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6کشته درانتقام خونین
دو تصویر از قاتل فراری

عکس :امیر سلیمانی  /ایران

گروه حوادث /مجرم ســـابق ه دارکه به تازگی و با
سپردن وثیقه  200میلیون تومانی اززندان آزاد
شـــده بود در انتقامی هولناک ،ساکنان دو خانه
در شـــهر اراک را بـــه رگبـــار گلوله بســـت.دراین
جنایت خونین  6نفر ازجمله یک مأمورپلیس
وچنـــد عضوخانـــواده وی کشـــته و  3نفـــر نیـــز
مجروح شدند.
به گزارش خبرنگار جنایـــی «ایران» ،حدود
ســـاعت  5صبح دیروز مردی  26ســـاله با ورود
به خانه یک مأمور نیروی انتظامی شهرســـتان
اراک در خیابان طالقانی ،ابتدا او وخانوادهاش
را به رگبـــار گلوله بســـت.بعد هـــم راهی خانه
زن ومـــردی درخیابان علی ابـــن ابیطالب(ع)
شـــد که ســـال گذشـــته به اتهام قتل فرزندشان
ازاوشکایت کرده بودند.این جنایتکارپس از قتل
اعضای این خانواده و مجـــروح کردن چند نفر
دیگر متواری شد.

بـــا گـــزارش ایـــن حادثه بـــه پلیـــس اراک،
مأمـــوران و امدادگـــران اورژانـــس بالفاصلـــه
در محـــل حاضـــر شـــده وهمزمـــان بـــا انتقال
مجروحان به بیمارســـتان ،با دستوردادســـتان
وفرمانده انتظامی اســـتان و بازپرس ویژه قتل،
تحقیقات ویژه جنایی برای رازگشایی از این قتل
عام هولناک کلید خورد.
در نخســـتین بررســـیها ،مأموران موفق به
شناســـایی هویت عامل جنایت شده و با کشف
این ســـرنخ ،ســـاعاتی بعد خـــودروی او را در
یکـــی از محلههای اراک پیـــدا کردند.بعدهم
بـــرادرش کـــه مظنـــون بـــه مشـــارکت در این
جنایت هاست بازداشت شد.براساس مدارک
موجود در پرونده ،قاتل فراری ســـال گذشته به
اتهام معاونت در قتل فردی زندانی شـــده بود.
اما روز  12دی امســـال با سپردن قرار وثیقه 200
میلیون تومانی به طورموقت از زندان آزاد شده

بود .وی ســـپس برای انتقامجویـــی پس ازتهیه
اســـلحه بـــه خانه مأمـــوری رفت کـــه درجریان
دستگیری وی حضورداشـــت.بعدهم به خانه
پدرومادرمرد جوانی رفت که ســـال گذشـــته به
قتل رســـیده بود وبا شـــکایت آنها زندانی شده
بود.
فرشید حسینی طاهری  -دادستان عمومی
و انقـــاب اراک  -عصردیـــروزدر این باره گفت:
«قاتل فراری که به اتهام ضرب و شتم در زندان
بـــود  10روز پـــس از آزادیاش ایـــن جنایت را با
هدف انتقامجویی رقم زد.نخســـتین تحقیقات
هم نشـــان میدهد متهم  26ســـاله که عباس
صحرایـــی نام دارد ســـاعتی پیش از نخســـتین
جنایت ،اول با خانوادهاش درگیر شده و چند تیر
هوایی نیز شلیک کرده است که به نظر میرسد
این درگیری انگیزهای برای جنایتهایش شده
است».
وی درباره ارتباط قاتل با قربانیان ادامه داد:
«نخستین جنایت حدود ساعت  5و  45دقیقه
صبح در خیابان طالقانی رخ داده است .قاتل با
در دست داشتن یک اسلحه کالشینکف و قمه
ابتـــدا به خانـــه مأمور نیروی انتظامی که ســـال
گذشته درجریان دستگیریاش همکاری داشته
رفت و با شلیک گلولههای پی در پی این مأمور
پلیس ،مادر ،خواهر و برادروی را به قتل رساند
و یکی دیگر از اعضای این خانواده را نیز مجروح

