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شهادتمأمورپلیسدرسناریویفرارزندانیان
مأمــور پلیس شهرســتان رامشــیر که در
جریان فراری دادن یک زندانی از ســوی
مردان مســلح بــا اصابــت چهــار گلوله
زخمی شده بود به شهادت رسید.
 20خــرداد دو نفــر از مأمــوران نیروی
انتظامــی شهرســتان رامشــیر درحــال
انتقــال ســه متهم بــه زندان شهرســتان

رامهرمــز بودند کــه در محاصره  5موتور
ســوار مســلح قرار گرفتنــد .این نقشــه از
ســوی پســر جوانــی بــرای فــراری دادن
بــرادر زندانیاش طراحی شــده بــود .در
ایــن ماجرا گروهبان یکم «نوید حقیقت
شــناس» کــه راننــده خــودروی حامــل
متهمــان بود بــا وجودی که چهــار گلوله

انفجار شدید در قم مردم را وحشت زده کرد

خــورده بــود اما اجازه فرار بــه متهمان را
نــداد و با همــان جراحــات خــودرو را به
زنــدان تحویــل داد تــا نقشــه مهاجمان
نافرجــام بماند.ســرهنگ قاســمپور،
معــاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی
استان خوزستان گفت« :دو مأمور بدرقه
پس از پایان مأموریتشان به بیمارستان

امــام اهــواز منتقــل شــدند امــا گروهبان
یکــم «نوید حقیقت شــناس» که راننده
خــودروی حامــل متهمــان بــود بهدلیل
شــدت جراحات به درجه رفیع شهادت
نائل شــد .گروهبــان حقیقت شــناس با
توجــه بــه اینکــه چهــار گلوله بــه بدنش
اصابــت کــرده بود متهمــان را بــا همان

قاتل بنیتا :مرا اعدام کنید

خط تلفن قدیمی قاتل را لو داد

ایران

گروه حوادث /جلســه صلح و ســازش
برای جلب رضایت پدر و مادر بنیتای
 8ماهــه درحالــی برگــزار شــد کــه پــدر
متهم ردیف اول پرونده برای پرداخت
دیه ب ه هــر مبلغی که خانــواده مقتول
بخواهند اعالم آمادگی کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی
«ایــران» ،صبح  21خــرداد پدر و مادر
بنیتا به دادســرای جنایــی تهران رفته
و در نخســتین جلســه ای کــه بــرای
صلح و ســازش در دادسرا برگزار شد،
شــرکت کردنــد .دختــر  8ماهــه ایــن
زوج  29تیــر ســال گذشــته در حالــی
که داخل خــودروی پرایدشــان جلوی
در خانــه تنهــا رهــا شــده بود از ســوی
ســارقان خــودرو ربوده شــد امــا  6روز
بعد ســارق خــودرو دســتگیر شــد و با
اعتراف وی جســد بچــه در حالی که از
فــرط گرســنگی و تشــنگی و گرما جان
باختــه بــود داخل خودرو کشــف شــد.
متهم مدعی شــد از وجود بچه داخل
خودرو خبر نداشــته امــا وقتی متوجه
حضــور او شــد خــودرو را کنــار خیابان
رها کرده و گریخته است.
در ایــن پرونده دو مرد جــوان دیگر
که همدســت متهم ردیــف اول بودند
نیــز بازداشــت شــدند .پرونــده ایــن
جنایت به صورت ویژه مورد رســیدگی
قــرار گرفت و با تکمیل تحقیقات ،ســه
متهــم پای میز محاکمــه رفتند .متهم
ردیف اول محکوم به قصاص شد و دو
نفر دیگر به زندان محکوم شدند.
حــاال پــدر و مــادر بنیتا که خواســتار
قصــاص در مــأ عــام شــده بودنــد در
دادســرای جنایی تهران حاضر شــدند
تا در نخســتین جلســه صلح وســازش
شرکت کنند .به غیر از پدر و مادر بنیتا،
پــدر متهم ردیــف اول ایــن پرونده نیز
حضــور داشــت .مرد میانســال بــا ابراز

ناراحتــی از اتفاقــی کــه بــرای بنیتــا رخ
داده اســت ،گفت :حاضــرم دیه ای که
خانــواده بنیتا می خواهنــد را پرداخت
کنــم تــا آنها رضایــت دهند و پســرم از
قصاص نجات یابد.
در ایــن جلســه پــدر و مــادر بنیتــا
ســکوت کــرده و هیــچ حرفــی بــه زبان
نیاوردند .اما پدر مرد اعدامی همچنان
خواســتار عفو پســرش بود و از خانواده
بنیتا خواست تا هر مبلغی که به عنوان
دیه مــی خواهند از وی طلــب کنند اما
پسرش را اعدام نکنند.

