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م�رد جواني ك�ه ب�ه خاطر اخت�اف مال�ي با 
آت�ش زدن اجن�اس كارگاه ب�رادرش مرتكب 
قتل وي شده بود، روز گذشته با اعام رضايت 
اولياي دم از جنبه عمومي جرم محاكمه ش�د. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��ال 95، مأموران 
پليس از مرگ مش��كوك مرد جوان��ي در يكي از 
بيمارستان هاي ش��هر باخبر و راهي محل شدند. 
جس��د متعلق به مرد جواني به نام س��ياوش بود 
كه در جريان درگيري با ب��رادرش در يك حادثه 
آتش سوزي در كارگاهش فوت كرده بود.  با انتقال 
جسد به پزش��كي قانوني، مأموران در اولين گام 
از تحقيقات دريافتن��د، روز حادثه امين به خاطر 
اختالف مالي به كارگاه بس��ته بندي برادرش در 
ش��هرك آزادي رفته و بعد از درگيري با مقتول با 
ريختن بنزين موجب آتش سوزي كارگاه و زخمي 
ش��دن دو برادرش شده اس��ت كه بع��د از انتقال 
دو برادر به بيمارستان س��ياوش به خاطر شدت 
جراحات فوت مي كند.  به اين ترتيب امين 30 ساله به اتهام قتل عمد بازداشت شد. وي 
در بازجويي ها جرمش را انكار كرد و گفت: »قصد آت��ش زدن اجناس كارگاه برادرم را 
داشتم كه سياوش به سمت شيرآب رفت و دچار سوختگي شديد شد. برادر ديگرم نيز 
در كارگاه بود. او هم براي ميانجيگري از اتاق كارگاه بيرون آمد و سعي داشت سياوش را 
نجات دهد كه دستش سوخت. باور كنيد من قاتل سياوش نيستم.« با انكارهاي متهم 
اما وي بنا به شواهد موجود روانه زندان شد كه با اعالم گذشت از سوي اولياي دم پرونده 
وي براي رسيدگي از جنبه عمومي جرم به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران به 
رياست قاضي زالي فرستاده شد و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي قرار گرفت. ابتداي 
جلسه، بعد از اعالم گذشت از سوي اولياي دم، پدر مقتول گفت: »به خاطر مرگ سياوش 
همه اعضاي خانواده شرايط سختي را دارند. امين متأهل است اگر او در زندان بماند بار 
ديگر خانواده دچار بحران خواهد شد. پس��رانم هميشه همديگر را حمايت مي كردند. 
اين اتفاق ناخواسته بود و مطمئنم امين برادرش را به عمد نكشته است. تقاضا دارم هر 
چه زودتر پسرم به آغوش خانواده اش برگردد.« در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و 
گفت: »س��ياوش بدهكار بود. چند روز قبل از حادثه طلبم را مي خواستم كه پيشنهاد 
داد به جاي پول، پوكه كپسول بدهد. آن جنس ها به مرور فاسد مي شد و نمي توانستم 
آنها را بفروشم به همين دليل قبول نكردم. اين ماجرا ادامه داشت تا اينكه روز حادثه به 
خاطر مشكالت مالي عصباني شدم و به كارگاه برادرم رفتم. تصميم داشتم اجناسي كه 
برايم كنار گذاشته را بسوزانم. همان لحظه سياوش و نويد آمدند و وقتي بنزين را روي 
اجناس ريختم متوجه شدم سياوش هم آتش گرفته است. نويد جلو رفت تا سياوش را 
نجات دهد كه دستش سوخت.« متهم در ادامه گفت: »با ديدن اين صحنه بالفاصله با 
اورژانس تماس گرفتم و دو برادرم را به بيمارستان رساندم كه متأسفانه سياوش فوت 
كرد اما نويد معالجه شد.« در ادامه برادر متهم، نويد كه در محل حادثه حضور داشت در 
جايگاه قرار گرفت و گفت: »امين فقط روي پوكه هاي كپسول بنزين ريخت و سپس با 
من و سياوش بحث كرد. سعي كردم آنها را آرام كنم كه ناگهان سياوش با ديدن آتش به 
سمت شير آب رفت تا آتش را خاموش كند كه دچار سوختگي شديد شد. وقتي او را به 
بيمارستان برديم قبل از رفتن به اتاق عمل گفت: »پايم سر خورد و روي زمين افتادم.« 