پدر ستايش :
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قاضی فرج اللهی ،رئیس شـــعبه ســـی و دوم دیوان عالی کشور
نیز گفت« :دادنامه شـــعبه  ۷دادگاه کیفری اســـتان تهران مبنی
بر محکومیت امیرحسین پورجعفر کتم جانی ،درباره اتهام قتل
عمـــد و زنای به عنـــف و جنایت بر میت با لحـــاظ اصالحاتی بر
اســـاس مواد  ۱۳۳و  ۳۸۲قانون مجازات اســـامی در شعبه ۳۲
دیوان عالی کشور ابرام شد».
بر این اســـاس خانواده ســـتایش برای اعدام قاتل دخترشان
نیـــازی به پرداخـــت فاضل دیه (مابـــه التفاوت دیـــه زن و مرد)
ندارند.
در حالی که براســـاس قوانین جزایی اگـــر قاتل مرد و مقتول
یک زن باشد ،خانواده مقتول برای قصاص قاتل باید تفاوت دیه
زن و مرد را به قاتل بپردازند ،اما در پرونده قتل ستایش قریشی
به دلیل محکومیت قاتل به یک بار اعدام به دلیل زنای به عنف
و یک بار قصاص به دلیل قتل ستایش ،تنها اعدام اجرا شده و از
این جهت خانواده ستایش برای اعدام قاتل دخترشان نیازی به
پرداخت فاضل دیه(مابه التفاوت دیه زن و مرد) ندارند.
با توجه به اینکه در این پرونده چند حکم صادر شـــده است،
طبق ماده  ۱۳۳قانون مجازات اسالمی مبنی بر اینکه «در تعدد
جرایـــم موجب حد و قصـــاص ،مجازات ها جمع میشـــود .به
همین خاطر چنانچه مجازات حدی ،موضوع قصاص را از بین
ببرد یـــا موجب تأخیر در اجرای قصاص شـــود ،اجرای قصاص
مقدم اســـت و در صورت عدم مطالبه فـــوری اجرای قصاص یا
گذشـــت یا تبدیل به دیه ،مجازات حدی اجرا میشود» مجازات
اشد یعنی مجازات اعدام اجرا میشود.
ماده  ۳۸۲قانون مجازات اســـامی هم اشاره میکند«هرگاه
زن مســـلمانی عمداً کشته شـــود ،حق قصاص ثابت است لکن
اگر قاتل ،مرد مســـلمان باشـــد ،ولی دم باید پیـــش از قصاص،
نصـــف دیه کامل را به او بپردازند و اگر قاتل ،مرد غیرمســـلمان
باشـــد ،بـــدون پرداخت چیزی قصـــاص می شـــود .در قصاص
مرد غیرمســـلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان ،پرداخت مابه
التفاوت دیه آنها الزم است»

قاتل 59زنپایمیزمحاکمه

محاکمه مأمور ســـابق پلیس روســـیه به اتهام قتل ســـریالی دســـتکم  47زن
درحالـــی آغاز شـــده که وی به کشـــتن  59زن اعتـــراف کرده اســـت«.میخاییل
پوپکوف» که اهل شهر «آنگارسک» است از دو سال پیش شناسایی ودستگیرشد
وپس ازاعترافهای تکاندهندهاش راهی زندان «گایرکوتسک»شد .وی تاکنون
به قتل  59زن اعتراف کرده و اســـناد اتهاماتش را نیز امضا کرده اســـت.حداکثر
مجازات در روســـیه بهدلیل تعهد به کنوانسیون منع مجازات مرگ ،حبس ابد
است و مأمور سابق پلیس متهم به قتلهای سریالی در صورت محکومیت نیز
به چنین مجازاتی محکوم خواهد شد.

