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۲۴ تير ۱۳۸۷ حوادث۱۶ گز ا

كش  يك قدم ميز محاكمه جو بر
ساند ست  ستو شيطا بر  به قتل  عا م كند به  ند مر كه  : پر گر حو
گا فرستا شد. عصر  پر قتل پايتخت به   گذشته با صد قر مجرميت  سو با
سيد  پر كشيك قتل پايتخت  جريا به قتل  ، با ين ما سا جا شهريا ۲۱ فر
پر همر با كيپ  مر  خانه   خيابا شهيد محالت قر گرفت. بدين ترتيب با
نه  گاه پايتخت  هم پليس  گاها   ــ صحنه جر  تيم  كا س تخصص بر
ــدند. شهريا پس  حضو  خانه مو نظر با جسد غر  خو مر حد  قتلگا ش
چا خونريز  سپس  به  شدند كه بر ثر  شد ضربه ها جسم نو تيز  ۳۰ساله  
شت جهت نجا معاينا پزشك   ، بنابرين جسد ين مر كه حسين نا  جا سپر بو
خصو  مشخص شد علت صل مر حسين به پزشك قانون نتقا يافت  تحقيقا 
جوي هاي كه  خانو حسين صو گرفت، مشخص شد،  غا شد.  جريا با ثه  حا
شت  به  ــيد بنابرين عل با س ــين ۳۳ ساله با ضربه ها چاقو بر به قتل  حس
پر جناي قر گرفت  مان كه  مقابل با سر جناي پايتخت نتقا  شد. عل 
مد   به  ثه، شيطا به سرغم  عتر به قتل بر گفت: چند شب قبل  حا ضمن 
مد، من نيز كه  ثه با هم شيطا نز من  ستو  كه حسين  به قتل برسانم،  حا من 
 ، شته  ضربه  به بد حسين  كر شپزخانه بر  حالت طبيع نبو چاقوي   
مكش   ين مر  ظها عل  حا حاضر قر مجرميت  . پس   سپس متو شد

گا فرستا شد ست. سيدگ به  ند  جهت  پر جناي صا شد  پر سو با
  
قا به ۵۲ سرقت  مغا ها عتر سا

ــترحت به خانه  ها بر خو ناها  س ــه مغا  قت ك قا  ــا : س گـر حو
قو چندين فقر  عال  ند. پس   خل مغا م كر مو  قد به سرقت  م فتند 
با كريم، مامو پليس تحقيقا خو  با حتما  ــرقت  مغا ها  شهرستا  س
مه  ند. تحقيقا پليس  حال  غا كر قو ين سرقت ها  سو عضا يك باند 
، مر  كه با شكستن شيشه يك  ــت ن  خيابا ــت كه مامو هنگا گش ش
 « ستگير شد به نا «مصطف ند. متهم  ستگير كر شت   شو  مغا قصد 
حيد   جوي ها صو گرفته همدست خو به نا  به مقر پليس منتقل شد   با
حيد به   ، . با طالعات كه مصطف  ختيا پليس قر  نيز به مامو معرف كر
ستگير شد. مصطف كه مشخص شد  مو سرقت  همر سه مالخر  حا معامله 
سيكلت  خيابا ها فرع گشت  قا ست به مامو گفت: با يك موتو سته سا سر
، تنها به  فتن به خانه بر خو ناها يم  مغا هاي  كه صاحبا  هنگا  م 
: پس  شناساي  يم.  فز ند، شناساي م كر قفل كر  شيشه  كتفا م كر
جو  هر م شكستيم   ين مغا ها  يك فرصت مناسب، شيشه يا قفل  با يك 
، فرماند نتظام شهرستا  يم. سرهنگ صالح  نقد  شيا قيمت  سرقت م كر
با كريم،  با  تشريح ين خبر گفت: متهما به ۵۲ فقر سرقت  شهرستا ها 
ــهر، شهر  كر عتر كر ند كه همه مالباختگا نيز شناساي شد ند.  سالمش

