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درگیری های 2 برادر
بیستم مرداد سال 99 همان شبی بود که کیان سراغ برادرش رفت. قصدش جدی 
بود و می خواست به زندگی او برای همیشه پایان دهد. چاقویش را برداشت و راهی 
پارکی در حوالی مهرآباد جنوبی شد. مستقیم سراغ نیمکتی رفت که تصور می کرد 
برادرش روی آن خوابیده است. در راه به آخرین درگیری که با برادرش داشت، فکر 
می کرد. همان شبی که از دست رفتارهای برادر معتادش خسته شده و او را از خانه شان 
بیرون کرده بود. در این یک ماه که برادرش در پارک می خوابید، مرتب او را تحت نظر 
داشت تا جایی که می دانست او هر شب روی یک نیمکت خاص می رود و می خوابد. 
حتی یک شب دلش به حال برادرش سوخت و سراغش رفت تا او را به خانه برگرداند، 
اما با فحاشی و رفتار خصمانه برادرش مواجه شد و تصمیم گرفت به جای آشتی، او را به 

قتل برساند تا از این درگیری ها خالص شود.
آن شب به همان پارک رفت و روی همان نیمکت خاص فردی را دید که ملحفه ای 
روی خود انداخته و خوابیده است. ملحفه تا روی صورت آن فرد کشیده شده بود، برای 
همین چهره اش را نمی دید. مطمئن بود آن فرد برادرش است، چون در این یک ماه 
مرتب او را در همان نیمکت می دید که می خوابد. او با چاقو رفت و دو ضربه مهلک وارد 
کرد، حتی فرصت دفاع هم به آن فرد که تصور می کرد برادرش است، نداد. ضربه ها را 

زد و متواری شد.

جنایت اشتباهی
کیان فکر می کرد دیگر به درگیری ها و تنش های خانوادگی شان پایان داده است. 
تصور می کرد آن روزهای تاریک و سیاهی که برادر معتادش برای آنها ساخته بود، 
تمام شده است. نمی دانست باید چه کار کند. عذاب وجدان داشت، اما وقتی به یاد 
کارهای برادرش می افتاد، خیالش کمی راحت می شد. تصور می کرد دیگر همه آن 
اشک  برادرش  باج خواهی های  به خاطر  مادرش  دیگر  است.  تمام شده  سختی ها 
نمی ریزد و عذاب نمی کشد. چهار روز از این ماجرا گذشت. کیان هر بار به همان پارک 
می رفت تا سر و گوشی آب بدهد، ولی چیزی دستگیرش نمی شد تا اینکه اتفاقی افتاد 
که او را شوکه کرد. برادرش را در مقابلش دید. صحیح و سالم بود. برادرش باز هم سراغ 
او آمده و پول موادش را می خواست. حال وروزش خوب بود، حتی جای زخمی هم در 
بدنش نبود. کیان متعجب از این ماجرا، حقیقت تلخی را متوجه شد. او فهمید که 

برادرش نه، فرد دیگری را در آن پارک به قتل رسانده است.

شناسایی قاتل مرموز
همان شب قتل وقتی رهگذران جسد آن مرد را روی نیمکت پارک دیدند، موضوع 
را به پلیس اطالع دادند و ماموران نیز تحقیقات خود را آغاز کردند. مقتول همان شب 
وقتی هنوز نفس می کشید، به رهگذران گفته بود که فردی ناشناس بی دلیل به او 
حمله کرده است. آن مرد می گفت احتماال اشتباهی پیش آمده است، چون تا قبل از 
همان شب، فرد دیگری روی آن نیمکت می خوابید، بنابراین ماموران پلیس به دنبال 

ردی از قاتل ناشناس بودند.
کیان خیلی زود شناسایی و دستگیر شد، چراکه ماموران پلیس در ابتدا سراغ برادر 
کیان که به گفته مقتول و رهگذران، هر شب روی آن نیمکت می خوابید، رفتند. آنها 