کرد .وی ســـپس به خانه پدر قربانی پروندهاش
در کوی علی ابن ابیطالب(ع) رفت و با کشـــتن
پدر و مادر وی و مجروح کردن برادرش در حال
فرار با یکی از همســـایگان درگیر شد که او را نیز
مضـــروب کرد».طاهری ادامـــه داد« :این قاتل
مســـلح و فراری اســـت اما تهدیدی برای مردم
نخواهد بود .اســـلحه مورد استفاده کالشینکف
بوده اما در محل حادثه قمه هم پیدا شـــده که
هنوز مشخص نیست مورد استفاده قرار گرفته
باشد».
دادســـتان عمومی اراک گفت« :بر اســـاس
تحقیقـــات و اطالعات اولیه ،این شـــخص پس
از آزادی از ســـوی بستگان بهعنوان عامل ایجاد
نابسامانی و مشکالت خانوادگی مورد شماتت
قـــرار گرفته بـــود و طرفین نزاع ســـال گذشـــته
نیـــز (خانـــواده مقتول درگیری ســـال گذشـــته)
به خانواده وی فشـــار میآورند که باید از شـــهر
اراک کوچ کنند و جای دیگری را برای ســـکونت
اختیار کنند.مجموعه این فشارها و بگو مگوهای
خانوادگی نیز موجب ســـکته پدر متهم و فشار
روحـــی مضاعف بر وی شـــده بود کـــه درنتیجه
حمله مسلحانه به خانوادههای مرتبط و شاهد
در حادثه سال قبل و کشته شدن  6نفر را سبب
شـــد».طاهری افـــزود« :مجرمـــان خطرناک و
بالفطـــره پـــس از آزادی از زندان یا قـــرار وثیقه
فعالیـــت آنها به صورت نامحســـوس از ســـوی

نیروی انتظامی و اداره آگاهی مورد بررسی قرار
میگیرند اما عامل حادثه دیروز اگر چه با هدف
و انگیـــزه مرتکب ایـــن حادثه شـــده ،در حادثه
قبلی مجرم بالفطره معرفی نشده است».
ســـردار کیومرث عزیـــزی ،فرمانده انتظامی
اســـتان مرکزی نیز به خبرنـــگار جنایی «ایران»
گفـــت« :قربانیـــان ومجروحـــان ایـــن جنایـــت
خونین 14 ،تا  45ساله هستند .علت اصلی این
جنایت خونین هم انتقامجویی و اختالفهای
شخصی قاتل فراری با اعضای دو خانواده بوده
اســـت.البته با تـــاش مأموران یکـــی از عامالن
جنایت ساعاتی پس از گزارش حادثه ،دستگیر
شـــد .ضمن اینکه تجسسهای گسترده پلیسی
برای دستگیری مجرم سابق ه دار فراری که سال
گذشـــته به اتهام معاونت در قتل زندانی بود و
به تازگی آزاد شده ،ادامه دارد».
قاتل فراری را شناسایی کنید

ســـرهنگ «محمـــود خلجـــی» معـــاون
اجتماعـــی فرماندهی انتظامی اســـتان مرکزی
گفـــت« :طبـــق هماهنگیهـــای انجام شـــده با
مرجع قضایی ،مجوز انتشار عکس قاتل فراری
به نام «عباس صحرایی» صادر شده است .به
همین خاطراز شـــهروندان درخواست میشود
در صـــورت هر گونـــه اطالع از مخفیـــگاه قاتل،
مراتـــب را از طریـــق تلفن  110بـــه پلیس اعالم
کنند».