ند تحويل مرجع قضاي شدند. ستگير شد  مالخر با تشكيل پر متهما 
  

يدند قا شب  ۵۰ كيلو كابل بر  سا
مين به سرقت  يك شب كابل ها بر    قان كه با ستفا  تا ــا : س گر حو
مين مامو  ستگير شدند. شنبه شب گذشته هال محله    ند شناساي   م بر
كالنتر ۱۷۳ مين با   جريا سرقت كابل ها بر ين محد  سو  سا قر 
قا قبل  نظر حضو يافتند. ين  حال بو كه سا ند. بدين ترتيب مامو  محل مو
ليل طر  ند. به همين  ستگا خو نيسا متو شد بو  حضو مامو با يك 
مها  ين محد به جر گذشته شد تا ينكه مامو موفق شدند يك  متهما  كه 
ستگير   ستگير كنند. عل پس   عل نا   جريا يك تعقيب  گريز پليس 
 . جوي ها به سرقت ۵۰ كيلو كابل بر با همدست محمد  عل محمد عتر كر جريا با

غا شد ست. ستگير  متهم فر  گاها بر   حا حاضر نيز تحقيقا كا
  

قا حرفه  منا  صفها ستگير سا
گاه موفق شدند  ، مامو پليس  ــابقه  با جر طر كنتر مجرما فر  س
ستگير كنند.  به گز پايگا  صفها شناساي    سا حرفه  منا   شهر 
گاه صفها با بيا ين خبر ظها  ئيس پليس  طال سان پليس، سرهنگ  حسين  
قو چندين فقر سرقت لو منز  غر شهر صفها با ستفا  شيو  شت:  پ 
ستو  قا    ستگير سا يا سا گاه غر شناساي   ، مامو  ها خا  شگر
: با نجا  ستگير متهم به نا صا خبر   فز مه   ند.     كا خو قر 
قا سابقه   حرفه  بو   شهر صفها مرتكب  ليه مشخص شد   سا تحقيقا 
گاها موفق شدند  چندين فقر سرقت منز شد ست.  با نجا تحقيقا سرنجا كا

ستگير كنند. ضا نا   نيز شناساي   يك  همدستا متهم كه محمد
  

يد  كوهدشت لر
ل  ــر حو ي مين، صبح  ن  ــو  گ   ٣/٧  مقيا م ــه بز ــر  ب مين ل
بسته به مركز لر نگا  ند.  شبكه ها لر نگا  كوهدشت  ستا لرستا  لر
قيقه    ٣٦ ثانيه بامد   نشگا تهر  ساعت   ٦    ٢٣  ئوفيزيك  كشو موسسه 
لزله،  ٣٣/٥٤  ند.  مختصا كانو ين  لزله  ثبت كر خد ين  يك شنبه   ٢٣ تيرما 

جه طو شرق گز شد ست. جه عر شمال    ٤٧/٥٠ 
  

ها جا  تابستا خد ما  ضو  تهر  صد  خرسا 
ها جا   خد ــا به شما تلفا  ما پزشك قانون كشو با ش : سا يسـكانيو
ها  خد .  مجمو جا باختگا ناش   نندگا هشد  تابستا سا گذشته به 
ند. همچنين ۶۹ هز   نندگ  تابستا گذشته۱۴۷۱ نفر   ۵۵۰۶ نفر مر بو
نا   ۵۳ هز  ۱۸۶ نفرشا مر  ــدند كه ۱۶ هز  ۴۱۲ نفر  خم ش ۵۹۸ نفر 
ضو با ۶۶۴ فقر  پس   تهر با ۶۴۹  ــتند. تابستا ۱۳۸۶ ستا خرسا  هس
ما پزشك قانون  شتند. سا مينه  ما   ين  نندگ به ترتيب بيشترين  خد 
عايت مقر  توجه به نكا يمن  تابستا ۸۷ شاهد  كشو بر ميد كر با 

نندگ  تلفا ناش    تابستا باشيم.  ها  خد كاهش 

 ! كليه به جا حلقه نامز
مريكا به جا حلقه به نامز كليه هد م كند.  به گز  نا  يز مر هل يالت 
، يك  كليه ها  » ۲۲ ساله قر ست به جا حلقه نامز ئال لنز يمتريا  يسنا، «
ياليز م شو  ختر هر   هر با به مد چها ساعت  يافت كند.  ين  نامز  
ــد ست.  قر ست  ئال ش لنز ، حاضر به هد يك كليه خو به   «پريس» نامز 
هند.  مايش ها  معاينات  نامز  نجا  ئال»  لنز پزشكا قبل  پيوند كليه به «
طلب هد كليه به  ، چنانچه يك  بستگا  ين  حال ست كه به گفته پزشكا

