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آزارگر  20زن و کودک اعدام شد

متهم به قتل در دادگاه:

خودزنی کردم تا پلیس را گمراه کنم

گــروه حــوادث  /حکــم قصــاص پســر جوانی کــه در یــک درگیری
دوســتش را به قتل رســانده بود در دیوان عالی کشور نیز مهر تأیید
خورد و وی در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از
سال  94در شهرری آغاز شد .سعید که خودش به اداره پلیس رفته
بود گفت :دوستم را در یک درگیری با ضربات چاقو مجروح کردم.
البته خود سعید هم در این درگیری مجروح شده بود.او در توضیح
ماجرا به مأموران گفت :من و دوســتم ســینا با هم دعوا کردیم و او
با چاقو به من حمله کرد و من هم برای دفاع از خودم ناچار شدم
به رویش چاقو بکشم و ضرباتی را به دوستم زدم.
مأمــوران بــرای صحــت ادعاهــای ســعید راهی محــل درگیری
شدند و مشــخص شد سینا وضعیت خوبی ندارد که بالفاصله وی
را به بیمارســتان منتقل کردند و ســاعاتی بعد او فوت کرد و سعید
به اتهام قتل عمد بازداشت شد.
پــس از اعترافــات متهــم و تکمیــل تحقیقــات ،پرونــده بــرای
رســیدگی به شــعبه  10دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شد و
متهم محاکمه شد.
در جلســه رســیدگی بــه این پرونده پــدر و مادر مقتول خواســتار
صدور حکم قصاص شدند.
در ادامــه متهم بــه جایگاه رفت و گفت :آن روز ســر موضوع
کوچکی با هم درگیر شــدیم و ســینا ســیلی محکمــی به صورتم
زد .وقتی ماجرا را با دوستانم در میان گذاشتم سوار خودرو یکی
از دوســتانمان شدیم و در خیابان دنبال سینا گشتیم تا کار او را
تالفی کنم تا اینکه سینا را در داخل ساندویچی پیدا کردم .من و
یکی از دوســتانم در حالی که چاقو و قمه در دست داشتیم وارد
ســاندویچی شدیم که ســینا به محض روبه روشدن با ما یکی از
صندلیهای ســاندویچی را برداشت و به سمتمان حمله کرد.
مــن او را هــل دادم و در حالــی کــه روی زمیــن افتــاده بــود چند
ضربــه چاقــو به پایــش زدم .البتــه ضربههایم کشــنده نبودند و
قصــدم ادب کردن او بود .بعد هم برای اینکه ماجرا را از مســیر
اصلــی منحــرف کنم با چاقــو خودزنی کردم تا پلیــس را گمراه
کنم .اما حاال اعتراف میکنم که اشتباه کردم.
این درحالی است که  3متهم دیگر پرونده و از همدستان متهم
اصلــی کــه با قرار وثیقــه آزاد بودند نیز به شــرکت در نزاع منجر به
قتل و شرب خمر اعتراف کردند.
در پایــان جلســه هیــأت قضایــی وارد شــور شــد و ســعید را بــه
قصاص6 ،ســال زندان و  80ضربه شالق محکوم کردند و  3متهم
دیگر هم هر کدام به شالق و 3سال زندان محکوم شدند.
بــا اعتــراض متهمــان به حکم صــادره پرونــده به دیــوان عالی
کشــور رفــت و حکم قصاص ســعید تأیید شــد .ولی قضــات دیوان
عالی کشــور حکم زندان و شــاق وی و  3همدســتش را شکستند و
خواستند تا به اتهام شرب خمر ،تهدید و تخریب بار دیگر متهمان
محاکمه شوند.