به اتهام قتل شوهر  :زن خيانتكار قصاص ميشود
گـــروه حـــوادث /زن خيانتكار كه بـــه دنبال
اختالفهاي شـــديد خانوادگي همســـرش
را خفه كرده و با صحنهســـازي مدعي شده
بود شوهرش خودكشـــي كرده است پس از
محاكمه به قصاص و شالق محكوم شد.
راز ايـــن جنايـــت  8ماه بعد و با افشـــاي
ارتباطهـــاي تلفنـــي زن شـــوهركش با مرد
بيگانـــه فـــاش شـــد.اين زن كـــه بـــه دنبال
رابطهاي پنهاني به شـــوهرش خيانت كرده
بـــود پس از محاكمه در شـــعبه دوم دادگاه
كيفري استان تهران به رياست قاضي زالي
و قاضي اسالمي-مستشار -به جرم كشتن
شـــوهرش بـــه قصـــاص و به خاطـــر رابطه
نامشروع به  99ضربه شالق محكوم شد.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث «ايران»
رسيدگي به اين ماجرا از  27خردادماه سال
 88و به دنبـــال اعالم مرگ مرموز مرد 32
سالهاي به نام «ســـعيد» در خانهاش واقع
در وراميـــن در دســـتور كار پليس و بازپرس
جنايي قرار گرفت.
مهســـا همســـر  28ســـاله قربانـــي در
بازجوييهـــا بـــه كارآگاهـــان جنايـــي گفت
شـــوهرش به خاطر مشـــكالتي كه داشـــته
خودكشي كرده است.
به دنبـــال ايـــن اظهـــارات و همزمان با
انتقال جسد به پزشـــكي قانوني تحقيقات
در اين باره ادامه داشت تا اينكه هشت ماه
بعد برادر ســـعيد كه به طور اتفاقي گوشي
تلفن همراه زن برادرش مهسا را پيدا كرده

بود سرنخ كشف جنايت را به مأموران داد.
او در گوشـــي تلفن ،پيامكهايي را يافت كه
نشان ميداد اين زن با مرد بيگانهاي رابطه
پنهاني دارد .وقتي گوشي تلفن همراه مهسا
براي تحقيقات بيشـــتر در اختيـــار مأموران
آگاهـــي قـــرار گرفـــت ايـــن زن با مشـــاهده
مدارك پليســـي ناچار لب به اعتراف گشود
و راز كشتن شوهرش را فاش كرد.
او بـــه كارآگاهـــان گفـــت :روز حادثـــه با
همســـرم درگيـــر شـــديم و مـــن بـــه خاطر
عصبانيت شديد او را با روسري خفه كردم.
مهسا درباره رابطه نامشروعاش هم گفت
به صـــورت اتفاقي شـــماره تمـــاس يكي از
خواســـتگاران قديمـــي خواهـــر كوچكتـــر
از خـــودم را پيـــدا كـــرده بـــودم .در ادامـــه
تماسهـــاي مكرر بـــا مرد جوان احســـاس
كردم به او عالقهمند شـــدهام اما شـــوهرم
مانعـــي بـــر ســـر راه خوشـــبختي مـــاه بود.
بههمين خاطر او را كشتم .در حالي كه هيچ
وقت فكر نميكردم راز جنايت فاش شود.
پس از اعترافهـــاي تكاندهنده زن جوان
وي در چنديـــن مرحله تحت محاكمه قرار
گرفت و سرانجام روز گذشته از سوي قضات
شـــعبه دوم دادگاه كيفـــري تهران محاكمه
شد .در پايان جلســـه زن جنايتكار به اتهام
قتل همســـرش به قصـــاص و همچنين به
اتهام رابطه نامشـــروع به  99ضربه شـــاق
محكوم شد .همچنين مرد غريبه نيز به 15
ضربه شالق محكوم شد.