احتمال می دادند فردی با او مشکل داشته و اشتباهی مقتول را به قتل رسانده است. 
وقتی برادر کیان تحت بازجویی قرار گرفت، برادرش را لو داد و گفت: »برادرم همیشه با 
من درگیر بود و از من کینه به دل داشت. حتی او باعث شد من شب ها در پارک بخوابم، 

برای همین احتماال او دست به قتل زده است.«

روایتی تلخ
با این اظهارات ماموران پلیس سراغ کیان رفتند و او را دستگیر کردند. کیان درحالی که 
اشک می ریخت و شوکه بود، برای پلیس ماجرای این جنایت اشتباهی را تعریف کرد و 
گفت: »برادرم اعتیاد شدید به مواد مخدر داشت، برای همین همیشه ما را اذیت و وسایل 
خانه را سرقت می کرد. از کیف مادرم پول می دزدید و کفش های همسایه ها را سرقت 
می کرد تا با پول آنها مواد بخرد. همیشه آبروی ما را می برد. هر بار برای گرفتن پول از من 
یا مادرم، به خانه می آمد و داد و بیداد راه می انداخت، حتی من و مادرم را کتک می زد تا 
به او پول بدهیم. آخرین بار هم سر همین مسائل با هم درگیر شدیم. او از کیف مادرم پول 
دزدیده بود، من با او درگیر شدم و با چاقو ضربه ای به گردنم زد و رفت. همانجا او را تهدید 
کردم که دیگر به خانه نیاید. به او گفتم اگر شکایت نمی کنم به خاطر آبرویمان است، ولی 

اگر دوباره به خانه بیایی تو را می کشم. برادرم هم رفت و دیگر به خانه نیامد.«

خودکشی پس از قتل اشتباهی
این پسر در ادامه اعترافاتش گفت: »شنیده بودم که برادرم شب ها به پارک می رود و 
در آنجا می خوابد، برای همین به پارک می رفتم و او زیر نظر داشتم. هر شب روی همان 
نیمکت می خوابید. حتی یک شب دلم به حالش سوخت، پیش او رفتم و گفتم به خانه 
برگرد، با تو کاری ندارم، اما باز هم با من درگیر شد. کینه ام نسبت به او بیشتر شد، برای 
همین تصمیم به قتلش گرفتم. چاقو را برداشتم و ساعت سه نصف شب سراغش رفتم. 
نمی دانستم همان شب فرد دیگری روی آن نیمکت خوابیده است. ضربه ها را به او زدم 
و فرار کردم. وقتی بعد از چهار روز برادرم سراغم آمد و فهمیدم اشتباهی آدم کشته ام، 
از شدت عذاب وجدان 100عدد قرص خوردم تا خودکشی کنم. سه روز بیهوش بودم، 

اما نجات پیدا کردم.«

گشت به زندگی بخشش و باز
با اعترافات این پسر، او پس از بازسازی صحنه جنایت روانه زندان شد. او در شعبه 
دوم دادگاه کیفری از اولیای دم  طلب بخشش کرد، ولی آنها حاضر به گذشت نشدند و 
کیان به قصاص محکوم شد. قضات دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی پرونده، مهر 
تایید بر حکم قصاص قاتل زدند. بنابراین پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای 
احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد، به این ترتیب شمارش معکوس برای 
اجرای حکم قصاص عامل جنایت شروع شد. اینجا بود که  تیم صلح و سازش دادسرای 
جنایی تهران به دستور محمد شهریاری، سرپرست دادسرا، تالش های خود را برای 
جلب رضایت از اولیای دم آغاز کردند. اولیای دم نیز درنهایت به خاطر اینکه متهم در 
زندان رفتارهای مناسبی داشت و از آنجایی که فهمیدند اشتباهی دست به قتل زده 
است، به حرمت روز پدر او را بخشیدند، بنابراین قاتل که در یک قدمی مجازات قصاص 

قرار داشت از مجازات رهایی یافت.