، حتما موفقيت پيوند بيشتر ست.  ختر شو ين 

ــر كه متهم  : حكم قصا پس گـر حو
ــت   ــتش با ضربه ها چاقو س س به قتل 
گا كيفر  گذشته  سو قضا شعبه ۱۷ 

ستا صفها صا شد. 
عال شكايت    

ــو  با  ــا ۸۶ خان ين ما س ــو فر س
مرجعه به مرجع قضاي  صفها  خصو 
مفقو شد پسرشا به نا سعيد عال شكايت 
ــعيد  ين خصو گفت:   ند. ما س كر
ستانش   ــعيد همر با يك   ــته س گذش
ــت.  ــته س نگش فت ما تاكنو با خانه بير 
س بر سعيد ست  ــم عر يگر مرس   
ند هستم. پس  عال شكايت   من نگر فر
ــاله، تحقيقا   ــو ۲۴ س ين ج ــو  خان

غا شد.  ند  خصو ين پر
ــت  ــن مرحله تنها فر كه م تونس  ي
ست  مزگشاي كند  معما فقد سعيد  

خرين فر با سعيد  ن كه به عنو  . هما پسر جو سعيد بو
ــن  بر  ــا س .  بنابرين محمو كه ۲۵ س تبا بو  
گاها جناي  ششم  ــوال كا ــخگوي به برخ  س پاس

گاه صفها نتقا  شد.  ين ما به پليس  فر
تهام  ليه منكر هرگونه  جوي ها  محمو  جريا با
ثه  كه بر سعيد تفا  مه   خصو حا ــد ما   ش
يم  فتم  با  با خو ، گفت:   به خانه سعيد  فتا بو
فتيم. پس  ط قسمت  مسير فر  به عنو  به خيابا 
بميو مسمو  ند  مسافر سو خو كر كه ناگها  با خو
گير  .  هما حا من  سعيد با ين مر  ما  بيهو كر
گير سعيد  سو مر ناشنا  ين  شديم كه  جريا 
سيد. پس  عترفا محمو جسد سوخته سعيد   به قتل 

گاها كشف شد.  يك به صفها  سو كا ستاي نز
عتر به جنايت خونين    

س ها پزشك مشخص شد علت  پس  كشف جسد  بر

بميو مسمو نبو بلكه سر  با جسم  ــعيد خو  مر س
حشتنا  مانند چاقو  تن جد شد  سپس عامل ين جنايت 

تش كشيد ست.  جسد پسر جو  به 
ــد  تناقض گوي ها  ن جو برخ بهاما  پر ــل  لي به 
ــ   س گاها  جريا با نجاي كه كا محمو همچنين  
ــنه  مقد لكه خو كشف كر  ش خو محمو چاقو  
ند، محمو ۲۵ ساله بر با  به عنو تنها مظنو جنايت  بو
جوي قر گرفت تا ينكه سرنجا ين جو ۲۵ ساله پر  مو با
ست   شت  گفت: من  سعيد  ــتنا بر حش   جنايت 

يم.  يو بو يو به  همسايه 
ــتم ما عقد ها  بچگ   ــتن   ندش من قصد كش
يگر باعث شد تا نقشه قتل سعيد  طرح  تحقير  تمسخر 
ند  ــتانم كه مد مر مو تمسخر قر م  س كنم     
ستانم بو كه مر به سمت  ، تنهاي  كينه تو   نتقا بگير
فته  به بهانه تفريح  ثه به خانه سعيد  .  حا جنايت سو 
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صفها  طر  ستاي  يم كر  به سمت  ــو خو   س
بميو   كه با مو  سيد  ستا  مان كه به    . حركت كر
، پس  گذشت  ، به سعيد تعا كر خو  مخلو كر بو
ــت پيا  س ــپس    منطقه   فت. س مدت   حا 
، مانش ند  چندين ضربه  ــت  هوشيا نبو ، حا ندش كر
نش كا  تما كر   . با ضربه  كا به گر با چاقو به  
، بنابرين  ، ترسيد ، ما  ظاهر هنو حر م  گلويش  بريد
خل صند  ــد   به  . بعد جس ــش جد كر ــر   تن س
ندمش. پس   يخته  سو خر   بنزين  عقب كشاند   
گشتم. محمو   خانه مجد با شست شو ماشينم  كنا 
ك  تكا ين جنايت گفت:  كو مه  خصو نگيز   
بستا   ، هيچ قت نم تونستم كتك ها   ــد تحقير ش
ستانم  من  فرمو كنم. تلفن ها توهين ميز  تحقيركنند 
ستانم با من تما گرفتند   . نجو  حسا ساخته بو نسان 
يگر  ند.  يت قر م   با نا كر صديشا مر مو   

