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بازداشت پسرخوانده در مرگ ناپدری
گروه حوادث /همزمان با کشــف جسد مرد
میانســال در خانــهاش پســرخوانده وی به
اتهام قتل بازداشت شد.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت
 1:05دقیقــه بامــداد  19بهمــن مأمــوران
کالنتــری  134شــهرک غــرب در تمــاس
بــا بازپرس کشــیک قتــل پایتخــت ازمرگ
مرمــوز مــرد میانســالی در خانــهاش خبــر
دادنــد .بهدنبال اعالم ایــن خبر ،بالفاصله

اعدام در مألعام برای قاتل پسر  11ساله

بازپــرس جنایــی بــه همــراه تیــم بررســی
صحنه جــرم راهی واحد  4ســاختمانی در
سعادت آباد شد.
آنها با ورود به خانه با جســد مرد  68ساله
درحالی رو به رو شــدند که دســتهایش با
لبــاس و پاهایش با پتو بســته شــده بود .به
هم ریختگی خانه ،نشــان از سرقت داشت
اما در ادامه مشخص شد سرقتی رخ نداده
است.

دستگیری در ایران

ایران

گروه حوادث /پســر آرایشــگر که به اتهام قتــل یک ایرانــی در کانادا از
سوی پلیس اینترپل تحت تعقیب بود 5 ،ماه پس از جنایت در ایران
بازداشت شد.

بهگزارش خبرنــگار جنایی «ایــران» ،چندی
پیش گزارشی در رابطه با قتل یک پسر ایرانی
در کشــور کانادا به بازپرس دادســرای جنایی
پایتخت اعالم شد .پسر جوان چهارشنبه 28
شهریور  19( 97سپتامبر سال  )2018در شهر
رچ مونــد هیــل کانــادا در جریــان درگیــری با
ضربات چاقو به قتل رسیده بود.
ëëردپایپسرایرانی
بــه دنبــال ایــن جنایت ،پلیــس کشــور کانادا
وارد عمل شــده و تحقیقات برای شناســایی
و دســتگیری عامــل ایــن جنایــت آغاز شــد.
در بررســیهای صورت گرفته توســط پلیس
جنایی کانادا ،مشخص شد عامل این جنایت
یک ایرانی است که دو روز بعد از قتل به ایران
بازگشته است .باتوجه به اینکه متهم به کشور
خود بازگشــته بود ،پلیس کانادا موضوع را به
اینترپل اعالم کــرد .بدین ترتیب مکاتبات از
سوی پلیس اینترپل صورت گرفت و با ارسال
عکس و مشخصات متهم فراری به بازپرس
جنایی ،درخواســت دســتگیری متهم جوان
بــ ه نام کوروش صادر شــد .درنخســتین گام،
کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت
خانهپسرجوانرادریکیازمحلههایجنوبی
تهران شناسایی کردند اما همسایهها مدعی
شدند که کوروش به همراه مادرش از  9سال
قبــل به کانادا رفته و بعــد از آن دیگر به ایران
برنگشــتهاند .ایــن درحالی بود که بررســیها
نشــان میداد کوروش و مــادرش دو روز پس
از جنایــت بــه ایــران بازگشــتهاند .درنهایــت
بــا تحقیقات پلیســی مخفیــگاه کــوروش در
اســتان البرز شناسایی و پســر  25ساله توسط
کارآگاهانجناییبازداشتشد.

ëëانکارجنایت
کوروش در تحقیقات پلیســی منکر قتل شد
و گفت :من آرایشــگر هســتم و ســال  2010به
همــراه مادرم بــه کانادا رفتیــم .در این مدت
کار میکــردم .شــب حادثه به همــراه مادرم
برای خرید غذا از خانه خارج شدیم .ساعت
 7بعد از ظهر مادرم را مقابل رستوران پیاده
کــردم و خــودم بــه پارکینگ رفتم .رســتوران
غذا نداشــت و مادرم از رســتوران خارج شد،
اما چند پســر جوان که یکی از آنها مقتول بود
راه را بــر مادرم ســد کردند .او ادامــه داد :من
به طرفداری از مادرم ،از ماشــین پیاده شــدم
و خــودم را به او رســاندم .با آنها درگیر شــدم
و مقتول قهــوه داغی را که داخل لیوانش بود
روی صورتم ریخت و به مادرم فحش داد .از
این کار او به شــدت عصبانی شدم و با مشت
بــه او ضربــه زدم .پلیــس کانادا گفتــه قتل با
چاقو بوده ولی من با مشــت او را زدم .متهم
ادامــه داد :دو روز بعــد هم با مــادرم به ایران
برگشــتیم .من درگیری را قبول دارم اما چاقو
نداشــتم ولی طرفین دعوا با خودشــان چاقو
به همراه داشتند .مقتول ایرانی بود ،اما یادم
نمیآیدکهدوستاندیگرشهمایرانیبودند
یا نه .با اظهارات پســر جوان ،بازپرس جنایی
دســتور انگشــت نگاری از کــوروش را صــادر
کرد تا مشــخص شــود که ســابقه دار است یا
خیر .همچنین متهم را برای بررسی صحت
روانی به پزشکی قانونی منتقل کرد .در ادامه
بازپرس جنایی از اینترپل خواست تا مدارک و
فیلم و عکسهایی که پلیس کانادا در اختیار
دارد برای او ارسال کند تا تحقیقات بیشتر در
این رابطه صورت گیرد.