او هم امين را مقصر نمي دانست.« در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.
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بزم ها و مهماني هاي شبانه اي كه همراه با مصرف 
مشروبات الكلي برگزار مي شود سرانجام خوبي 
براي مهمان هاي آن بزم در پي ندارد. معموالً اين 
مهماني ها با درگيري هاي خونيني پايان مي يابد 
و اين سرخوشي هاي كاذب ساعتي بيشتر دوام 
نمي آورد. مثل پرون�ده قتل پس�ر جواني كه در 
بزم ش�بانه اي در دام�داري يكي از دوس�تانش 
پس از مصرف مش�روبات الكلي به قتل رس�يد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت 1:30 بامداد جمعه 
23 آذرماه قاضي محس��ن مدير روستا، بازپرس ويژه 
قتل دادس��راي امور جنايي تهران ب��ا تماس تلفني 
مأموران كالنتري 159 بي س��يم از قتل پسر جواني 
با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در بيمارستان با 
جسد خونين پسر 25 س��اله اي به نام كامران روبه رو 
شدند كه بر اثر اصابت ضربه چاقو به قفسه سينه اش 
به كام مرگ رفته بود.  نخستين تحقيقات نشان داد 
مقتول ساعتي قبل در بزم شبانه اي در دامداري يكي از 
دوستانش حوالي خاوران با مرد افغاني درگير مي شود 
كه در جريان آن مرد افغان با ضربه چاقو او را زخمي 
و از محل فرار مي كن��د. پس از اي��ن حادثه صاحب 
دامداري و دو نفر از دوستانش كامران را براي درمان 
به بيمارستان منتقل مي كنند اما ساعتي بعد او بر اثر 
شدت خونريزي فوت مي كند.  بدين ترتيب مأموران، 
صاحب دامداري كه مرد جواني به نام مصيب است و 
دوستش بهمن را كه در درگيري حضور داشتند براي 

تحقيق بازداشت كردند. صبح ديروز مصيب و بهمن 
براي بازجويي به دادسراي امور جنايي تهران منتقل 
شدند.  مصيب در توضيح ماجرا گفت: من دامداري 
بزرگي در جنوب تهران حوالي خاوران دارم و گوشت 
تعدادي از قصابي هاي محل را تأمين مي كنم. پنج سال 
قبل مرد افغاني به نام بصير راك��ه زن و دو بچه دارد 
براي كارگ��ري در دامداري ام اس��تخدام كردم. او به 
صورت غير قانوني براي كار وارد ايران شده بود اما من 
كارهاي اداري او را انجام دادم و براي او و خانواده اش 
مجوز اقامت در ايران گرفتم . در اين مدت او مشكلي 
نداش��ت و كارش را خوب انجام مي داد تا اينكه شب 
حادثه من، مقتول و بهمن را به دام��داري ام دعوت 
كردم. چون روز قبل تعدادي گوس��فند كشته بودم 
و مقداري جگر در دامداري داشتم و تصميم گرفتم 
به بهانه خوردن جگر بزم دوستانه اي را برپا كنم. شب 
بود كه دوس��تانم به دامداري آمدن��د و همگي ابتدا 
مشروب خورديم. ساعتي بعد كامران شروع به سيخ 
زدن جگر ها كرد كه با بصير چشم در چشم شدن و به 
خاطر سيخ زدن جگرها درگير شدند. وقتي درگيري 
آنها باال گرفت مقتول سيلي به صورت بصير زد و همان 
لحظه هم بصير شي اي به طرف سينه مقتول پرتاب 
كرد كه بعد متوجه شديم چاقو بوده است. پس از اين 
ما مقتول را به بيمارستان منتقل كرديم و قاتل هم از 
فرصت اس��تفاده كرد و گريخت. مأموران به دستور 
قاضي مدير روستا در تالشند تا قاتل فراري را دستگير 