ليل  نم تونستم سر  باال بگير به همين 
تصميم به قتل سعيد گرفتم. 

ــعبه ۱۷  محمو  جريا محاكمه  ش
ند   ــ پر ــوال قاض گا كيفر به س

  : ينگونه پاسخ 
يجا  ــتانت بر تو  س : تو گفت  قاض

؟   ند. چر شكايت نكر مزحمت م كر
گا  ــه  ــت پايم  ب ــم: من هيچ ق مته
ــكايت هم  ــو  بر همين ش ــته ب نگذش

 . نكر
ــكايت  نجا  : قتل بهتر بو يا ش ــ قاض

؟ مرحل قانون
ل  متهم: من به شد عصبان شد بو 
ــه  فكر نم كر كا به قتل بينجامد. هميش
ــو م كر كه با ين همه حر هاي كه  تص
يگر نم تونم  يك  ــت  ــت سر من س پش
ــت خوستگا كنم.   خوس خانه  بزنم  
ــد هر صو  ي ــت  با  نس ــكل من  نم  هيچكس مش

خندن فكر م كر كه من هد تمسخر  فر هستم. 
يد؟ نپزشك مرجعه كر يا به   : قاض

صله بخو   متهم به قتل: م ترسيد گر ين كا  بكنم 
يونه ست.    موعو يكدفعه  بعد هم بگويند  مريض يا 
. ين تفا يكبا   ن بخر  قر   بريز به سر  كه 
مسير تهر بريم   بو  فر همين بال  سر  

يد. بو  پو هايم  
گا كيفر ستا  پس  ظها محمو   شعبه ۱۷ 
ــو قاض ين شعبه به قصا  ــد   س صفها محاكمه ش
كيل محمو مو عتر  محكو شد كه ين حكم  سو 
يو عال  ــعبه ۲۸  ند به ش ليل پر قر گرفت  به همين 
يو  سان عبر  كشو فرستا شد. به گز پايگا خبر
ــو  صا كر  ــ نيز  حا حاضر حكم قصا محم عال

ست. 

ــتش ست  س : مر فغان كه متهم به قتل فجيع  گر حو
فا  خو  ــتا تهر به  گا كيفر س ــعبه ۷۱  ير  ش

خت. پر
يت ها ۱۱۰ مبن  ش به مركز فو با ما سا ۸۴ بنا بر گز
كو بالفاصله  كه  طر فير ــد  باغ متر بر كشف جس
كو به محل عز  گاه شهرستا فير گاها   كيپ  كا
ــد مر ميانسا  ــدند. مامو پس  حضو  محل با جس ش
ثا  شوهد   . سيد بو به  شدند كه به طر فجيع به قتل 

حاك   بو كه ين جنايت  
پ كينه  شكل گرفته ست. 

ــر  پ با ــو  حض ــس   پ
ستو  ثه   جناي  محل حا
ــد به پزشك قانون  نتقا جس
ــا خو  بر  گاها تحقيق كا
ين قتل  ــا  ــف معم  كش
لين گا پس   ند.   غا كر
شناساي خانو مقتو طرفيا 
جوي قر گرفتند  متوف مو با
ستا ما هللا   سرنجا يك  