حکممرگبرایعاملکشتاردرکلیسا

گروه حـــوادث /همزمان با کشـــف اجســـاد  5کودک2 ،
زن و یک مرد در خانهای واقع در شهرســـتان ایرانشهر،
تحقیقات گسترده جنایی دراین باره آغازشده است .باتوجه به اینکه صدای
تیراندازی درمحل جنایت به گوش نرســـیده است ،پلیس احتمال میدهد
عامـــل یا عامالن جنایت از صدا خفه کن برای قتل عام خانوادگی اســـتفاده
کرد هاند.
به گزارش خبرنـــگار جنایی «ایـــران» ،روز دوشـــنبه  20دی ،کارمند اداره
بهداشـــت بـــرای تزریـــق آمپول و قطـــره فلج اطفـــال به روســـتای نصرآباد
شهرستان ایرانشهر رفت .زن جوان پس ازرسیدن به خانه مورد نظرچند بار
زنگ زد و با اینکه در ورودی باز بود اما صدایی نمیآمد .زن جوان که به ماجرا
مشـــکوک شده بود وارد خانه شـــد اما ناگهان صحنه دلخراشی پیش رویش
دید؛پیکرهای خونین  5کـــودک ،دو زن و مرد جوان روی زمین افتاده بود .او
سراسیمه بیرون دوید و اهالی را خبرکرد .بعدهم مأموران پلیس و اورژانس
به آنجا رســـیدند ،اما بررسیها نشان داد تمامی قربانیان ساعاتی قبل جان
باختهاند.بدین ترتیب موضوع به کارآگاهان جنایی پلیس اســـتان سیستان
و بلوچســـتان و بازپرس کشیک اعالم شد و تحقیقات در این خصوص کلید
خورد.نخســـتین تحقیقات نشان داد دراین جنایت هولناک ،زن و مرد جوان
و دو فرزند خردسالشـــان به همراه خواهر صاحبخانـــه و فرزندان او به طرز
هولناکی کشته شدهاند.
در جریـــان تحقیقات میدانی و از آنجا کـــه هیچ صدای گلولهای به گوش
اهالی روستا نرسیده بود ،این احتمال قوت گرفت که قربانیان با اسلحهای از
یک مدل و مجهز به صدا خفه کن ،کشته شدهاند.ضمن اینکه هیچ شاهدی
هم برای جنایتهای هولناک وجود نداشت.این درحالی بود که متخصصان
پزشکی قانونی هم درنخستین بررسیها اعالم کردند آنها حدود  12ساعت
قبل ازکشف اجساد به قتل رسیدهاند .همسر زن جوان که همراه فرزندانش
در خانه برادرش ،به قتل رسیده بود نیزدرتحقیقات جنایی گفت« :همسرم
هرازگاهی به خانه برادرش میرفت و چند روزی میهمانشان میشد».
ســـرهنگ علی جلیلیان ،فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر نیزدراین
باره گفت :یک اســـلحه کلت کمری از داخـــل کیف خواهر صاحبخانه -یکی
ازقربانیان -بهدست آمد .ضمن اینکه سرنخهایی از عامل یا عامالن جنایت
نیـــز در دســـت اســـت وردیابیهای ویژه جنایـــی تا زمان کشـــف این جنایت
هولناک وانگیزه عامل یا عامالن ادامه دارد.

میهمانی مرگبار در شمال

افشای انگیزه قتل پدر و پسر

مقتول

 400ميليون تومان براي بخشش داماد اعدامي

گـــروه حـــوادث /خياط جوان كـــه در جريـــان مشـــاجره خانوادگي،
پدرزنش را با چاقو كشته بود .صبح ديروز براي محاكمه از زندان به
شـــعبه چهارم دادگاه كيفري انتقال يافت .او پس از جلب رضايت
خانـــواده مقتول و بـــا پرداخت ديه  400ميليون تومـــان از چوبهدار
نجات يافت.بهگزارش خبرنگار حوادث «ايران» ،شـــامگاه هشـــتم
دي سال  89و در جريان جنايت خونيني كه در خيابان ابوذر تهران
رخ داد ،تيـــم جنايـــي به همراه بازپـــرس دادســـرا در محل حادثه
حضور يافت و با جسد مرد  48سالهاي بهنام «اكبر» روبه رو شدند
كه با ضربه چاقوي دامادش جان باخته بود.داماد  30ساله كه خود
را بـــه پليس معرفي كرده بـــود در بازجوييهـــا بهكارآگاهان گفت:
همســـرم با من تماس گرفت و خبر داد كـــه بهخانه پدرش رفته و
از من هم خواســـت شب و موقع برگشت از سركار به آنجا بروم.اما
آن شـــب به دليل اينكه دير به خانه پدرزنم رسيدم با همسرم جر
و بحثمان شـــد .وقتي دعوا باال گرفت من كه بسيار عصباني شده
بودم به طرف كوچه رفتم و شيشـــه خودروي پدرزنم را شكســـتم.
وقتي پدرزنم به كوچه آمد و از جريان مشاجره من و همسرم با خبر
شـــد سعي كرد من و همســـرم را آشتي دهد اما به او گفتم كه نبايد