مرخصی از زندان
باند سرقت را تکمیل کرد

گروهحوادث/سارقسابقهدارپسازمرخصیاززندانباطراحینقشهایحساب شده
باند7نفرهسرقتوخفتگیریتشکیلدادواعمالمجرمانهاشراازسرگرفت.

ایران

قتل در کانادا

در ادامــه تحقیقــات کارآگاهــان دریافتنــد
فیــروز -مقتول -از همســر اولش یک پســر
دارد کــه همــه اموالــش را بهنــام او کــرده
است.
وی بعد از فوت همسر اولش با زن دیگری
ازدواج کــرد کــه او نیز چند ســال بعد فوت
کرد و فیروز برای ســومین بار با زنی ازدواج
کرد که یک پسر بزرگ بهنام بهروز داشت.
او در سال  93همسر سومش را طالق داد.

عصــر روز حادثــه بهــروز بــا پســر فیــروز
تمــاس گرفــت و گفــت هر چه زنــگ خانه
پــدر خوانــدهاش را میزنــد کســی در را باز
نمیکند.
پســر مقتــول کــه بــه ایــن ماجرا مشــکوک
میشود خود را به خانه پدر رسانده و زنگ
خانــه را میزنــد ،امــا چــون فیــروز در را باز
نمیکنــد ،او بــا پلیــس تماس میگیــرد .با
ورود مأمــوران بــه خانه او با جســد پدرش

مواجه شد.
بــا اعــام موضــوع بــه پلیــس وی مدعــی
شــد بهروز با پدرش اختالف داشــته است.
اظهارات پســر مقتــول و تناقضگوییهای
بهــروز و مــدارک بهدســت آمــده حکایــت
از این داشــت کــه وی در قتل فیــروز نقش
دارد .بدین ترتیب بازپرس جنایی دســتور
بازداشت پســرخوانده مقتول را صادر کرد
و تحقیقات از وی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از ســال گذشته و در
جریانشناساییوبازداشتباندسرقتهایسریالیتوسطمأمورانآگاهیتهران
بزرگ صورت گرفت و همگی آنها پس از چند روز در تهران بازداشت شدند.
پــس از انتقال متهمان بــه اداره آگاهی همه آنها ضمن اعتراف به جرایم شــان
عنوان کردند :حمزه(سرکرده باند) با خوراندن قرص مخدر ما را فریب داده و در
موقع سرقتها هیچکدام از ما در حالت طبیعی نبودیم.
در ادامــه رســیدگی بــه پرونده بازپرس شــعبه دوم دادســرای ناحیــه  34تهران،
کیفرخواســت این پرونده را صادر کرد و هفته گذشــته متهمان در شــعبه پنجم
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی محاکمه شدند.
در ابتدای جلسه دادگاه یکی از شاکیان گفت :در حال عبور از خیابان بودم که دو
موتورسیکلتمحاصرهامکردندوچهارسرنشینآنباضربوجرحوتهدیدقمه
مجبورم کردند تا هرچه که داشتم را به آنها بدهم .در ادامه حمزه ،متهم ردیف
اول گفــت :من اتهامات را قبول دارم اما در همه این ســرقتها حضور نداشــتم
چراکه فقط یک روز بود از زندان به مرخصی آمده بودم و شاید از حدود 10سرقت
تنها در سه – چهار سرقت مشارکت کرده ام .ضمن اینکه شاکیان در شرح ماجرا
دروغ میگویند .ما کسی را کتک نمیزدیم و تنها گوشی شان را به زور میگرفتیم
و میرفتیــم .در ادامــه متهمان دیگر نیز در جایگاه قرار گرفتنــد و به دفاع از خود
پرداختند .در انتهای این جلســه قضات شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک اســتان
تهران وارد شور شدند تا برای سرنوشت متهمان تصمیمگیریکنند.

