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ëëچهشدکهتصمیمبهجنایتگرفتی؟
نمیخواســتم او را بــه قتــل برســانم .فقط میخواســتم طالهایش را ســرقت
کرده وبدهیام را پرداخت کنم .من در مبلســازی کار میکنم .چند ماه قبل از
صاحب کارم  10میلیون تومان پول قرض گرفتم و یک موتورســیکلت خریدم
و مابقــی پــول را هم خرج خانهمان کردم .پدرم مریض اســت و برای همین با
خــودم گفتــم کمک مالی به او شــود .اما بعد از عید زمانــی که صاحب کارم به
ســراغ پولش آمد و من پولی برای پرداخت بدهی نداشــتم دردسرهایم شروع
شد .او مدام تهدیدم میکرد و میگفت اگر پولم را ندهی آبرویت را میبرم.
به ناچار موتورسیکلتم را فروختم اما موتور را از من  5میلیون و  500هزار تومان
خریدند و  4و نیم میلیون تومان کم داشتم.
ëëچهشدکهبلقیسراانتخابکردی؟
او از بستگان دورمان بود .میدانستم که تنهاست و طالهایش را هم دیده بودم.
روز حادثــه  10دقیقهای از اذان گذشــته بود و پیــرزن در حال افطار بود .به دروغ
گفتم که دســته کلیدم را در خانه اش جا گذاشــتهام .او هم مرا به داخل دعوت
کرد و برایم چای آورد .اما من با همان ســینی ضربهای به پیرزن زدم .بعد هم
با چاقو او را به قتل رساندم دستگاه ضبط دوربین و طالهای او را سرقت کردم.
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گروه حوادث /نخســتین جلســه محاکمه
عامــان قتــل پســر موبایــل فــروش در
اسالمشــهر صبــح دیــروز در شــعبه اول
دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
بــه گزارش خبرنگار «ایــران» ،این جنایت
صبــح روز هشــتم فروردیــن امســال در
خیابــان آیتاهلل کاشــانی اسالمشــهر رخ
داد و پسری به نام فرشاد  28ساله که یک
مغازه موبایل فروشــی داشت از سوی سه
پســر جوان که به بهانه خرید تلفن همراه
وارد مغازهاش شــده بودنــد با ضربههای
چاقو به قتل رسید.
صبح دیروز این ســه متهم در شــعبه اول
دادگاه کیفــری تهــران بــه ریاســت قاضی
باقری پای میز محاکمه ایستادند و از خود
دفاعکردند.
در آغــاز ایــن جلســه حســینیان ،نماینده
دادســتان اسالمشــهر ضمــن قرائــت
کیفرخواســت گفت :متهم ردیــف اول به
نــام فردیــن  22ســاله ســاکن پرنــد متهم
بــه قتــل عمــدی و تشــکیل باند ســرقت
مسلحانه اســت .متهم ردیف دوم به نام
ابوالفضل  20ســاله متهم به مشارکت در
ســرقت مســلحانه و عضویت در این باند
بوده و متهم ردیف سوم نیز با همین اتهام
محاکمهخواهندشد.
ســپس پدر و مادر مقتول به عنوان اولیای
دم در جایــگاه قــرار گرفتــه و خواهــان
قصاص عامالن قتل پسرشــان شدند .در
ادامــه همســر مقتول نیز به عنوان شــاکی
خواهــان قصــاص متهمــان شــد و گفت:
« 51روز اســت کــه من و خانواده همســرم

