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گروه حوادث /پســر جوان که به خاطر یک طوطی ،دوستش را کشته بود
در حالی که در یک قدمی چوبه دار قرار داشت ،از سوی خانواده مقتول
و به حرمت ماه محرم بخشیده شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حوادث «ایــران» ،ایــن جنایت ســاعت 2:30
بامداد چهاردهم اردیبهشــت ســال  93در منطقه سلیمانیه تهران رخ
داد .مأموران پلیس در نخســتین تحقیقات دریافتند پسر جوانی به نام
مجتبــی در جریــان درگیری با دوســتش علیرضــا که از ســارقان زورگیر
و متهمــان ســابقهدار اســت در خانه او به قتل رســیده اســت .بنابراین
ردیابیها برای دســتگیری متهم آغاز و ســرانجام پسر جوان  5ماه بعد
بازداشت شد .وی پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به
قتــل اعتــراف کرد و گفت :دو هفته قبــل از جنایت ،مجتبی به من یک
طوطی کاســکو امانت داد ،شــب حادثه دیروقت به سراغم آمد و گفت
قصــد فــروش کاســکو را دارد .از آنجا که پرنده داخل اتــاق پدر و مادرم
بود و آنها خواب بودند ،گفتم فردا صبح بیا اما او اصرار داشت مشتری
منتظر اســت و باید همان شــب طوطی را ببرد .ســر همیــن موضوع با
هم درگیر شــدیم ،من چاقو داشــتم ناگهان مجتبی سرش را خم کرد و
چاقو به گردنش خورد ،خونین روی زمین افتاد و من که خیلی ترسیده
بودم ،از صحنه جنایت فرار کردم اما برادرم او را به بیمارستان برد که
متأسفانه جان باخت.
علیرضــا در شــعبه  74دادگاه کیفری تهران پای میــز محاکمه رفت
و حکــم قصاص او صادر شــد .با تأیید این حکم در دیوان عالی کشــور،
پرونده برای اجرای حکم به دادسرای امور جنایی ارسال شد .در حالی
کــه علیرضا برای اجرای حکم قصاص پای چوبه دار رفته بود ،با تالش
شــعبه یک واحد صلح و سازش دادســرای امور جنایی تهران ،خانواده
مقتول به حرمت ماه محرم و امام حسین(ع) از خون پسرشان گذشت
کردند و متهم جوان از قصاص رهایی یافت.

اخبار

بخشش جوانی که به خاطر طوطی دوستش را کشت

editorial@irannewspaper.ir

رأی  39قاضی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

جنایت کنار دریاچه چیتگر

گــروه حــوادث /همزمان با قتــل زن جــوان در پارکینگ دریاچــه چیتگر
تحقیقات جنایی برای شناسایی عامل این جنایت آغاز شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،شــامگاه دوشــنبه  24شــهریور،
مرد میانســالی با پلیس و اورژانس تماس گرفت و از مجروح شــدن زن
جوانــی در پارکینــگ دریاچــه چیتگر خبــر داد .بهدنبال اعــام این خبر
مأمــوران کالنتری  154چیتگر و امدادگران اورژانس راهی محل شــده و
زن  28ساله را به بیمارستان منتقل کردند.
زن جــوان کــه بــا ضربــات متعــدد چاقــو بشــدت زخمی شــده بود،
ساعاتی بعد از انتقال به بیمارستان تسلیم مرگ شد.
با اعالم این خبر بازپرس ساســان غالمی و تیم بررســی صحنه جرم
راهی محل شــده و تحقیقات در این خصوص ادامه یافت .بررسیهای
اولیــه نشــان میداد زن جوان کــه مطلقه بوده و یــک فرزند کوچک هم
دارد شــب حادثه از خانه دوســتش در شرق تهران خارج شده و سوار بر
تاکســی اینترنتی به همراه خواســتگارش که جوانی  30ساله است برای
تفریح راهی دریاچه چیتگر شــده اســت اما در آنجا بــه طرز مرموزی به
قتل رســیده است .به دستور بازپرس شــعبه سوم دادسرای امور جنایی
پایتخت تحقیقات برای شناســایی خواســتگار این زن از سوی کارآگاهان
اداره دهم پلیس آگاهی ادامه دارد.
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قتلمیترااستادعمدیبود
گــروه حوادث /هیــأت عمومــی دیوان
عالی کشور با حضور  66قاضی در حالی
قتل میترا اســتاد به دســت محمدعلی
نجفــی را عمــدی اعالم کــرد که فاصله
میان موافقان و مخالفــان این حکم 12
نفر بود.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»،
محمدعلــی نجفــی  -شــهردار ســابق
تهــران -روز هفتــم خرداد ســال  98به
اتهــام قتل همســر دومش میترا اســتاد
بازداشت شد .
وی پــس از محاکمــه در دادگاه
کیفری یک اســتان تهــران به قتل عمد
محکوم شــد اما پــس از رضایت اولیای
دم  ،از مجــازات قصــاص رهایــی یافت
بــا این حــال بــا اعتــراض وکیــل نجفی
بــه عمدی بــودن قتل پرونــده با نقض
حکم از ســوی دیوان عالی کشور روبهرو
شــد ،امــا اصــرار دادگاه کیفــری بــر رأی
صادره و عمدی بودن قتل موجب شــد
تــا پرونده به هیأت عمومی دیوان عالی
کشــور فرستاده شــود  .ســرانجام صبح

