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�ا���ا�ي ��� ����ص �� ���� �د�ر �ا�������ن 

۲۸/۰۷/۱۳۸۷ در ساعت 33 : 10 ارسال گردیده این خبر توسط: در تاریخ: 

يك قاتل كه در سال 81 جواني 29 ساله را به قتل رسانده بود در محوطه زندان مركزي اصفهان به دار مجازات آويخته شد.

به گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان در تاريخ 27/11/81 جسد جواني 29 ساله به نام مصطفي رئيس زاده در  اتومبيل واژگون شده

در  دره اي در كمربندي سميرم شهرضا كشف مي شود. در گزارش اوليه و كارشناس فني راهنمايي و رانندگي علت وقوع حادثه، تصادف به علت تخطي

از سرعت مطمئنه ذكر مي گردد و پزشكي قانوني نيز علت فوت را ضربه مغزي و عوارض ناشي از آن اعnم مي نمايد، اما شواهد و قرائن از جمله

حضور نابهنگام مقتول در منطقه سميرم، خاموش بودن مستمر موبايل وي در زمان وقوع قتل، نبودن وجوه نقد و چكهاي موجود در كيف، مفقود شدن

گوشي همراه، پاس شدن يك فقره چك پنجاه ميليون توماني مقتول و مهمتر از همه باز نشدن اير بك خودرو به دليل بسته بودن سوييچ، احتمال وقوع

جنايتي با طرح و نقشه قبلي  با انگيزه سرقت و پرتاب نمودن اتومبيل حامل مقتول به ته دره به منظور تصادف جلوه دادن علت مرگ را قوت مي بخشد.با

انجام تحقيقات وسيع پليس آگاهي و كنترل و بررسي كليه مراودات و تماسهاي مقتول در چند روز قبل از حادثه مشخص مي گردد وي قصد داشت

خانه اي مسكوني را به مبلغ 380 ميليون تومان خريداري كند و در اين رابطه با چند بنگاه معامnت تهيه مسكن ارتباط داشته چند فقره چك نيز به رسم

امانت نزد آنها گذاشته بود.

با احضار كليه كاركنان بنگاه هاي مذكورمأمورين در بازجوئي هاي فني خود به ضد و نقيض گوئي هاي پسر صاحب يكي از بنگاه ها به نام اميد خ 29

ساله مشكوك مي شوند. اميد كه تمامي د�يل و شواهد را عليه خود مي بيند چاره اي جز اعتراف، نيافته و اينگونه پرده از راز اين قتل برمي دارد.زماني كه

مصطفي براي خريد خانه يك فقره چك 50 ميليون توماني را به رسم امانت به من داد وسوسه شدم كه مبلغ اين چك را خودم وصول كنم بنابراين با

20 ميليون تومان آن را به پدرم دادم و گفتم از كسي قرض كردم و با يكي از دوستانم استفاده از گواهينامه شخص ديگري اقدام به وصول آن نموده و 

به نام فريبرز كه در اين كار با من همدستي داشت به منظور جلوگيري از لو رف� ماجرا نقشه قتل مصطفي را طراحي كرده و قرار گذاشتيم كه مصطفي

را به بهانه گرف� سند منزل مورد معامله از صاحب ملك به نجف آباد ببريم. مصطفي نيز با پيشنهاد ما موافقت كرد و با خودروي 206 خود او به سمت

نجف آباد حركت كرديم و در ساعت 1 تا 3 بعداز ظهر پس از كمي گشت زدن در خيابانها و باغ هاي اطراف نجف آباد  در يك فرصت مناسب با يك شيء

فلزي به سر مصطفي ضربه اي زديم و او را بيهوش كرده و دست و پا و دهان او را بستيم و در  صندوق عقب ماش� انداخته  به سمت شهرستان

سميرم حركت كرديم و براي اينكه علت قتل را تصادف جلوه دهيم، در حاليكه هوا كامnً تاريك شده بود در جاده سميرم - شهرضا درنزديكي پرتگاهي

مصطفي را كه نيمه جان بود از صندوق عقب خارج كرده و ابتدا يك برگه از دسته چك او جدا كرديم و او را مجبور به امضاي آن نموديم و سپس او را

به پشت فرمان نشانديم و با كشيدن ترمز دستي، او را به همراه خودرو به پاي� دره پرت كرديم. با اعترافات تكان دهنده اميد قرار بازداشت وي صادر و

روانه زندان مي گردد.

گفتني است فريبرز چندي پس از اين جنايت در يك سانحه تصادف كشته مي شودو شعبه 119 عمومي جزايي اصفهان با توجه به محتويات پرونده و

اقارير صريح متهم در مراحل مختلف بازجويي و دادرسي و تقاضاي اولياي دم، به استناد موادقانوني مربوطه در قانون مجازات اسnمي هر دو متهم را

گناهكار تشخيص داده و به قصاص نفس محكوم مي نمايد، ولي به دليل فوت فريبرز در خصوص وي قرار موقوفي تعقيب صادر و در خصوص اميد.خ

حكم قصاص پس از تائيد ديوان عالي كشور و اذن رياست قوه قضائيه صبح روز 23 مهرماه در محوطه زندان مركزي اصفهان به اجرا درآمد.
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