سندسازی برای فروش خانه  60میلیارد تومانی

گــروه حوادث  2 /زن و یک مرد با جعل ســند ،خانــهای ویالیی در
شهرک گلستان تهران را به مبلغ  60میلیارد تومان فروختند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،چنــدی قبل مــردی با
مراجعــه بــه کالنتــری  141شــهرک گلســتان از یــک کالهبــرداری و
جعــل ســند خبــر داد و گفــت :آگهــی فروش یــک خانــه ویالیی به
ارزش  60میلیارد تومان را دیدم و با فروشــنده تماس گرفتم .پس
از بازدیــد خانــه و توافق بر ســر قیمت 20 ،میلیــارد تومان بهعنوان
پیــش پرداخــت به فروشــنده که یــک زن و مرد بودنــد دادم و قرار
شــد بقیه پول را نیز بپردازم .اما قبل از پرداخت قســط دوم متوجه
جعلی بودن اسناد خانه شدم و بالفاصله برای شکایت به کالنتری
آمدم.
سرهنگ جلیل موقوفهای ،رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ
در تشریح این خبر گفت :با شروع تحقیقات مشخص شد متهمان
دو زن و یک مرد هســتند که با سندســازی برای خانــه ویالیی آن را
فروختهاند.
بدیــن ترتیــب با شناســایی مخفیگاه متهمــان در غرب تهران
بــا هماهنگیهــای قضایــی ،در یــک عملیــات پلیســی دو نفــر از
متهمــان در مخفیگاهشــان دســتگیر شــدند .هــر دو متهــم در
کالنتــری به جرم ارتکابــی اعتراف کردند و با قرار وثیقه مناســب
روانه زندان شدهاند.
وی با اشــاره به اینکه دستگیری متهم سوم پرونده و کشف سایر
جرایــم احتمالــی در دســتور کار قرار دارد ،از شــهروندان خواســت
هنــگام معامله خانه و زمین تا از اصالت مدارک هویتی و مالکیت
فروشــنده مطمئن نشــده اید ،از تنظیم هرگونه قرارداد و پرداخت
وجه خودداری کنید.

اخبار

گروه حــوادث  /حکم اعدام مرد شــروری که بــا ورود به خانههای
مــردم 20 ،زن و کــودک را مــورد آزار قرارداده بــود در زندان رجایی
شهر اجرا شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از
اوایل دی ســال  ۹۷آغاز شــد .امیر ،متهم این پرونده ،مرد شــروری
بود که زنگ خانهها را به صدا درمی آورد و با شنیدن صدای کودکان
یــا زنان تنها پشــت آیفون ،خــودش را از
دوستان پدر خانواده معرفی میکرد و با
جلب اعتماد بچهها ،وارد خانه شــده و
بعد از ورود زنان و کودکان را مورد آزار و
اذیت قرار میداد .گزارش آزارهای این
مــرد تبهــکار به پلیس ،باعث شــد تا به
دســتور بازپرس شــعبه دهم دادسرای
امــور جنایــی پایتخــت بررســیها برای
شناســایی هویــت و دســتگیری متهــم
ادامــه یابد .در نهایــت امیر مدتی بعد
دســتگیر شــد و به جرایم خود اعتراف
کرد.
بازپرس رحیم دشــتبان به خاطر
تعــدد جرایــم متهم ،کیفرخواســت
امیــر را بــه اتهــام افســاد فــیاالرض
صــادر کــرد .بــا ایــن کیفرخواســت ،متهــم در دادگاه عمومــی و
انقــاب پای میز محاکمه رفت و با صدور حکم از ســوی دادگاه
عمومــی و انقــاب و تأییــد آن در دیوانعالــی کشــور ،ســرانجام
ســحرگاه چهارشنبه گذشــته ،این مرد  32ساله در زندان رجایی
شهر به دار مجازات آویخته شد.
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کارگر ساختمانی در یک قدمی چوبه دار