گزارش »شهروند« از بازگشت به زندگی قاتلی که اشتباهی آدم کشته بود

بخشش یک اعدامی، به احترام روز پدر
  ]سیما فراهانی [ هنوز هم باورش نمی شود که اشتباهی جان یک نفر را گرفته است. سه سال است که از ماجرای شوم آن شب می گذرد. در این سه سال عذاب 
وجدان و کابوس اعدام لحظه ای رهایش نکرد. وقتی سراغ برادرش روی نیمکت پارک رفت، هرگز تصورش را هم نمی کرد که ضربه های چاقو را به یک غریبه می زند. 
چهره ای را که زیر ملحفه بود، نمی دیدید، اما مطمئن بود برادرش روی آن نیمکت خوابیده است، برای همین ضربه ها را وارد کرد و متواری شد. اما چهار روز بعد، 
درحالی که تصور می کرد قاتل برادرش شده است، او را زنده دید و تازه آنجا بود که فهمید اشتباهی آدم کشته است. او تا االن به خاطر این اشتباه مرگبارش، هر شب 

کابوس می دید و درحالی که به چوبه دار نزدیک شده بود، در آستانه روز پدر و به احترام این روز از سوی اولیای دم بخشیده شد.

تصادف وحشتناک کامیون با سرویس مدرسه
برخورد کامیون حامل بار آهن با خودروی سواری پژو آردی سرویس مدرسه 

باعث مصدوم شدن چهار دانش آموز و مرگ یک دانش آموز شد.
محمد علیشاهی، مسئول روابط عمومی اورژانس مشهد، درباره جزئیات 
گوار تصادف ِکشنده حامل بار  این حادثه تلخ گفت: »سوم بهمن ماه در حادثه نا
آهن)کامیون( با خودروی سواری سرویس مدرسه که در بلوار پیامبر اعظم)ص( 
کرد و چهار دانش آموز به  مشهد اتفاق افتاد، یک دانش آموز در صحنه فوت 
اعزام  به بیمارستان  طالقانی  آمبوالنس  با دو دستگاه  وارده  دلیل صدمات 

شدند.«
»این  افزود:  بودند،  پسر  حادثه دیده  دانش آموزان  اینکه  به  اشاره  با  او 
دانش آموزان محصل در مقطع ابتدایی یکی از مدارس منطقه تبادکان مشهد 
در مسیر برگشت از مدرسه بودند که این حادثه تلخ برایشان اتفاق افتاد. درحال 
حاضر وضعیت جسمانی این چهار دانش آموز خوب است و برای کنترل بیشتر 
در بیمارستان تحت مراقبت هستند. دو نفر از این دانش آموزان از ناحیه سر 

زخمی شده اند، اما حال شان مساعد است و جای هیچ نگرانی نیست.«

 دستگیری پرستار قالبی که سارق خانه های 
سالمندان بود

که در پوشش پرستار خانگی اقدام به سرقت از افراد سالخورده  خانمی 
میناب  شهرستان  گاهی  آ پلیس  گاهان  کارآ تالش  و  هوشیاری  با  می کرد، 

شناسایی و دستگیر شد. 
تشریح  در  هرمزگان،  استان  انتظامی  فرمانده  جعفری،  غالمرضا  سردار 
جزئیات این خبر گفت: »درپی مراجعه و شکایت یکی از شهروندان مبنی بر 
سرقت مقادیری طال و جواهرات و پول نقد از زنی سالخورده در پوشش پرستار 
کار  خانگی در شهرستان میناب پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور 
گاهی این شهرستان قرار گرفت. در تحقیقات صورت گرفته  گاهان پلیس آ کارآ
گاهان مشخص شد خانمی تحت عنوان پرستار خانگی پس از  کارآ توسط 
سرقت مقادیری طالجات به استان فارس متواری شده و پس از هفت ماه 
او  مخفیگاه  شناسایی  ضمن  بنابراین  است.  برگشته  میناب  شهرستان  به 
سارق  شد.  دستگیر  متهم  پلیسی  عملیاتی  در  قضایی  مقام  هماهنگی  با 
دستگیرشده پس از مواجه شدن با دالیل و مستندات موجود به ناچار لب 
به اعتراف گشود و گفت که با زیر نظر گرفتن افراد سالخورده برای پرستاری و 
نگهداری از آنها از طریق اعالمیه مشغول به کار می شد و پس از جلب اعتماد 