گروهحوادث-معصومهمرادپور/عامل قتل پســر  11ســاله
کــه از ســوی قضات به قصاص محکوم شــده بــود با تأیید
اخـــبار
حکمش از سوی دیوان عالی کشور در مألعام اعدام خواهد
شــد .بهگزارش خبرنگار حوادث«ایران» 17 ،شــهریور ســال گذشته ابوالفضل 11
ساله در حوالی خیابان رباط کریم (جنوب تهران) ناپدید شد .با اعالم این گزارش
به پلیس تحقیقات آغاز و پســر جوانی که آخرین بار با
ابوالفضل دیده شده بود بهعنوان مظنون دستگیر شد.
با این سرنخ بررسیها ادامه یافت و تنها مظنون پرونده
پــس از  4روز اعتــراف کرد ابوالفضــل را به بهانه دیدن
کبوتر به پشت بام خانه پدریاش کشانده و با ضربات
متعدد چاقو به قتل رسانده و جسدش را با همدستی
برادرش پتوپیچ کــرده و در  60کیلومتری جاده قم رها
کــرده اســت .وی همچنیــن بــه کارآگاهان گفته بــود از
آنجا که خودش در ســن  11ســالگی در پارک مورد آزار و
اذیت قرار گرفته ،برای اینکه ابوالفضل به سرنوشت
مشابهی دچار نشود او را به قتل رسانده است.
بــا ایــن اعترافات و تأیید ســامت روانــی متهم از
ســوی کمیســیون پزشــکی قانونی ،پرونده پس از
صدور کیفرخواســت برای رسیدگی به شعبه نهم
دادگاهکیفریفرستادهشد.
در ابتدای جلســه ،پــدر و مادر «ابوالفضــل» برای قاتل
پسرشــان حکم قصاص در مألعام خواستند .سپس متهم در
جایگاه ایستاد و اتهاماتش را پذیرفت و گفت :من ،ابوالفضل را یکبار با پدرش
در کوچهمان دیده بودم .روز حادثه هم حال روحی خوبی نداشتم و او را به بهانه
نشان دادن کبوترهای برادرم به پشت بام بردم .نمیدانم چه شد اما یک لحظه
حالت جنون گرفتم و با چاقو به جانش افتادم .وقتی برادرم به خانه آمد ،موضوع
را به او گفتم .او خواست خودم را به پلیس معرفی کنم .اما قبول نکردم و جنازه
را در پتویی پیچیده و در چمدان گذاشتیم .بعد هم آن را در نزدیکی جاده قم رها
کردیم .بعد از آن اتفاق چندبار سعی کردم خودم را خالص کنم اما نشد.
پس از پایان جلسه ،قضات وارد شور شده و با توجه به مدارک و شواهد پرونده و
اظهــارات طرفین ،متهم را بــه اعدام در مألعام محکوم کردند .این حکم صبح
دیروز به تأیید قضات دیوان عالی کشور نیز رسید.

خودکشیبهخاطرتمسخردرمیهمانی

گــروه حــوادث /دختر جــوان که بهخاطــر ابتال به بیمــاری مجبور به تراشــیدن
موهای ســرش شــده بود وقتی با تمسخر دوســتانش روبهرو شد ب ه زندگیاش
پایــان داد .به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســاعت  14:08دقیقه  19بهمن
مأموران کالنتری  112ابوسعید بازپرس جنایی را در جریان مرگ خودخواسته
دختر جوانی قرار دادند.
بهدنبال اعالم این خبر ،تحقیقات به دستور بازپرس جنایی آغاز شد و بررسیها
نشــان میداد که دختر  27ســاله بهخاطر ابتال به بیماری مجبور به تراشــیدن
موهای ســرش شــده بود .اما وقتی برای شرکت در یک میهمانی دوستانه کاله
گیس گذاشــته بود ناگهان کاله گیس از ســرش افتاد .این موضوع باعث شــد تا
چند نفر از میهمانها او را مسخره کنند و دختر جوان بعد از بازگشت به خانه با
خوردن دهها قرص خودکشی کرد.