گــروه حــوادث  /مــرد تبهــکار کــه با
کشاندن زن جوان به ساختمان نیمه
کاره وی را مــورد آزار و اذیــت قــرار
داده و ســپس به داخل چاه انداخته
بود بــا تأیید حکــم اعدامش بزودی
پای چوبه دار خواهد رفت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،رســیدگی بــه ایــن پرونــده
از ســال  88بهدنبــال پیــدا شــدن
جســد زنــی جــوان از درون چــاه یک
ساختمان نیمه کاره آغاز شد.
ســاعت  15روز بیســت و نهم آذر
ســال  88بود که کارگران ساختمانی
نیمــه کاره واقع در جهان شــهر کرج
هنــگام کار متوجه شــدند داخل چاه
مانعی وجــود دارد بــه همین خاطر
یکــی از کارگــران وارد چــاه شــد تــا
موضوع را بررسی کند اما با جسد زن
جوان رو به رو شد.
بدیــن ترتیب بالفاصلــه با پلیس

تماس گرفتند .پس از بیرون کشیدن
جســد بــه دســتور بازپــرس جنایــی
جنــازه زن جــوان به پزشــکی قانونی
منتقــل شــد نخســتین معاینــات
پزشــکی قانونــی نشــان مــیداد وی
در اثــر خفگــی جــان باختــه اســت
همچنیــن در گــزارش دیگــری
مشــخص شــد ایــن زن تحــت آزار و
اذیت جنسی قرار گرفته است.
بدنبال شناســایی هویــت این زن
بهنــام فریبــا خیلــی زود تحقیقــات
کارآگاهان جنایی برای کشف راز این
جنایت کلید خورد.
در نخســتین گام کارآگاهــان
از محــل کشــف جســد شــروع بــه
تحقیقــات میدانــی کردنــد .صاحب
ســاختمان گفــت :مــا قــرار اســت در
اینجــا یــک تــاالر پذیرایــی بســازیم
و مدتــی اســت کــه کارگــران ســرگرم
کار هســتند امــا چند روز قبــل یکی از

کارگران به نام احمد  27ســاله پیش
من آمد و گفت دســتمزدم را تسویه
کن چــون میخواهــم از اینجــا بروم
من هم پولش را دادم و رفت.
بــه دنبــال اظهــارات صاحــب
ساختمان احمد خیلی زود شناسایی
و دســتگیر شــد .وی کــه در اولیــن
اظهارات خــود منکر هــر گونه اطالع
از قتل فریبا بود پس از بازجوییهای
فنــی لــب بــه اعتــراف گشــود و راز
جنایت خود را برمال کرد.
وی گفت :چند روزی بود که با زن
جوانی به نام فریبا آشــنا شــده بودم
وسوســه ارتباط بــا او رهایم نمیکرد
تــا اینکــه تصمیــم گرفتــم بــه بهانه
نشــان دادن ســاختمان تــاالر او را به
آنجــا بکشــانم و نقشــهام را عملــی
کنم اما وقتی دیدم او رضایت ندارد
بــا تهدیــد و زور بــه او تعــرض کردم
و بعــد از تــرس اینکــه شــکایت کنــد

و گرفتــار شــوم او را بــا روســریاش
خفــه کــردم و جســدش را داخــل
چــاه ســاختمان انداختــم .فــردای
همــان روز از صاحبــکار خواســتم تــا
دستمزدم را بدهد و فرار کردم.
بدنبــال اظهــارات ایــن مــرد
جنایتــکار کیفرخواســت وی به اتهام

قتل عمد و تجاوز به عنف صادر شد
و متهم دردادگاه کیفری یک اســتان
البــرز تحت محاکمه قــرار گرفت و با
درخواســت اولیــای دم وی بــه اتهام
قتــل عمــد بــه قصــاص و بــه خاطر
تجاوز به اعدام محکوم شد.
بــا گذشــت  11ســال از ایــن ماجرا

از آنجــا که اولیــای دم توان پرداخت
تفاضــل دیــه بــرای اجــرای حکــم
قصــاص را نداشــتند ایــن حکــم
اجــرا نشــد امــا حکــم اعــدام وی به
جرم تعــرض تنفیذ شــد و ایــن مرد
جنایتــکار بــزودی پــای چوبــه دار
خواهد رفت.