آنان اقدام به سرقت می کرد.«
روز  چند  از  پس  نیز  سرقت  این  در  دستگیرشده  »متهم  داد:  ادامه  او 
پرستاری در خانه زن سالخورده ۹۱ ساله در فرصت مناسب با خوراندن داروی 
بیهوشی و خواب آور به او ۳۰۰میلیون ریال پول نقد و مقادیری طال و جواهرات 

قدیمی از داخل گاو صندوق خانه سرقت کرد و به استان فارس متواری شد.«
این  توسط  سرقت شده  طالجات  مالی  ارزش  استان  انتظامی  مقام  این 
متهم را بیش از ۷میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: »سارق دستگیرشده طالجات 
مسروقه را به مبلغ یک میلیارد ریال به مالخر طالفروشی در میناب فروخته 
بود. با تالش ماموران، مالخر نیز شناسایی و دستگیر و با تشکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.«
همکاری  و  مشارکت  از  قدردانی  ضمن  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده 
شهروندان با پلیس برای شناسایی و کشف جرایم و تولید امنیت پایدار، از عموم 
مردم فهیم و قدرشناس استان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه 

ع وقت از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند. موارد مشکوک، در اسر

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس:

ید  خطر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن را جدی بگیر
رئیس  کشاند.  مرگ  کام  به  آباده  و  شیراز  در  را  نفر  دو  مونوکسیدکربن  گاز 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس توصیه های الزم را درباره 

کسید کربن کرد. مسمومیت با گاز منوا
فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس  مرادیان،  محمدجواد  دکتر 
که حوالی ساعت  گفت: »در حادثه نخست  پزشکی فارس درباره این حادثه 
غ در شیراز روی داد، یک نفر در اثر  ۶ صبح روز سه شنبه در شرکت تولید مر
را  اورژانس جان خود  تیم  از رسیدن  روشن کردن پیک نیک در خودرو قبل 
دچار  فردی  داد،  روی  آباده  شهرستان  در  که  دوم  حادثه  در  داد.  دست  از 
گازگرفتگی و مسمومیت با مونوکسیدکربن شد که او نیز قبل از رسیدن نیروهای 

اورژانس به محل حادثه فوت کرده بود.«
او ضمن هشدار به خانواده ها در مورد جدی گرفتن خطر مسمومیت با گاز 
که در اثر سوختن  مونوکسیدکربن افزود: »گازی بی رنگ، بی بو و بی مزه است 
ناقص تمام سوخت های آلی مانند گاز طبیعی، نفت، گازوییل، بنزین و چوب 
حاصل می شود. این گاز را که به آن قاتل خاموش هم می گویند ۲۰۰ برابر راحت تر 
کسیژن با گلبول های قرمز ترکیب می شود و ساالنه هزاران نفر را به کام مرگ  از ا
که  آبگرمکن هایی  ، شومینه و  گاز می کشاند. وسایلی از جمله بخاری، اجاق 
دارای مشکل و نقص باشند و درست کار نکنند، این گاز را تولید و در هوا منتشر 
در داخل فضاهای بسته،  از پیک نیک  استفاده  از طریق  گاز  این  می کنند. 
استفاده از بخاری های بدون دودکش در فضاهایی که مجهز به سامانه تهویه 

گزوز خودرو نیز تولید می شود.« مناسب نیستند و حتی از طریق ا
عالیم  مورد  در  فارس  پزشکی   فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر 
کید کرد: »عالیم مسمومیت با این گاز بسیار  مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن تا
که دچار این مسمومیت  شبیه عالیم سرماخوردگی یا آنفلوانزاست و افرادی 
می شوند، در مراحل اولیه تصور می کنند دچار سرما خوردگی شده اند. عالیم 
گاز مونوکسیدکربن شامل سردرد، ضعف جسمانی، سرگیجه،  با  مسمومیت 
بی قراری، تهوع، استفراغ، خمیازه کشیدن های بیش ازحد، حالت خواب آلودگی 
شدید، کاهش دید، خستگی و کاهش قدرت عضالنی است. چنانچه افراد در 
این مرحله متوجه خطر مسمومیت شوند، می توانند با خارج شدن از فضای 