اخبار

پلیس درجست و جوی
قاتل  8عضو یک خانواده

گـــروه حوادث -حســـین خانی /هفت پســـر نوجوان که در یک شبنشـــینی
شـــرکت کرده بودند پس ازنوشیدن مشروبات الکلی گرفتار سرنوشت تلخی
شدند .یکی از آنها همزمان با انتقال به بیمارستان تسلیم مرگ شد و  6نفر
دیگر نیز درشرایط وخیم جسمی ،با مرگ دست و پنجه نرم میکنند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،صبح دوشـــنبه پیکرهای نیمه جان
 7پســـر نوجوان به خاطرنوشیدن مشـــروبات الکلی به بیمارستانی در رشت
انتقـــال یافت .بالفاصله نیز با توجه به وخامت حال آنها ،تیمی از پزشـــکان
متخصص بر بالین آنها حاضر شده و درمان آنها در دستور کار قرار گرفت.
در حالـــی کـــه تالشهای تیم پزشـــکی برای نجـــات آنها ادامه داشـــت،
وضعیـــت  3نفـــر از آنها بحرانیتری شـــد .دقایقی بعد هم یکـــی از آنها که
 17ســـاله بـــود جـــان باخت 2 .دوســـت دیگرش نیـــز با پایین آمدن ســـطح
هشیاریشـــان به کمای عمیقی فـــرو رفتند و تحت مراقبتهـــای ویژه قرار
گرفتند .اما وضعیت عمومی  4نوجوان دیگر بهتر شد.از سوی دیگر همزمان
با اعالم مرگ پســـر نوجوان از ســـوی مسئوالن بیمارســـتان به پلیس ،تیمی
از مأموران بـــرای تحقیقات راهی بیمارســـتان شدند.ســـرهنگ محمدرضا
جعفـــری خیرخواه معاون اجتماعی پلیس گیالن در این باره به خبرنگار ما
گفت :مأموران پس از حضور دربیمارســـتان متوجه شدند هر سه جوان بعد
از دیالیز به کما رفتهاند .در همین راســـتا فروشنده  42ساله مشروبات الکلی
دستســـاز که سابقهدار نیز بود توسط مأموران انتظامی شناسایی و دستگیر
شـــد .سرهنگ خیرخواه با هشدار به خانوادهها درخصوص نظارت بیشتر بر
رفتار فرزندان شـــان ،نوجوانی را مرحله گذر از آسیبهای اجتماعی دانست
و از خانوادهها خواست بر نحوه زندگی فرزندانشان نظارت دقیق و منطقی
داشته باشند و نسبت به رفتارهای مشکوک فرزندان خود بیتفاوت نباشند.
ضمن اینکه باید ســـعی کنند با ارتباط ســـالم و سازنده و همراه با محبت بر
رفتار فرزندان خود کنترل مناسب تری داشته باشند.به گفته وی ،تحقیقات
پلیس درخصوص این پرونده ادامه دارد.