بازداشت شوهر بعد از مرگ آتشین همسر اختالف مالی
گــروه حــوادث /همزمان با مــرگ زن جــوان بر اثر
شدت ســوختگی در بیمارســتان شــوهر وی در حالی
بازداشت شده که مدعی است همسرش خودسوزی
کرده اســت .بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران»،
ســاعت  12ظهر یکشــنبه  30آذر مــرگ زن جوانی به
علت سوختگی شــدید به بازپرس کشیک قتل اعالم
شــد .با شــروع تحقیقات به دســتور بازپرس ساســان
غالمی مشخص شد که زن  41ساله یک هفته قبل به
علت ســوختگی به بیمارستان منتقل شده اما تالش
کادر درمان برای او بینتیجه مانده و وی تسلیم مرگ
شــده است .در ادامه تحقیقات مشخص شد خانواده
شهناز با مراجعه به دادسرای یافتآباد از دامادشان
شکایتکردهاند.
آنهامدعیبودنددامادشانبهخاطراختالفهایی
که با همســرش داشــته او را با تینر آتش زده و شــهناز
قبل از مرگش و زمانی که در بیمارســتان بوده به آنها
گفته که عامل این حادثه ،همسرش جلیل است.
ایــن در حالی اســت که مأمــوران کالنتری نیز قبل
از مرگ شــهناز از وی تحقیق کرده و در پرونده نوشته
بودند که شــهناز مدعی شده شــوهرش او را آتش زده
است.
بدین ترتیب جلیل به دســتور بازپرس دادســرای
یافتآباد بازداشــت شــد اما در تحقیقات منکر آتش
زدن همســرش بود .پس از مرگ زن جــوان ،با اعالم
موضــوع به بازپــرس جنایی تهران پرونده به دســتور
بازپرس غالمی از شــعبه سوم دادســرای امور جنایی
تهران همراه متهم به دادسرای جنایی منتقل شد تا
تحقیقات از او صورت گیرد.

توگو با متهم
گف 

ëëچطور با همسرت آشنا شدی؟
ســال  ،91در یک نمایشــگاه اتومبیل در اسالمشهر
کار میکــردم .مســیر رفــت و آمــد همســرم از مقابل
نمایشــگاه مــا بود و من او را دیدم و عاشــقش شــدم.
وقتی از او خواستگاری کردم شماره برادرش را به من
داد تا برای ازدواج با او صحبت کنم .وقتی با برادرش
تماس گرفتم به من گفتند او  12سال از تو بزرگتر است

و این ممکن اســت برایت مشکلســاز شود اما من
پذیرفتــم و دو هفته بعــد بــا او ازدواج کردم .حتی
مدتــی بعد از ازدواجمان متوجه شــدم که شــهناز
قبالً با شخصی عقد کرده بود با اینکه این موضوع
را از من مخفی کرده بودند بازهم برخوردی نکردم
و با این موضوع کنار آمدم.
ëëپساختالفتانسرچهبود؟
پدر و مادر من از هم جدا شــده بودند و حتی در
زمان ازدواج هیچ کدامشــان برای مراسم عروسی