به دنبال این جلسه صلح و سازش،
مــرد اعدامی نیــز به دادســرای جنایی
تهران منتقل شــد .او گفــت :مرا اعدام
کنید .من الیق بخشــیدن نیســتم .من
عامــل قتل یک کودک بــی گناه بودم و
نمی توانم با عذاب وجدان کنار بیایم.
از شــما می خواهم که مــرا اعدام کنید
و از خانواده اولیای دم هم می خواهم
کــه رضایــت ندهند تــا شــاید از عذاب
وجدان رها شوم.
از ســوی دیگــر طبــق مــاده 428
قانــون مجــازات اســامی ،چنانچــه

قتــل فجیــع باشــد یــا حساســیت
عمومــی را جریحــه دار کنــد یا اولیای
دم توانایــی پرداخــت تفاضــل دیه را
نداشته باشــند ،با تشخیص دادستان
و بــا تأیید رئیس قــوه قضائیه تفاضل
دیــه بــرای قصــاص از بیــت المــال
پرداخــت می شــود .باتوجه بــه اینکه
پرونــده بنیتــا نیــز چنیــن شــرایطی
داشــت تفاضــل دیــه از بیــت المــال
پرداخت شــده و پرونده ایــن جنایت
بــرای اجرای حکم در دادســرای امور
جنایی است.

محاکمه دوباره دومین متهم پرونده

گروه حــوادث :معصومــه مرادپور/
محاکمه متهم ردیف دوم در قتل
خبر
بنیتــا کوچولــو بــار دیگر در شــعبه
دهم دادگاه کیفری برگزار شد.
مهدی که پیش از این در شــعبه نهم دادگاه کیفری
به 13ســال زندان ،شــاق و تبعید به شهر ایذه محکوم
شــده بود حکمش مورد تأیید قضات دیوانعالی کشــور
قرار نگرفت و صبح دیروز در حالی که با قرار وثیقه آزاد
بود در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران به
ریاست قاضی محمدباقر قربانزاده محاکمه شد.
بهگزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،در ابتدای این
جلســه متهم ضمن ارائه توضیحاتــی در خصوص روز
حادثــه به قاضی گفت :مــن و «محمد» – متهم ردیف
اول  -پــس از آنکــه بــه قصد خریــد مواد مخــدر ،راهی
تهــران شــدیم ،در خیابانها میگشــتیم تــا در فرصتی
مناسب به سراغ فروشنده مواد برویم .بعد از لحظاتی
کــه پرســه میزدیــم به یک بــاره خــودروی پرایــدی که
روشن کنار خیابان رها شده بود نظر «محمد» را جلب
کرد و به ســمت آن دوید و بســرعت ســوار آن شــد .من
شاهد ماجرا بودم و واکنشها و بیتابیهای پدر و مادر
بنیتا را میدیدم .همان موقع بود که متوجه حضور بنیتا
در داخل خودرو شدم .به همین خاطر وقتی «محمد»

از محــل دور شــد با او تمــاس گرفتم و از او خواســتم تا
بچــه را بــه یک آژانــس تحویــل بدهد .من خــودم هم
همان شــب ماجــرا را برای دوســت دیگرم «مســعود»
تعریف کردم که «مســعود» چنــد روز بعد پلیس را در
جریان ماجرا قرار داد و جنازه بنیتا در خودرو پیدا شد.
وی در ادامه افزود :اصالً قرار نبود «محمد» دســت
به ســرقت خودرو بزند .خودرو روشن و بدون سرنشین
او را وسوســه کرد .او از اموال ســرقتی هیچ چیزی غیر از
یک بند ســبز کیــف به من نداد .مــن وضعیت خانواده
بنیتا را درک میکنم چراکه خودم پدر دو فرزند هستم.
آن روز بدتریــن روز زندگــیام بــود .هیــچ وقــت فکــر
نمیکــردم کاری کــه محمد کرده موجب کشــته شــدن
یــک بچــه بیگنــاه شــود .بهخاطــر اعتیادی که داشــتم
جــرأت نکردم خــودم ماجــرا را به پلیس اطــاع دهم.
امــا میدانم اگــر زودتر پلیس را باخبر میکردم ،شــاید
دختربچه زنده میماند.
متهم در ادامه ضمن اشاره به وضعیت کنونی اش،
خاطرنشــان کرد :بعد از دستگیری مواد را کنار گذاشتم
و مدتی اســت رفتگر شهرداری هستم .باور کنید من در
سرقت و ربودن بچه هیچ دخالتی نداشتم.
پــس از پایــان دفاعیات ایــن متهم ،هیــأت قضایی
برای صدور حکم وارد شور شدند.