ایران

گروه حوادث-معصومه مرادپور/پدر
ستايش كوچولو گفت :به هيچ عنوان
از حق قانوني و شـــرعي خود گذشت
نخواهم كرد و خواهان اجراي هر چه
سريعتر حكم اعدام قاتل فرزندمان
هستيم.
شـــيرآقا قریشـــی در گفتوگـــو با
خبرنـــگار حـــوادث «ايـــران» ضمن
بيان اين مطلب اظهار داشت :من و
همسرم به هيچ عنوان از خون فرزند
بيگناه و جگر گوشـــهمان كـــه در اوج
قساوت قلب و به طور وحشيانه ربوده
شـــد و بعد هم كشته شـــد نخواهيم
گذشت.وي گفت :پس از اين فاجعه
هولناك من و همسرم شرايط روحي
بســـيار وخيمي داريـــم .ضمن اينكه
همسرم بشدت دچار افسردگي شده
اســـت .به گزارش خبرنـــگار «ايران»
در ايـــن جنايـــت تكاندهنـــده كه 24
فروردين امســـال در اطـــراف ورامين
رخ داد دختربچه  6ساله افغان پس
از ربوده شـــدن مورد تعرض پسر 17
ســـاله همســـايه قرار گرفت و به طرز
هولناكي كشـــته شـــد .بعد جسدش
با اسيد سوزانده شـــد .عامل جنايت
كه پس از تحقيقات جنايي دســـتگير
شـــده بود طي دو مرحله در شـــعبه
هفتم دادگاه كيفري استان تهران به
رياســـت قاضي خازني و مستشاران
دادگاه-قاضي دكتر اسالمي و قاضي
توكلـــي -به اعدام محكوم شـــد .اين
حكم از سوي قضات ديوانعالي كشور
نيز تأييد شد.

اعدام امیرحسین بدون پرداخت دیه

دراین جنایت خونین  6نفر ازجمله
یک مأمورپلیس وچند عضوخانواده اش
کشته و  3نفر نیز مجروح شدند
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دخالت كند .پدر زنم هم عصباني شد .بعد هم به خاطر شكستن
شيشه ماشيناش با هم دست به يقه شديم و نميدانم چه شد كه
رفتم سراغ ماشين خودم و چاقويي را از داشبورد برداشتم و هنگام
درگيـــري پدر زنم را به قتل رســـاندم!مرد خياط پس از محاكمه به
قصاص محكوم شد .اما پس از تالشهاي زيادي كه براي نجات او
انجام گرفت سرانجام توانست رضايت خانواده همسرش را جلب
كند و با پرداخت  120ميليـــون تومان به برادرزنش و خريدخانهاي
 280ميليون توماني براي مادرزنش ،از چوبهدار رهايي يابد.اين در
حالي بود كه همسرش مدتي پس از قتل پدرزنش ،از شكايت خود
گذشـــت كرد و گفت پدرش براثر يك اتفاق پيشبيني نشـــده جان
باخته است.
روز گذشته پس از پايان محاكمه متهم به قتل به دادگاه كيفري
فرستاده شد و در پايان جلسه قاضي اصغر عبداللهي رئيس دادگاه
و مستشـــار دادگاه – قاضي محمود كيخواه -وارد شـــور شـــدند و با
توجه به رضايت شاكيها جوان خياط را از جنبه عمومي جرم به 5
سال زندان محكوم كردند .از آنجا كه متهم بيش از  6سال در زندان
بوده است بنابراين آزاد خواهد شد.

پسر  22ساله امریکایی که سال گذشته و درجنایتی هولناک حاضران در کلیسای «امانوئل» شهر چارلستون واقع درایالت
کارولینای جنوبی را به رگبار بسته بود ،پس ازمحاکمه و با حکم دادگاه محکوم به مرگ شد.در این جنایت 9 ،نفر از جمله
یک کشیش ،که همگی سیاهپوست بودند ،کشته شدند.رسانههای امریکا اعالم کردند« ،دیالن روف» عقاید نژادپرستانه
خود را به طورعلنی ابراز کرده بود و دادگاه نیز یکی از جرایم او را جنایت براساس نفرت اعالم کرد.وی در جریان برگزاری
جلسات محاکمهاش هیچگاه اعالم پشیمانی نکرد و گفت که همچنان احساس میکند این کار را باید انجام میداد .او
پس از دریافت حکم اعالم کرد که خواســـتار تجدید نظر اســـت.حکم اعدام در حالی برای دیالن روف صادر شده است
که بیش از نیمی از ایالتهای امریکا مجازات اعدام را لغو کردهاند یا آن را اجرا نمیکنند .براساس قوانین ،هنوز دولت
فدرال برای برخی جرایم درخواست مجازات اعدام میکند اما کمتر مواردی از اجرای این مجازات گزارش شده است.