مــن نیامدند .با این حال من گاهی بــه دیدن مادرم
میرفتم .اما شــهناز میگفت حق نداری به دیدن او
بروی .این موضوع یکی از مشکالت اصلی ما بود که
مدام بهخاطر آن باهم دعوا میکردیم.
ëëفرزندهمدارید؟
شــهناز یک بار ســقط جنین کرده بــود .فروردین
امســال هم بچهمــان  5مــاه و  20روزه بــه دنیا آمد و
بعــد از چند روز بســتری شــدن در بیمارســتان فوت
کرد .این اتفاقها ضربه سنگینی به همسرم وارد کرد.
و او زمانی حالش بدتر شــد که برادرش هم چند روز
بعد فوت کرد .مرگ بچه و برادرش باعث افسردگی
و مشــکل روحــی در شــهناز شــد .ایــن مــوارد باعث
اختالف بین من و شهناز شده بود و مدام باهم درگیر
میشدیم.
ëëروزحادثهچهاتفاقیافتاد؟
گفت حق نــداری به خانه مادرت بــروی ،اما من
رفتــم و وقتــی برگشــتم دیــدم در خانــه را از داخــل
قفــل کرده اســت .بعد از مدتــی در خانه را بــاز کرد و
خــودش به آشــپزخانه رفت و با قیچــی موهایش را
کوتاه کــرد .بعد هم تینر را برداشــت ابتدا کمی روی
من پاشــید و بعد روی خودش تینر ریخت .بعد هم
فندکی برداشــت .از این رفتارش بشدت شوکه شده
بــودم .فندک را روشــن کرد و ناگهان شــعلهور شــد.
خواستم کمکش کنم اما چون در آکاردونی قفل بود
نمیتوانســتم وارد شــوم بعــد خودش کلیدهــا را به
ســمت من انداخت با عجله در را بــاز کردم و او را به
داخل حمام بردم .بعد از اینکه آتش خاموش شــد
با خانوادهاش تماس گرفتم و گفتم شهناز خودش را
آتش زده است .بعد هم با اورژانس تماس گرفتم و
او را به بیمارستان بردند.
ëëتینرازکجاآوردهبود؟
ما ســاکن طبقه ســوم هســتیم و طبقه اول و دوم
خالی اســت و صاحب خانه تصمیم داشــت بعد از
رنــگ کردن این واحدها ،آنهــا را اجاره دهد .تینر زیر
راه پلهها بود که شهناز تینر را برداشته و به خانه آورده
بود.

دختر  21ساله قربانی خشم پدر شد
گروه حوادث  /مرد میانسال که پس از
قتل دختر  21ســالهاش جسد وی را در
اطراف روستای علیآباد اصفهان رها
کرده بود پس از دستگیری انگیزه خود
را از ایــن جنایــت اختــاف خانوادگــی
عنوان کرد.
گــزارش ایــن حادثــه روز  ۲۶آذر
امســال همزمــان با کشــف جســد این
دختــر بــه پلیــس اعــام شــد .وقتــی
مأمــوران بــه محــل کشــف جســد در
اطــراف روســتای علــی آبــاد نجــف
آبــاد رفتند با دســتور بازپــرس جنایی
تحقیقــات بــرای شناســایی هویــت
ایــن دختــر صــادر شــد .در تحقیقــات
اولیه پــس از شناســایی هویت مقتول
مأموران به ســراغ خانــواده وی رفتند
که پدرش در همان دقایق نخســت به
قتل دخترش اعتراف کرد.
محمــد محمــدی ،رئیــس دادگاه
بخش مهردشت نجف آباد اصفهان،
دربــاره ایــن پرونده گفــت :همزمان با
اعتــراف پــدر مقتــول وی مدعــی شــد
بــه خاطــر اختالفهــای خانوادگــی و
مشــاجره بــا دختــرش عصبانی شــده
و او را بــه قتل رســانده اســت .در حال

حاضــر نیز پرونده قتل دختر  ۲۱ســاله
در دادگاه مهردشت در دست بررسی
و انجــام تحقیقــات تکمیلــی اســت تا
انگیزه واقعی این جنایت برمال شود.
ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از
دوســتان مقتــول دربــاره ایــن جنایت
خانوادگــی بــه ایســنا گفت :او را شــیدا
صــدا میکردیــم ،امــا اســمش در
شناســنامه اعظــم بود .ما همشــهری،
همکالســی و دوســت بودیــم و
خانــوادهاش در روســتای خیرآبــاد در
بخش مهردشــت از توابع شهرســتان
نجفآباد همسایه مادربزرگم بودند.
هفتــه قبــل وقتــی از تولــد دوســتم
بــه خانه برگشــتم مادرم گفــت که در
خیرآباد یک دختر جوان را کشــتهاند و
جســد او بعد از  ۳روز پیدا شده است.
وقتی نشــانیهای او را پرســیدم گفت
دختــر  ۲۱ســالهای بــوده که پــدرش او
را کشــته و جنــازهاش را در بیابانهای
نزدیــک علی آباد که روســتای دیگری
در آن منطقــه اســت رها کــرده بود .از
شنیدن خبر مرگ شیدا شوکه شدم.
خیرآباد روستای محرومی است که
امکانــات زیادی ندارد ،بهدلیل همین