بازنشستگی پیش از موعد کار دست مرد میانسال داد

ایران

گروه حوادث /مرد میانســال که برای دریافت
حکم بازنشستگی پیش از موعد خودش را به
دیوانگی زده بود کار دســت خودش داد.او در
اقدامی عجیب پسر بچه همسایه را دزدید اما
به جرم آدم ربایی با پنج ســال حبس قضات
شعبه پنجم دادگاه کیفری رو به رو شد.
بهگــزارش خبرنــگار حوادث«ایــران»،
رســیدگی به این پرونده بهدنبال شکایت یک
مرد جوان آغاز شــد .وی گفت مرد میانسالی
کــه نظامــی اســت در همســایگی مــا زندگــی
میکنــد .او رفتارهــای عجیبــی دارد و گاهــی
اوقــات در پلههــا داد و فریــاد راه میانــدازد.
دیروز پسر  7سالهام در حالی که گریه میکرد
بــه خانهمــان آمد و گفــت مرد همســایه وی
را بــهزور بهخانــهاش بــرده اســت.به دنبــال
شــکایت این مرد ،پســر خردســال به پزشکی
قانونی معرفی شــد اما آثــاری از آزار و اذیت
گــزارش نشــد .مرد میانســال بازداشــت شــد
و آزار پســر خردســال را انــکار کــرد.وی دیروز

در شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری یــک اســتان
تهــران به ریاســت قاضــی بابایی و بــا حضور
قاضــی ســاجدی مستشــار دادگاه پــای میــز
محاکمــه ایســتاد و گفت :نظامی هســتم و از
شــغلم خســته شــده بــودم بههمیــن خاطر
چنــد بــار درخواســت بازنشســتگی پیــش از
موعــد دادم امــا قبــول نکردنــد .بههمیــن
خاطــر تصمیم گرفتــم خودم را بــه دیوانگی

خــودرو بــه زنــدان تحویــل داد و اجــازه
فرارکــردن به آنها نــداد .در این حادثه 4
نفر از متهمان دســتگیر شــدند اما برادر
یکــی از زندانیان که طــراح اصلی ماجرا
بود با استفاده از شلوغی جمعیت موفق
بــه فرار شــد کــه تالش بــرای شناســایی
مخفیگاه و دستگیری وی ادامه دارد».

بزنم .من بههمیــن خاطر دو نفر از بچههای
همســایهمان را دزدیدم و بــه خانه آوردم اما
هیــچ یک از آنهــا را آزار ندادم.می خواســتم
کاری کنــم تا همســایهها شــهادت دهند من
دیوانــه هســتم و بتوانــم از کار کــردن خالص
شــوم .پساز پایــان اظهارات متهــم ،قضات
وارد شــور شــده و او را به اتهــام آدم ربایی به
پنج سال زندان محکوم کردند.

گــروه حــوادث /مــرد جنایتــکار کــه 12ســال قبــل در جریــان اختــاف مالــی بــا
همســایهاش او را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده و پا بهفرار گذاشته بود
با تالش پلیس آگاهی استان البرز دستگیر شد.
ســرهنگ صفایــی رئیس پلیس آگاهی اســتان
البــرز به خبرنــگار حــوادث «ایران» ،پساز کشــته
شدن جوان  36سالهای به نام حمید،خانوادهاش
با مراجعه به دادگاه کیفری اســتان البرز خواســتار
دریافت دیه مقتول شده بودند.
دوازده ســال از وقــوع قتــل میگذشــت در
حالــی که هیــچ ردی از قاتــل فراری به نــام اصغر
38ســاله نبود ســرانجام چنــد روز پیــش مأموران
پلیــس از طریق خــط تلفن همراه قاتل توانســتند
او را شناســایی و دســتگیر کنند.بــه گفتــه رئیــس
پلیس آگاهی اســتان البرز ایــن متهم به قتل پس
از فــرار از صحنــه جنایت بــا جابهجاییهای مکرر
وهمچنیــن برجــا نگذاشــتن هیــچ اثــری از خــود
حتــی در مکالمات تلفنــی و پیامکهایش زندگی
مخفیانهای داشت تا اینکه یک خط قدیمی تلفن
راز موقعیتــش را فــاش کــرد و در دام کارآگاهــان
اطالعاتی دایره مبارزه با جرایم جنایی گرفتار شد.
اصغــر پــس از دســتگیری درنخســتین مرحله
بازجویی به قتلی که مرتکب شده بود اعتراف کرد و در شرح ماجرا به کارآگاهان
گفت :من وحمید با هم همســایه بودیم و بر سر اختالف مالی که بین ما ایجاد
شده بود در باغی واقع در کالک پایین باهم درگیر شدیم .در این درگیری من با
ضربات متعدد چاقو او را کشــتم و فرار کردم در این مدت که پنهان شــده بودم
و دائمــاً از تهــران به کرج وشــهرهای دیگــر درحال تردد بودم همیشــه از ترس
دســتگیری روز وشــب نداشــتم و کابوس قتلی که مرتکبش شــده بودم همیشه
عذابم میداد تا اینکه پلیس برای دستگیری من به مخفیگاهم آمد و غافلگیر
شدم.این متهم پس از اعتراف به جنایتی که مرتکب شده بود به دادگاه کیفری
یک استان البرز منتقل شد تا پرونده اتهامی او توسط قضات بررسی شود.