روز گذشته جلسه هیأت عمومی دیوان
عالی کشــور با حضــور  66قاضی برگزار
و موضــوع «عمد یا غیرعمــدی» بودن
قتل به رأی گذاشته شد .پس از اظهارات
 7نفر از مخالفان و  7نفر از موافقان رأی
دادگاه کیفــری  39نفــر از قضات حکم
قتل عمد را تأیید کردند و  27قاضی نیز
قتل را شــبه عمد خواندند که در نهایت
حکم قتل عمد مورد تأیید قرار گرفت.

ت االســام والمســلمین
حجــ 
مرتضــوى مقــدم ،رئیــس دیــوان عالى
کشــور در ابتــداى این جلســه گفت :این
پرونــده ویژگــى خاصــی نــدارد و مثــل
همه پرونده هایی اســت کــه به صورت
اصرارى مورد بررســی قرار می گیرد .اما
چون افکار عمومى موضوع این پرونده
را دنبال مى کرد ،جلوه پیدا کرده است .
وی افــزود :پرونــده هــاى اصــرارى

هنوز هم معتقدم قتل شبهعمد بود

توگو
حمیدرضا گودرزی وکیل محمدعلی نجفی در گف 
با گروه حوادث «ایــران» درباره صدور رأی هیأت عمومی
دیوان عالی کشــور و همینطور ادامه رسیدگی به پرونده
موکلش عنــوان کرد :مــا با اختــاف  12رأی بــه اصطالح
بازنده شــدیم امــا کماکان معتقد هســتیم که بــا توجه به
مدارکوادلهموجوددرپروندهقتلشبهعمداست،بااین
حال به نظر قضات دیوان عالی کشور احترام میگذاریم.
البته ما هنوز کارمان تمام نشــده و قصد داریم از بند «خ»
ماده12قانونکاهشمجازاتتعزیریکهبهتازگیمصوب
شدهاستفادهکنیمکهدرصورتتأییدقضاتدادگاهحکم

کــه در هیــأت عمومى مطرح مى شــود
پروندههایى اســت که بعد از اظهار نظر
دیــوان عالــی کشــور و ایــراد بــه رأی و از
آنجایــی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت

حبس6سالونیمموکلمبهزیر3سالتقلیلپیدامیکند.
ویدرادامهافزود:دادستانکلدرجلسهاظهارداشتنداگر
موکلمنقاتلنبودوقصدترساندنداشتهچرایکگلوله
شــلیک نکرده در حالی که کارشناســان اســلحه شناســی
و آزمایــش گاز بــاروت تأییــد کردهانــد که نجفــی در زمان
شلیککردنتعادلنداشتهوگلولههابراثریککشمکش
و بیهدف شــلیک شــده اســت .کاش دیوان عالی کشور
قدری به نظرات و اســتناداتی که از ســوی بنــده در پرونده
قرار دارد بیشتر توجه میکرد که شاید نتیجه این نمیشد.
دیوانعالیکشور 3بارحکمقتلعمدیرانقضکرد،این
بیعلت نبــوده چراکه از ابتدا من با ســند و مدرک ثابت
کردهامکهنجفیمرتکبقتلشبهعمداست.

پسر  6ساله قربانی کتکهای زنعمو

گروه حوادث /پســر  6ســاله که بعــد از جدایی پدر
و مــادرش در خانــه عمویــش زندگی میکــرد بر اثر
ضرب و شتم زن عمویش جان باخت.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،اواخر
مرداد امســال زن و مرد جوانی ،کودک  6ســالهای
بــ ه نــام ناصــر را در حالــی کــه نیمــه جان بــود به
بیمارســتانی در اشتهارد رســاندند .مرد جوان که
خــود را عمــوی کــودک معرفــی کرد به پزشــکان
و پرســتاران گفــت :من ســرکار بودم که همســرم
هراسان با من تماس گرفت و گفت ناصر از پلهها
سقوط کرده و بیهوش شده است .من هم با عجله
ب ه خانه رفتم و بچه را به بیمارســتان آوردیم .اما
پزشکان بعد از معاینه پسربچه دریافتند وی دچار

خونریزی داخلی شــده اســت ،بنابرایــن کودک را
برای اقدامات درمانی بیشــتر با استفاده از بالگرد
امدادی به بیمارستان کمالی کرج منتقل کردند،
ســپس وی تحــت درمــان قــرار گرفت اما شــدت
خونریزی آنقدر زیاد بود که کودک شش ساله تاب
نیاورد و پس از چند ساعت جان باخت .ب ه دنبال
مرگ مشکوک ناصر تیم جنایی پلیس تحقیقات
خود را آغاز کرد.
گزارش اولیه نشان میداد که پسر کوچولو دچار
خونریــزی داخلی در ناحیه شــکم بوده اســت اما
طبق نظر پزشکان افتادن از چند پله نمیتوانسته
باعــث ایــن خونریــزی و مــرگ باشــد ،بنابــر این
تحقیقات از عمو و زن عموی ناصر آغاز شد .مرد