ستگير  شت  يك  بطه نز به نا غالمحسين كه با ين خانو 
مه  گز ها پزشك قانون   به مقر پليس منتقل شد.  
صابت ضربه ها متعد جسم نو تيز به سينه  عو ناش  
 علت فو مقتو عال شد  همچنين مشخص شد ما هللا ۹ 
سيد ست. غالمحسين ۲۵ ساله پس  نتقا به   قبل به قتل 
جوي ها به قتل عتر كر  نگيز خو   لين با مقر پليس  
فا  نجا عمل لو  سو ما هللا خوند. پس  عترفا  
ير صبح  گا كيفر  سا  به شعبه ۷۱  ند   تشكيل پر

ند برگز شد.  بتد جلسه بتد  سيدگ به ين پر ــه  جلس
: با  خت  عنو كر ستا به تشريح كيفرخوست پر نمايند 
ند معاينا نجا گرفته  سو پزشك  توجه به گز ها پر
ــين بر  خوها  ليه غالمحس قانون  همچنين عتر ها 
ليا   جايگا قر گرفت    كيل  مجا هستم. سپس 
فا متهم  قت نوبت به   . سو پد مقتو تقاضا قصا كر
عا  ــد   هايش  ش ــيد   جايگا قر گرفت منكر تما قر س
عتر كر   گاه به قتل  ها    ير فشا : من   كر
ند  ــر پر تما  چيز كه فس
ــو تعريف كر   بر  مقت
ست  : من  من گفتم. متهم فز
ــو  هيچ ختالف با  ما هللا ب
ثه من  ــب حا ــتيم. ش هم ندش
ــو  بعد   نها ب ــا منز  فط
ــر  فتم   بعد همس نجا 
ــا گرفت  گفت كه  با من تم
ست.  ــوهر به خانه نيامد  ش
حت من با همسر به كالنتر 
فتم. متهم  پايا  گاه هم   
ــبت   بر فر   ــت: من عمل لو  به  به  نس گف
فاعيا متهم  حر هاي كه  . پس   گاه بو ها   فشا
ثه بيا كر عزيز محمد  پسر صغير مقتو  خصو شب حا
ياست شعبه به همر چها مستشا  شو شدند  با توجه 
به ينكه متهم  هيچ جا كند پوست صو مقتو  به گر 
جو برخ  شبها  ين موضو به قتل  كا يك  نگرفته  
كو  ــر فير س فع نقض به  ند  بر  ــتند  پر نفر ندنس

ند.  سا كر

فغا  ند قتل تبعه  نقض  پر

تنهايی و كينه توزی مرا به سمت جنايت سوق داد 

ج خبر خا

فاتش گفت: عتر جو محكو به قصا  

برخورد با خاطيان پرونده حادثه سعادت آباد 
يز ساختما هفت طبقه  سعا با   ند  يسنا: معا  قو قضائيه با بيا ين كه پر
ليت   هر حو    ند با خاطيا  هر مسو س پر :  بر سيدگ ست، تاكيد كر حا 
 ، صو حر تخلف برخو قاطع خوهد شد.    با شا به بر چنين تفاقات  مباحث شهر
ما  جو  فعاليت سا سيب شناس ين مباحث  حو ها جتماع م تو  گفت: با مر  
نست.   همچنين   شو ضر  مهم  نتر مهندسين   نظا مهندس  به عنو 
شو خبر  يند   يفر تا چند ما  ند ها حقوق   سيدگ به پر ما  بند   بال طر 
ند سنجش شد  با  سيدگ به ي پر ما  س ها صو گرفته  : بر سا بر   ظها كر
ند ها  سو مرجع  س  پيگير پر ما بر ر  وتا  جر ين طر گا خوب  جهت 
ند ها  ، برسا برنامه يز ها نجا شد مسا تمام پر .  به گفته  قضاي نجا م شو
 : ر ئيس تصريح  س قر گرفته  به نتيجه برسند.   سرها مو بر قبل  سا ۸۶ بايد  
ش به عنو علل تاخير به مسو  سيدگ قطع نرسيد بايد با تهيه گز ند  به مرحله  گر پر