شــیدا چند ســالی بود که بــه اصفهان
آمده و اینجــا درس میخواند ،خواهر
بزرگتــرش هــم در اصفهــان زندگی
میکــرد و او مدتــی پیــش خواهــرش
زندگی میکرد ،ولی خانوادهاش گفته
بودند باید به روستا برگردد.
در مــورد ماجــرای قتــل شــیدا از
دوســتان و همشــهریهایم دالیــل
مختلفی شــنیده ام ،برخــی میگویند
دیر به خانه رفتــه و پدرش عصبانی و
بــا او درگیر شــده ،برخی هم میگویند
پــدرش متوجــه ارتبــاط و عشــق او به
یک پسر شده ب ه همین دلیل عصبانی
شده و به او حمله کرده است.
هرچــه بــوده پــدرش او را خفــه
کــرده و جنــازهاش را در یــک گونی در
بیابانهــای علــی آبــاد رها کــرده بود،
حاال هم که پدرش را دستگیر کردهاند.
وی مدعی شــد :ســال قبــل خواهر
کوچکتر شــیدا هم خودش را دار زده
بــود .مــا با هم رفــت و آمد داشــتیم و
گاهــی بــه خانهشــان میرفتــم ،پدر و
مادرش خیلی ســختگیر بودند .آنها ۴
دختــر بودند که یکی خودکشــی کرد و
دیگری نیز به قتل رسیده است.

انگیزه قتل خانواده تویسرکانی
گــروه حــوادث  /ماجــرای جنایــت مرمــوز در گاوداری و
قتــل هولنــاک  5عضو یــک خانواده در روســتای مرادآباد شــهر
تویسرکان با اعترافات کارگر افغانســتانی مبنی بر اختالف مالی
با این خانواده وارد مرحله تازهای از تحقیقات شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این قتل عام خانوادگی
روز چهارشــنبه هفته گذشــته به پلیس اعالم شد و سپس اجساد
پدر و مادر و ســه فرزنــد خانواده در حوالــی گاوداری و درون یک
چاه کشــف شــد .در حالــی کــه روز پنجشــنبه کارگر افغانســتانی
این گاوداری به اتهام قتل دســتگیر شــده بود وی به جنایتها با
همدستی دوستش اعتراف کرد.
ســرهنگ حســین بشــری معــاون اجتماعــی پلیس اســتان
همــدان در این باره بــه خبرنگار حوادث «ایــران» گفت :پس از
دســتگیری متهم اصلی پرونده و بازجویی ،وی به قتلها اعتراف
کرد و انگیــزهاش را از ایــن جنایت اختالف حســاب با صاحب
گاوداری عنوان کرد.
معــاون اجتماعی پلیس اســتان افــزود :قاتل پــس از انجام
قتل اقدام به سرقت یک کیلوگرم زعفران و پنج دستگاه گوشی
تلفن همراه متعلق بــه مقتوالن کرده بود .البته در چند روز اخیر
شایعاتی در خصوص انگیزه قاتل در این پرونده مطرح شده بود
از جمله اینکه عامــل قتل  8کیلو زعفران و پول فروش خودروی
تیبــا را ســرقت کرده که هــم مجموعه پلیس و هم دادســتان آن
را تکذیــب کردند اما خــود قاتل روز دوشــنبه در بازجوییهایش
عنوان کرده که به خاطر اختالف حســاب با پدر خانواده دســت
به جنایت زده و سپس یک کیلو زعفران و پنج گوشی متعلق به
مقتولین را سرقت کرده است.
اظهارات دادستان تویسرکان
علی بهادری ،دادستان تویسرکان نیز با بیان اینکه علت قتل
خانواده  5نفره تویســرکانی هنوز مشخص نیست گفت :قضیه
قتل به خاطر سرقت زعفران و پول فروش خودروی تیبا درست
نیست و انگیزه قتل هنوز کامالً مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه یک نفر در جریان این قتل هولناک دســتگیر
شــده و صحبتهــای قابل تأملی نیز زده اســت افــزود :کارهای
اطالعاتــی روی دســتگیری نفــر دوم در حــال انجــام اســت کــه
امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر او را دستگیر کنیم.