گروه حوادث /عامل قتل پدر و پســـری ایرانشهری ،که با شلیک گلوله کشته
شده بودند با ردیابیهای ویژه پلیسی شناسایی و دستگیرشدند.
به گزارش خبرنگارحوادث «ایران» ،دراین جنایت هولناک که پنجم دی
امسال رخ داد مرد میانسال و پسر 23سالهاش که سواربرخودرو پراید بودند
ازســـوی سرنشینان خودرو پژو 405هدف شلیک قرارگرفته وبه قتل رسیدند.
به دنبـــال وقوع این جنایت ،تحقیقات گســـترده پلیســـی برای شناســـایی و
دستگیری عامالن جنایت آغازشد.پس از وقوع این قتل اقدامات تخصصی
پلیـــس برای شناســـایی متهمـــان آغاز شد.ســـرهنگ دوســـتعلی جلیلیان
فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت :کارآگاهان پلیس در ردیابیهای تخصصی،
سرنخهایی از دخالت یک فرد سابقه دار در این جنایت را به دست آوردند.تا
اینکه پس از چندین روز تجسس  ،سرانجام یکی از ضاربان را شناسایی و او را
درعملیاتی ضربتی در شهرستان ایرانشهر دستگیر کردند.
مأمـــوران در بازرســـی از محل ســـکونت وی ،خـــودرو پـــژو  405که تحت
تعقیب بود را کشـــف کردنـــد .متهم نیز در تحقیقـــات تخصصی کارآگاهان
پلیـــس به ارتکاب قتل با همکاری  2نفر دیگر اعتراف کرد ومدعی شـــد:مرد
میانســـال ،ســـال گذشـــته در قتل یکی از بســـتگانش نقش داشت.به همین
خاطرهم او و پســـرش را کشتند.درحال حاضر تجسسهای گسترده پلیسی
برای دستگیری متهمان فراری همچنان ادامه دارد.

قربانیجنایت،پلیسرابهقاتلفراریرساند

گروه حوادث /راننده کامیونی که درجریان جدال خونین ازسوی مرد جوانی
هدف ضربههای مهلک قرارگرفته بود ،پیش ازمرگش عامل قتل را معرفی
کرد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،چند روز قبل مأموران گشـــت پلیس
بخش «کردیان» شهرســـتان جهرم واقع دراســـتان فارس ،هنگام گشت به
کامیون خاوری مظنون شدند که با چراغ روشن در کنارجاده روستایی متوقف
شـــده بود .مأموران درجریان بررســـی خودروی سنگین ،ناگهان با پیکرنیمه
جان راننده  40ســـاله روبهروشـــدند که به دلیل ضرب و شتم ،بشدت آسیب
دیـــده بود.آنهـــا بالفاصله مرد مجروح را به بیمارســـتان انتقـــال دادند .این
درحالـــی بود که وی قبل ازآخرین نفسهایـــش و بریده بریده ،عامل ضرب
وجرح را معرفی کرد .اوپس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرارگرفت
اما با وجـــود تالش تیم درمانی ،به خاطرخونریزی شـــدید و صدمات وارده
روی تخت بیمارستان جان باخت.
سرهنگ عبدالعظیم انصاری فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت:
«با اطالعات ارائه شـــده ازســـوی مقتول ،کارآگاهان جنایی به تعقیب عامل
قتل پرداخته و او را دستگیرکردند .مرد جنایتکار نیزدر بازجوییها به مشاجره
لفظی و ضرب و شتم مرد جوان با چوبدستی اعتراف کرد».