. سيدگ قر گير ند  ند بتوند  جريا  جا  شو تا قاض پر حد قضاي 

يز شدند  همزما  عا حلق  جا ستا بوشهر   مال چها نفر  پنج شنبه  شهر بر
يخته شد.  عد چها متهم  ند مركز سنند به   يگر نيز   يك محكو به عد 
جا  حال صو م گير كه قو  عا   شهر بر نها قتل عنو شد  مال كه تها 
عا  ممنو كر ست.   ــتا گذشته عال كر جر حكا عد  مال مس قضائيه  
قو قتل ها خير  شهرستا  : « پ  هفته نامه تحا جنو  ين خصو گز 
شتستا  ستا بوشهر، حكم عد چها تن  قاتال ين شهرستا صبح پنج شنبه به 
جا نجا شد.  ين هفته نامه سام كامل  صو علن   ميد شهيد چمر شهر بر
ستا بوشهر  عد شدگا  توبع  ست: «سه نفر   ما نوشته  عد شدگا  منتشر نكر 
ند صبح  شتستا مرتكب قتل شد بو ــو فغانستا بو    نها كه تبعه كش  يك  
قع  ميد شهيد چمر ين  جا  ند سابق بر پنج شنبه ساعت ۶.۳۰ بامد  مقابل 
سانه ها محل ين ستا  يخته شدند.  مقا ها قضاي  ستا بوشهر به  شهر به  
ستا خطا به فر شر  ين شهرستا ست  عا   گفته ند: «عد ين فر  مال

ن  جمله قتل ها متعد  ند.»  خبرگز ستان «خليج  ست به جرئم فر كه خير 
»  ستا بوشهر نيز خبر  كه صبح پنج شنبه  ميا نبو جمعيت كه بر جر  فا
سيله جرثقيل به  شد به  ، فر يا ند پس  قرئت حكم عد مد بو حكم ين چها نفر گر 
عا  حال صو گرفته ست كه سخنگو  يخته شدند. عد ين چها نفر  مال  
هم بهمن ما ۸۶ ط يك كنفرنس مطبوعات  صد بخشنامه «ممنوعيت  قو قضائيه 
.  بنا بر گز خبرگز ها،    ئيس قو قضائيه خبر  بو »  سو  عا عد  مال
جا به هنگا نتقا   قبل  جر حكم عد ين چها نفر، يك متهم به قتل  شهر بر
.عليرضا جمشيد  ست مامو گريخته بو پرس   جا بر با ند مركز بوشهر به بر
سم ير گفته بو كه بر سا بخشنامه نهم   هما كنفرنس خبر به خبرگز ها 
ئيس  ، تنها با موفقت  ، جر حكا عد به صو علن بهمن ما محمو هاشم شاهر
.  مقا ها قضاي محل   قو قضائيه  بنابر ضر ها جتماع مكا پذير خوهد بو
ئيس قو قضائيه بو ست يا نه.  يا عد  پنج شنبه با موفقت  بوشهر عال نكر ند كه 

بازداشت متهمان به آزار شيطانی دختر جوان
ند با تال  ختر  شر پايتخت، تحت تعقيب بو  مر  يك  كه به تها  
ختر ۲۰ ساله  به  غا شد كه  ، پس    ند سيدگ به ين پر ستگير شدند.   پليس 
ستم «مليحه» با من تما گرفت   فت  گفت:  » به كالنتر ۱۳۲ نبر  نا «مرجا
ست شوهر به نا «مسلم» به من عالقه مند شد  م خوهد با من  كند.  گفت 
فتم كه ناگها  مر ب حم به جانم  خوست «مليحه» به خانه   فسريه  من هم به 
عا، متهما تحت تعقيب قر گرفتند  سرنجا   نبا ين  ند.  به  ند  مر   فتا
ستگير  ياب   گاها پايتخت متهما شيطا صفت  شر پايتخت  شنبه با تال كا
فته   ضايت خو به  خانه  » با  جوي ها مدع شدند «مرجا نا ما  با شدند.  
پر  .   با پس  مصر مو فيون (شيشه) خا شد ست  هيچ تجا  كا نبو
سر مو جناي پايتخت  ين خصو گفت:  حا حاضر پزشك  ــو  شعبه س
، مليحه، سعيد   ليل متهما ــت به همين  ختر  تاييد كر س يد ين    ، قانون

شتگا شد ند. نه با خوستگا قالب كه مسلم نا  با صد قر قانون 

چهار محكوم در مالءعام اعدام شدند

tL
U×

 t
Kł

 —œ
 r

N²

‰
u²

I
 ªb

OF
Ý