گروه حوادث /نشــت آب و شکســتگی لوله گاز در خیابان
مطهری قم باعث انفجاری شــدید و ایجاد حفره عمیق
اخبار
و بزرگی در محل شــد.حمید کریمی ،سخنگوی سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی قم در تشریح این ماجرا گفت« :ساعت  6و 50
دقیقه صبح دیروز خبر این انفجار به آتشنشانی اعالم شد ،بالفاصله  6تیم
عملیاتی به محل اعزام شــدند .آتشنشانان پس از ارزیابی شرایط اقدام به
خامــوش کردن آتش کردند .اما در جریان عملیات بار دیگر تیمهای حاضر
متوجه نشت شدید گاز شدند که ناگهان انفجاری رخ داد و یک باب مغازه به
طور کامل تخریب شد .بر اثر این اتفاق حفره بسیار بزرگی در محل ایجاد شد
که تیر برق و درخت اطراف آن به داخل گودال افتاد .امدادگران آتشنشانی
بالفاصلــه همــه جریانهای اصلی آب ،بــرق و گاز منطقه را قطع کردند تا از
بروز حوادث دیگر خودداری کنند».
وی افــزود« :از آنجــا کــه یکی از عابران پیاده مدعی شــد فــردی به داخل
گــودال ســقوط کــرده اســت در مرحله اول ســه آتشنشــان مجهز بــه لباس
مخصوص با جرثقیل به داخل گودال رفتند و تا جایی که امکان داشت محل
را مورد بررسی قرار دادند اما هیچ فردی پیدا نشد .با این حال با ورود عوامل
شــهرداری ،کار آواربرداری آغاز شــد تا آتشنشــانان بتوانند داخل را بخوبی
بازدید کنند .این عملیات تا آواربرداری کامل و اطمینان از نبود تلفات ادامه
دارد .خوشبختانه تا این لحظه هیچ مصدوم و تلفاتی گزارش نشده است».
کریمی درباره علت بروز این حادثه نیز گفت« :از زمان حفاری مترو ســه
ســالی میگذرد و در این مدت هیچ حادثهای رخ نداده اســت .شواهد اولیه،
نشــت آب و شکستگی لوله گاز را علت انفجار و نشست زمین نشان میدهد
امــا تــا پایــان آواربــرداری نمیتــوان اعالم نظــر نهایــی در این باره داشــت.
بررسیها در این باره ادامه دارد».

 4شاکی جدید
در پرونده ناظم متخلف مدرسه پسرانه

گــروه حــوادث  /والدین  4دانشآمــوز دیگر مدرســه معین صبح
دیــروز بــرای شــکایت از ناظم متخلف مدرســه بــه پلیس امنیت
مراجعه کردند.
پدر یکی از دانشآموزان شاکی به گروه حوادث «ایران» گفت:
صبح دیروز سهشــنبه 4 ،خانواده دیگر که تاکنون شکایتشــان را
از ناظم متخلف و مســئوالن مدرسه به طور رسمی مطرح نکرده
بودند به پلیس امنیت رفتند و شکایتشان را ثبت کردند.
وی در ادامــه افــزود :قــرار اســت صبــح یکشــنبه آینــده همــه
خانوادههای دانشآموزان جلوی مدرسه تجمع کنند تا مشخص
شوپرورش چه برنامهای
شــود که دســتگاه قضایی و وزارت آموز 
برای ادامه فعالیت این مدرسه در نظر خواهند گرفت.
نماینده شــاکیان مدرســه در پایان گفت :ما تنها بهدنبال تنبیه
و محکــوم شــدن ناظــم مدرســه نیســتیم و امیدواریم کــه وزارت
شوپرورش در خصوص مدرســه مذکور و شیوه مدیریت آن
آموز 
نیز تدابیر درستی بیندیشد چراکه فقط فرزندان ما در این مدرسه
نیســتند و اگر قرار اســت فعالیت این مدرســه ادامه پیدا کند باید
وضعیــت مدیریــت آن تغییــر یابد تا ســایر دانشآمــوزان چه در
حال حاضر و چه در آینده از امنیت کافی برخوردار باشند.