به خاطر مرگ همسرم شب و روز نداریم
و کارمــان فقط گریه و ناراحتی اســت .من
چند روز قبل از این حادثه پدرم را از دست
داده بودم و تنها تکیه گاهم همســرم بود
که این ســه نفر با بیرحمی او را نیز از من
گرفتنــد .حــاال من و پــدر و مادر همســرم
تنها خواســتهمان قصاص و اشد مجازات
متهمان هستیم تا خانواده آنها نیز درد ما
را بفهمند و بدانند داغ عزیز چقدر سخت
است».
در ادامــه جلســه فردین پــای میز محاکمه
ایســتاد و در دفــاع از خــودش گفــت« :من
اتهــام قتــل را قبــول دارم اما دربــاره اتهام
تشکیل باند ســرقت مسلحانه باید بگویم
من قصدم تشکیل باند نبود فقط به قصد
سرقت به مغازه فرشــاد رفتیم .روز حادثه
طبــق قــرار قبلــی بــا دوســتانم وارد مغازه
شــدیم .اما مقتول خودش کرکره مغازه را
پایین کشید و گفت به خاطر بیماری کرونا
مــا نباید مغازه را باز کنیــم اگر اماکن ببیند
مراجریمهمیکندبههمینخاطرمجبورم
کرکــره را پاییــن بکشــم .وقتــی ایــن اتفاق
افتاد شــروع کرد به نگاه کردن دوربینهای
مداربسته که چشمش به پژمان -دوستم-
افتــاد که بیــرون مغازه ایســتاده بــود .انگار
همــان موقــع بــه مــا شــک کــرد و رفــت
ســمت گاو صندوق مغــازه .من فکر کردم
میخواهد گاز اشک آور بیاورد که ترسیدم و
اولین ضربه را به او زدم بعد هم داد زدم و
گفتم ما کاری با تو نداریم فقط میخواهیم
گوشیها را سرقت کنیم مقاومت نکن .اما
در همین موقع شــوکر را بیرون آورد که من

دانشجوی دکتری
عامل انتشار سؤاالت
امتحانی

دیگر نفهمیدم چه کار میکنم و ضربه دوم
را به گردنش زدم .من تنها با انگیزه سرقت
بــه این مغازه رفتــم و از قبل ایــن مغازه را
میشناختم».
فردین در ادامه گفت :من یک برادر و سه
خواهــر دارم کــه همگــی ازدواج کردهاند و
من بــا مــادرم در خانــهای در پرند زندگی
میکنیــم .واقعاً قصد کشــتن این پســر را
نداشــتم یــک لحظــه نفهمیــدم چــه کار
میکنم .ســپس وکیــل متهم ردیــف اول

میزان

توگو با متهم
گف 

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

عامل قتل موبایل فروش در دادگاه:

قتل پیرزن شکسته بند به خاطر  4میلیون تومان

گــروه حوادث  /پســر جوان کــه بهعنــوان تنها مظنــون قتل پیرزن شکســتهبند
بازداشت شده بود ،در حالی به این جنایت اعتراف کرد که مدعی شد به خاطر
بدهی  4میلیون تومانی اش قصد سرقت طالهای پیرزن را داشته است.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،گزارش این جنایت عصر جمعه گذشــته از
سوی مأموران کالنتری  153شهرک ولیعصر به بازپرس کشیک قتل پایتخت
اعالم شد .زن  70سالهای که تنها در خانهاش زندگی میکرد با ضربات متعدد
چاقو به قتل رسیده بود.
از آنجــا کــه حــدود  50میلیون تومان طالهــای پیرزن و دوربینهای مداربســته
داخل خانهاش نیز سرقت شده بود نشان میداد که قاتل آشنا بوده است.
پســر مقتول در تحقیقات به پلیس گفت :عصر پنجشــنبه مادرم با من تماس
گرفت و گفت پسر جوانی برایش یک بسته موادغذایی آورده و مدعی است که
از طرف یک مرکز خیریه آمده است .مادرم شک داشت که بسته را قبول کند یا
نه اما من گفتم قبول کن .بعد از آن هم دیگر از مادرم خبر نداشتم .تا امروز که
به خانهاش آمدم و جسدش را پیدا کردم.با اطالعاتی که پسر مقتول در اختیار
تیم جنایی قرار داد ،کارآگاهان با مراجعه به مرکز خیریه مشخصات پسر جوان
را پیدا کردند و بدین ترتیب با این احتمال که پســر جوان بهنام اشــکان در این
ماجرا دست داشته باشد ،دستور بازداشت او از سوی بازپرس جنایی صادر شد.
ëëاعترافبهجنایت
ســرهنگ کیومرث حسنوند سرکالنتر پنجم پلیس پیشــگیری گفت :اشکان در
تحقیقات اولیه منکر جنایت شد اما به دستور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای
امور جنایی پایتخت در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار
داده شد.
هنوز  48ســاعت از بازداشــت او نگذشــته بود که پسر  21ســاله به قتل با انگیزه
ســرقت طالهای پیرزن برای پرداخت بدهی اش اعتــراف کرد .با اعتراف او ،به
دستور بازپرس مصطفی واحدی ،پسر جوان به اتهام مباشرت در قتل عمدی
پیرزن تنها راهی بازداشــتگاه شــد .این در حالی اســت که ســه پســر و سه دختر
مقتــول خواهان قصاص او شــدند .در ادامه تحقیقات طالهای ســرقتی پیرزن
کشف شد و تحقیقات برای یافتن دستگاه ضبط دوربین مداربسته ادامه دارد.
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در جایــگاه قــرار گرفــت و موضــوع جنون
آنــی را مطــرح کــرد و گفــت :این پســر در
بازجوییهای اولیه مدعی شــده به خاطر
بیماریقلبیمادرشبه 20میلیون تومان
پول نیاز داشته و به همین خاطر دست به
ســرقت زده اســت اما خواهــران متهم در
مراحل بعدی تحقیقات اظهار داشتند که
مادرشــان بیماری نداشته و با وجود اینکه