كنند. تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

فرار قاتل پس از بزم شبانه
شاگرد مكانيكي براي فرار از خسارت 25 ميليون 
توماني با اجير ك�ردن زن كارتن خوابي از صاحب 
مغازه اش به دروغ به اتهام آدم ربايي شكايت كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل زني به اداره پليس 
رفت و از صاحبكار پس��رش به اتهام آدم ربايي شكايت 
كرد.  شاكي در ادعايي گفت: پسرم شاگرد مكانيك است 
و در مغازه مرد جواني كار مي كند. س��ه روز است پسرم 
به خانه نيامده تا اينكه فهميدم صاحبكارش او را ربوده 
و حبس كرده اس��ت. وقتي به س��راغ او رفتم گفت بايد 
25 ميليون تومان به او پرداخت كنم تا پسرم را آزاد كند.  
پس از طرح اين شكايت تيمي از مأموران پليس آگاهي 
به دستور قاضي رضواني، بازپرس شعبه هشتم دادسراي 
امور جنايي براي تحقيق وارد عمل ش��دند. مأموران با 
حضور در محل كار پسر جوان مش��اهده كردند وي در 
تعميرگاه مشغول به كارش است و اصاًل آدم ربايي در كار 
نيست. بدين ترتيب صاحب تعميرگاه و پسر جوان براي 
تحقيق به دادسراي امور جنايي احضار شدند.  صاحب 
تعميرگاه در تحقيقات گفت: چند سالي است پسر جوان 
به عنوان ش��اگرد در مغازه ام كار مي كن��د. مدتي قبل 
مردي خ��ودروي بي ام وي گرانقيمت��ش را براي تعمير 
به تعميرگاه من آورد. ش��اگردم بدون اجازه و به صورت 
مخفيانه خودروي بي ام وي مش��تري را سوار مي شود و 
براي تفريح به داخل خيابان مي رود كه تصادف مي كند. 
اين تصادف حدود 25 ميليون تومان به خودروي بي ام و 
خس��ارت وارد كرد كه صاحب خ��ودرو از من گرفت. از 
آنجايي كه شاگردم باعث اين تصادف شده بود قرار شد 
پول خسارت را پرداخت كند، اما او پولي نداشت و من هم 
قرار گذاشتم از حقوقش كم كنم و االن هم نمي دانم چرا 
خانواده او ادعاي آدم ربايي كرده اند.  پس��ر جوان هم در 
توضيح ماجرا گفت: پس از تصادف من بايد 25 ميليون 
تومان خسارت پرداخت كنم، اما پولي نداشتم و قرار شد 
تا زمان تسويه حساب به صورت رايگان در تعميرگاه كار 
كنم و حقوقم را به عنوان خسارت به صاحب تعميرگاه 
بپردازم. ب��ه همين دليل تصميم به ش��كايت آدم ربايي 
دروغين گرفتم تا مأموران صاحب مغازه را بازداشت كنند 
و من هم بدهي ام را پرداخت نكنم. براي اجراي نقشه ام 
زن معتاد كارتن خوابي را پيدا كردم و 100 هزار تومان به 
او دستمزد دادم و او هم قبول كرد و به اداره پليس رفت 
و به عنوان مادرم ش��كايت دورغين آدم ربايي را مطرح 
كرد. بدين ترتيب با تحقيق از متهمان پرونده آدم ربايي 

دروغين به دستور قاضي رضواني بسته شد. 

 اجیر کردن
  زن کارتن خواب 

برای آدم ربایی دروغین

تحقيق�ات درب�اره م�رگ مش�كوك پس�ر 
دانش آم�وزي كه پ�س از دعوا ب�ا معلمش به 
طرز مرم�وزي به زندگ�ي اش پاي�ان داده بود 

ادامه دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 11 صبح پنج شنبه 
22 آذرماه قاضي مدير روس��تا، بازپرس ويژه قتل 
دادس��راي امور جناي��ي تهران با تم��اس تلفني 
مأموران كالنتري 126 تهرانپارس از كشف جسد 
پسر جواني در يكي از پارك هاي شرق تهران با خبر 
و همراه تيمي از كارآگاه��ان پليس آگاهي راهي 

محل شد.  بررسي ها حكايت از اين داشت دقايقي 
قبل رهگذران در حال عبور از پارك با جسد پسر 
جوانی روبه رو مي ش��وند و موضوع را به مأموران 
پليس خبر مي دهند. از س��وي ديگ��ر تحقيقات 
مأموران نشان داد جسد متعلق به پسر 18 ساله اي 
است كه در يكي از دبيرس��تان هاي شرق تهران 
مشغول به تحصيل بوده است. همچنين مشخص 
شد پدر و مادر پس��ر دانش آموز روز قبل به اداره 
پليس رفته و اعالم مفق��ودي كرده اند. بنابراين با 
شناسايي جسد پسر دانش آموز، مأموران تحقيقات 

خود را براي علت حادثه ادامه دادند.  مأموران در 
تحقيقات بعدي دريافتند روز چهارش��نبه پس��ر 
18 س��اله همراه همكالس��ي اش از مدرسه خارج 
شده تا اينكه ش��امگاه همان شب پيكر نيمه جان 
همكالسي اش به بيمارستان منتقل مي شود و روز 
بعد جسد وي در پارك كش��ف مي شود. بنابراين 
مأموران براي تحقيق به س��راغ همكالس��ي پسر 
فوت ش��ده در بيمارس��تان رفتند. وي گفت: روز 
چهارشنبه به خاطر شوخي غير اخالقي كه من و 
دوس��تم انجام داديم معلم ما را دعوا كرد. پس از 

اين دو نفري از مدرس��ه بيرون آمديم و به يكي از 
خيابان هاي جنوبي تهران رفتيم و قرص ترامادول 
خريديم و خورديم. داخل پارك حالمان بد شد و 
هر دو خوابيديم تا اينكه شب از خواب بيدار شدم 
و همكالس��ي ام را هم ازخواب بيدار كردم. حالم 
خيلي بد بود و به سختي خودم را به خيابان رساندم 
و با پدرم تماس گرفتم و موضوع را توضيح دادم كه 
پدرم مرا به بيمارستان رساند و االن متوجه شدم 
دوس��تم فوت كرده اس��ت.  تحقيقات درباره اين 

حادثه به دستور قاضي مدير روستا ادامه دارد. 
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انكار قتل آتشین برادر