متهم به قتل وحید مرادی

در انتظار محاکمه

گروه حوادث  /مرد زندانی که به اتهام قتل وحید مرادی در زندان به قصاص محکوم شــده
بــود در حالی برای ســومین بار محاکمه میشــود که قضــات دیوان عالی کشــور رأی صادره را
نقض کردند.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،ایــن مرد جوان که ســعید نام دارد دو بار در شــعبه
چهــارم دادگاه کیفــری اســتان تهران محاکمه و بــه اتهام قتل وحید مرادی شــرور معروف به
قصاص محکوم شــد اما رأی صادره در دیوان عالی کشــور نقض شــد و برای بار ســوم ســعید
باید پای میز محاکمه برود .وحید مرادی مقتول این پرونده که  43ســاله بود و چندین ســابقه
کیفری داشــت به اتهام قتل دوســتش در خانه وی واقع در ولنجک دســتگیر شــده و به زندان
افتاده بود اما در جریان یک درگیری جمعی در زندان کشته شد.
متهــم در اعترافــات خود گفــت :روز حادثه وحید با نوچههایش بهســمت ما حمله کرد او
میگفت عقاب زندان اســت و همه باید به خواســتهاش احترام بگذارد ما در بند را بستیم که
درگیــری ایجاد نشــود .آنها با آب جوش و چاقو حمله کردند و درگیــری باال گرفت آنها به زور
وارد بند ما شــدند و با چاقو و قمه دســت ساز حمله کردند و دراین میان وحید کشته شد .من
این قتل را مرتکب نشدم و اتهام را قبول ندارم.
این درحالی بود که اولیای دم برای متهم درخواست قصاص کرده بودند.
قضات دادگاه نیز پس از بررســی پرونده و فیلم درگیری در زندان حکم بر قصاص سعید
دادند .اما وقتی سعید به رأی صادره اعتراض کرد پرونده دوباره به دیوان عالی کشور رفت و
رأی نقض شد چراکه قصاص بر اساس علم قاضی صادر شده بود و دیوان عالی کشور اعالم
کرد اگر فیلم بازبینی شده باید مشخص شود دقیقاً ضربه را چه کسی زده است .به این ترتیب
دوبــاره نقــص بر رأی صادره وارد شــد و پرونده یکبار دیگر به شــعبه  4برگشــت تــا با بازبینی
مجدد فیلم یکبار دیگر متهم محاکمه شود.
این درحالی اســت که ســعید متهم اصلی پرونده پیش از این دو نفر را به قتل رسانده بود
اما موفق شد در هر دو پرونده رضایت بگیرد و فقط در پرونده قتل وحید مرادی فعالً با حکم
قصاص روبه روست.وی همچنین اتهام سرقت مسلحانه از طالفروشی در الهیجان را نیز در
پروندهاش دارد.
با توجه به نقصی که دیوان عالی کشــور بر پرونده قتل وحید مرادی وارد کرده سعید یکبار
دیگر در شعبه  4پای میز محاکمه میرود.

