس��ر جوان درگيري مرگب��اري را در پارك گلزار رقم 
زده اند كه در جريان آن پسر 27 ساله اي به نام فرشيد با اصابت چاقو به قلبش به قتل 
رسيده است. پس از اعالم اين خبر بازپرس جنايي همراه تيمي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي راهي محل شدند. بررسي ها نشان داد مقتول همراه دوستانش 
داخل پارك بوده است كه يكي از بچه هاي محلشان به نام سهراب با موتورسيكلتي 

وارد پارك مي شود و درگيري خونينی را رقم مي زند و از محل می گريزد. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داش��ت مأموران دوست مشترك 
مقتول و قاتل را كه در درگيري حضور داشته است، بازداشت كردند. متهم صبح 
ديروز به دادسراي امور جنايي منتقل شد. وي در توضيح ماجرا گفت: ساعتي قبل 
از حادثه من و چند نفر از دوس��تانم به نام هاي فرشيد و سهراب مشروب مصرف 
كرديم. همه ما مست بوديم و براي هواخوري به پارك گلزار رفتيم. ساعتي آنجا 
نشسته بوديم كه سهراب از پارك خارج شد و دقايقي بعد همراه پسر موتور سواري 
كه كاله كاس��كت به سر داش��ت دوباره وارد پارك شد. من، پس��ر موتور سوار را 
نشناختم. سهراب از موتور سيكلت پياده شد و چپ چپ به فرشيد نگاه كرد. همين 
موضوع باعث مشاجره آنها شد. وقتي درگيري آنها باال گرفت فرشيد چاقويي از 
جيبش بيرون آورد و در همين لحظه هم سهراب چاقويش را بيرون آورد. ثانيه هايي 
بعد سهراب چرخيد و چاقو را در سينه فرش��يد فرو كرد. مقتول خونين نقش بر 
زمين شد و قاتل هم فرار كرد. به سرعت خودم را به موتور سيكلت آنها رساندم تا 
مانع فرار او شوم، اما او با قفل موتور سيكلت ضربه اي محكم به گردنم زد و بعد مرا 
دو نفري با موتور س��يكلت به زور از پارك بيرون بردند. وي ادامه داد: آنها مرا زير 
پل اميركبير بردند و بعد از اينكه سووئيچ خودرو و مدارك و كيف پولم را سرقت و   
رها كردند. پس از اين براي شكايت به اداره پليس رفتم كه مأموران گفتند دوستم 
به قتل رسيده و مرا هم بازداشت كردند. وي در پايان گفت: من در درگيري آنها 
دخالتي نداشتم، اما فكر مي كنم آنها از قبل با هم اختالف داشتند. متهم براي ادامه 
تحقيقات به دستور قاضي منافي آذر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

قرار گرفت. جست وجو براي دستگيري قاتل فراري ادامه دارد.
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