گــروه حــوادث  /دانشــجوی دکتــرای یکــی از دانشــگاههای
الهیجان که ســؤاالت امتحانی مقطع دکتری را منتشــر کرده
بــود دســتگیر شــد .ســرهنگ قاســم جانعلیپــور ،فرمانــده
انتظامــی الهیجــان در ایــن باره گفــت :همزمان بــا دریافت
پرونده شــکایت یکــی از دانشــگاههای شهرســتان الهیجان
مبنی بر اینکه فردی در یکی از شبکههای اجتماعی اقدام به

ســن زیــادی دارد تمــام مــدت
کار میکند و فقط یک شــب در
هفته به خانه میآمده اســت و
نمیدانند چرا برادرشان چنین
ادعایــی را مطــرح کــرده اســت .در حــال
حاضر هم مادر فردین آنقدر از این اتفاق
شوکه شده و ناراحت است که گفته حاضر
به بخشیدن پسرش نیست و در این مدت
هــم نه به دیدنش آمده و نه با او صحبت
کرده است.
در ادامه جلســه ابوالفضل  -متهم ردیف
دوم در جایــگاه قرار گرفــت و گفت :من و

فردین ســال ها با هم دوســت بودیم او را
خوب میشــناختم مدتی با هم همخانه
بودیم و واقعاً روزی که برای سرقت رفتیم
وقتی فردین ضربه اول را به فروشــنده زد
من شوکه شــدم چون فکر میکردم فقط
قصدشسرقتباشد.اماوقتیضربهدوم
را زد من از ترس فقط گوشیها را برداشتم
و فرار کردم .فکر میکردم آمبوالنس از راه
میرسد و او را نجات میدهد.
در ادامــه پژمــان ،متهــم ردیف ســوم هم
در جایگاه ایســتاد و گفت :وقتی جلوی در
مغازه ایســتاده بــودم صــدای فریادهایی

انتشار سؤاالت امتحانی یکی از رشتهها در مقطع دکتری قبل
از برگزاری امتحان کرده ،بررسی موضوع در دستور کار پلیس
قــرار گرفت .این مقام انتظامی افــزود :مأموران پلیس فتا با
اقدامات فنی و رصد دقیق فضای مجازی ،متهم این پرونده
را شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند .وی با
بیان اینکه متهم دستگیر شده از دانشجویان مقطع دکترای

شنیدم که خیلی ترسیدم فکر کردم درگیر
شــدهاند من هم فرار کردم اما روز بعد به
خاطــر عــذاب وجــدان خــودم را معرفی
کردم.
فردین نیز در آخرین دفاعیات خود گفت:
مــادرم پرســتار ســالمندان بود و شــبها
تــا دیر وقــت کار میکرد و من بــرای اینکه
مــادرم دیگر کار نکند و کمی از مشــکالت
زندگیمــان کــم شــود تصمیم به ســرقت
گرفتــم .امیــدوارم که خانــواده مقتــول با
قصاص من آرام شوند و من هم از عذاب
وجدان رها شوم.

این دانشگاه است ،گفت :وی در تحقیقات پلیس ابتدا با ارائه
مطالب ضد و نقیض منکر ارتباط خود با این پرونده شد اما
پــس از مواجهه با دالیل و مدارک به جرم خود اعتراف کرد.
سرهنگ جانعلیپور تصریح کرد :متهم  ۳۶ساله با تشکیل
پرونده به مرجع قضایی معرفی شد و تحقیقات در این باره
ادامه دارد.