جوان به مأموران گفت :حدود  2سال قبل برادرم
از همســرش جدا شــد .او اعتیاد شــدیدی به مواد
مخدر دارد و همســرش پس از طالق ناصر را رها
کرد و رفت به همین خاطر سرپرســتی این بچه را
به من ســپردند .من هم او را به خانه خودم بردم
و کنــار دو فرزنــد خودم از او نگهــداری میکردم تا
این اتفاق افتاد .جسد ناصر به دستور بازپرس به
پزشکی قانونی منتقل شد تا علت تامه مرگ این
کودک مشخص شود.
گــزارش معاینــه جســد نشــان داد کــه کودک
در اثــر وارد شــدن ضربــه شــدید به بدنــش دچار
خونریــزی شــده اســت ،بنابرایــن بهدنبــال ایــن
گــزارش ،کارآگاهان جنایی اشــتهارد با جدیت به

اســت بایــد در هیأت عمومــی مطرح و
تعیینتکلیفشود.
پرونــده نجفــی نیــز یکى دو بــار بین
دادگاههــا و شــعبه دیــوان عالــى مــورد

گودرزیدرموردآخرینوضعیتموکلشنیزگفت:
ایشــان به خاطر آنکه گفته شــده بود محکوم بالتکلیف
اســت امکان مرخصی نداشــت اما حاال کــه تکلیف او
روشــن شــده امیــدوارم مراجــع قضایی بــا مرخصی او
موافقت کنند تا ایشــان بتواند پــس از مرخصی مراحل
درمانیشــان را که مشــکالت قلبی ،دیابت و فشار خون
استطیکند.
ویدرپایــانخاطرنشــانکرد:اگــردادگاهباتقاضای
ما در مــورد قانون کاهش مجازات تعزیــری که یک روند
اداریاستموافقتکند،باوجودآنکهنجفییکسوم
مجازاتــشراگذرانــدهمیتوانیمتقاضایعفومشــروط
دهیمکهامیدوارمموردموافقتقرارگیرد.

دنبال حل معمای مرگ مرموز این کودک بودند
تا اینکه پروین  29ساله  -زن عموی ناصر -پس از
چند جلسه تحقیق و بازجویی به قتل وی اعتراف
کــرد و گفــت :ناصــر بچــه بازیگوشــی بــود خیلی
شــیطنت میکرد مــن خــودم دو فرزنــد کوچک
دارم بــه شــوهرم میگفتم من نمیتوانــم از این
بچه نگهــداری کنم اما او توجهــی نمیکرد و می
گفت نمیتواند بچه را رها کند ؛ روز حادثه بچهها
خیلی شلوغ میکردند و من عصبانی شده بودم
وقتی ناصر ســر و صدا میکرد او را کتک زدم فکر
نمیکردم ضربههای من باعث مرگ بچه شود.
بدیــن ترتیب پس از اعتــراف ایــن زن او به اتهام
قتل عمد بازداشــت شــد ،اما از آنجا که پدر ناصر

بحــث قرار گرفت کــه در هیأت عمومى
باید تعیین تکلیف می شــد .این پرونده
در حال حاضر شــاکى خصوصى ندارد و
قصاص منتفى است و آنچه باید تعیین
تکلیــف مــی شــد جنبــه عمومــى جرم
است.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین
منتظرى ،دادستان کل کشــور نیز درباره
پرونــده گفــت :انتخــاب حمــام بــراى
ارتکاب جنایت کامالً حســاب شده بوده
اســت .اسلحه را مســلح کرده و اگر بنا بر
ترساندن داشته در اتاق هم مى توانست
بترســاند .همچنین اگر بنا بر ترســاندن
صرف بوده مى توانســته اسلحه را نشان
دهد؛ اما اســلحه را از ضامن خارج کرده
اســت .آقاى قاتل اگر قصدش ترساندن
بوده مى توانسته با یک شلیک بترساند.
بنابرایــن همه مؤلفه هاى مندرج در بند
ب از ماده  ٢٩٠قطعاً در این حادثه عیان
و از نظر بنده قتل عمد است.
پــس از بیــان نظــرات دیگــر قضــات
موافــق و مخالــف رأی دادگاه کیفــری
سرانجام از مجموع قضات شرکت کننده
که  ٦٦نفر بودند  ٣٩نفر به حکم شــعبه
 10دادگاه کیفــرى یک رأی دادند و  ٢٧نفر
هــم رأى شــعبه  41دیــوان عالى کشــور را
تأیید کردند و بدین ترتیب رأی بر ارتکاب
قتل عمد از سوی نجفی صادر شد.

اعتیاد دارد و هنوز برای ارائه شــکایت به دادســرا
مراجعــه نکرده و از مادر ناصر نیز خبری نیســت
پرونده در دادسرا در حال تکمیل تحقیقات است.