آلوده مانع پیشرفت مسمومیت شوند.«
مرادیان، کبودی دست، دور لب ها و نوک انگشتان، تنگی نفس و درنهایت 
گاز  با  مسمومیت  اثر  در  مرگ  به  نزدیک  یا  پایانی  مرحله  عالیم  از  را  مرگ 
مونوکسیدکربن دانست و بیان کرد: »پس از انتقال فرد مسموم از محیط آلوده به 
مکانی دیگر که مهم ترین اقدام پیشگیرانه محسوب می شود، باید یقه پیراهن، 
کسیژن به  کمربند و لباس های تنگ افراد مسموم را باز کرد و در صورت امکان ا
فرد مسموم داد. در صورتی که فرد مسموم دچار استفراغ شد، باید راه دهان و 

بینی او را برای تنفس باز نگه داریم.«

جنجالی روز

پرونده

نقل قول

4 مصدوم بر اثر 
انفجار و انتشار 

گاز کپسول 

بر اثر انفجار کپسول 
در داخل یک ضایعات 

و انتشار گاز زردرنگ 
چهار نفر دچار 

عالیم مسمومیت 
ع شدند. و تهو

مهدی غیبی، رئیس 
اورژانس لرستان، 

درباره جزئیات این 
حادثه گفت: »ظهر 
ع  روز دوشنبه وقو

حادثه انفجار در محله 
فلک الدین خرم آباد 

به اورژانس اعالم شد. 
سازمان اورژانس 

لرستان بالفاصله پس 
، یک  از دریافت خبر

دستگاه آمبوالنس را 
به محل حادثه اعزام 

کرد.«رئیس اورژانس 
لرستان با بیان اینکه 

حادثه انفجار و انتشار 
گاز تلفات جانی 

به دنبال نداشت، 
افزود: »مصدومان 

این حادثه پس از 
اقدامات اولیه درمانی 

به بیمارستان شهید 
رحیمی خرم آباد 
منتقل شدند.«

که با جعل عنوان قاضی دادگستری و  فردی 
فریب شکات دارای پرونده قضایی، مبلغ قابل 
شهرستان  در  بود،  کرده  کالهبرداری  را  توجهی 

نظرآباد دستگیر شد.
جانشین  گودرزی،  معظمی  محمد  سرهنگ 
گفت:  فرمانده انتظامی البرز، درباره این پرونده 
شهروندی  سوی  از  شکایت  طرح  پی  »در 
که  کالهبرداری توسط فردی  نظرآبادی مبنی بر 
خود را قاضی دادگستری معرفی و با وعده کذایی 
حل وفصل پرونده قضائی، مبالغی از او دریافت 

کرده بود، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور 
در  گرفت.  قرار  شهرستان  این  گاهی  آ پلیس  کار 
اینباره  تحقیقات و پی جویی های پلیس به سرعت 
به نتیجه رسید و فردی که با سوءاستفاده از تردد 
مراجع  در  نفوذ  ادعای  با  و  قضایی  مراجع  در 
را  پرونده  حل وفصل  وعده  مردم  به  ذی صالح 

می داد، شناسایی و دستگیر شد.«
صحبت هایش  ادامه  در  گودرزی  سرهنگ 
افزود: »در روند تحقیقات تکمیلی مشخص شد 
این متهم به همین شیوه و با فریب شهروندان 

کنون حدود یک میلیارد ریال کالهبرداری کرده  تا
است.«جانشین فرمانده انتظامی استان البرز در 
پایان بیان کرد: »برخی افراد بدون در نظر گرفتن 
روال قانونی امور و نیازمندی های اداری خود، به 
اینچنینی  فریبنده  وعده های  و  سودجو  افراد 
اعتماد می کنند. آنها نادانسته اقدام به واریز پول 
کالهبرداران می کنند. بنابراین مردم  به حساب 
باید از اعتماد بی مورد به افراد ناشناس خودداری 
پلیس  به  مشکوک  موارد  مشاهده  صورت  در  و 

مراجعه کنند.«

کالهبرداری میلیاردی قاضی قالبی در البرز


