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تش�كيل زندگي بدون در نظر گرفت�ن معيارهاي آن و ع�دم پايبندي 
به اخالقيات، سرآغاز حوادثي تلخ از جمله تش�كيل پرونده هاي قتل 
مي شود. در پرونده اي كه روز گذشته در دادگاه كيفري يك استان تهران 
رسيدگي شد مردي كه از 14 سال قبل به اتهام قتل مردي سالخورده در 
بازداش�ت به س�ر مي برد براي قض�ات دادگاه توضي�ح داد كه چگونه 
براي حمايت از زني كه مسافر خودروي او ش�ده بود مرتكب قتل شد. 
به گزارش خبرنگار ما، سال 83، مأموران پليس تهران از حادثه آتش سوزي 
در خانه اي در غرب تهران باخبر و راهي محل شدند. در بررسي هاي اوليه بعد 
از كشف جسد سوخته مرد سالخورده  به نام يحيي مشخص شد، آتش سوزي 
عمدي اتفاق افتاده اس��ت. در رون��د تحقيقات بود كه پلي��س دريافت مرد 
سالخورده با داشتن چند فرزند با زن جواني به نام سوره ازدواج كرده بود و آن 
زن بعد از حادثه به طور ناگهاني ناپديد شده است. به اين ترتيب زن جوان به 
عنوان مظنون پرونده تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه يك هفته بعد از حادثه 
سوره با مراجعه به اداره پليس به قتل يحيي با همدستي مردي به نام سعيد 
اعتراف كرد و گفت: »12س��اله بودم كه با اصرار پدرم ازدواج كردم. شوهرم 
معتاد و مرد بداخالقي بود. مدتي از ازدواجمان گذشت و از او صاحب فرزند 
شدم. با اينكه باردار بودم مرا كتك مي زد و حتي يكبار مرا از خانه بيرون كرد 
تا به خانه پدرم برگردم. خانواده ام در ش��مال زندگي مي كردند و وضع مالي 
خوبي نداشتند. وقتي طالق گرفتم پدرم گفت نمي تواند مخارج زندگي ام را 
تأمين كند. به همين دليل چند س��ال بعد با اصرار پدرم با يحيي كه تفاوت 
سني زيادي داشتيم ازدواج كردم. او صاحب چهار فرزند بود. هيچ عالقه اي به 
او نداشتم و با هم اختالف داشتيم. « او در خصوص آشنايي اش با سعيد گفت: 
»روزي همراه فرزندم سوار ماشين سعيد شديم. در ماشين نشسته بودم كه 
ناگهان گريه ام گرفت. او علت گريه هايم را پرسيد و من هم با او درددل كردم. 
سعيد بعد از حرف هايم شماره ام را گرفت و همين آغاز آشنايي ما شد تا اينكه 
بعد از مدتي از او خواستم شوهرم را به قتل برساند و اين حادثه رقم خورد.« با 
اقرارهاي متهم، سعيد 31 ساله دستگير شد و در همان بازجويي هاي اوليه به 
جرمش اقرار كرد و گفت: »به تازگي صاحب فرزند پسر شده بودم و با ماشين 
كار مي كردم. روزي سوره با فرزندش سوار ماشين شد و بعد از طي مسافتي 
شروع به حرف زدن كرد. با شنيدن حرف هايش تحت تأثير قرار گرفتم و دلم 
برايش سوخت. شماره اش را گرفتم و براي احوالپرسي چند بار به او زنگ زدم 
تا اينكه فهميدم نقشه قتل شوهرش را دارد. « متهم در خصوص قتل گفت: 
»سوره از من كمك خواست و من هم قبول كردم. نيمه هاي شب بود كه سوره 
در خانه را باز گذاشت و من وارد خانه شدم. در يك موقعيت مناسب پيرمرد را 
خفه كردم و سپس به كمك سوره خانه را آتش زديم تا همه فكر كنم پيرمرد 
در آتش سوزي فوت كرده است. بعد از قتل به شمال كشور فرار كرديم اما سوره 

دچار عذاب وجدان شد و نزد پليس رفت.«
با اقرار متهمان پرونده كامل و بعد از صدور كيفرخواست به شعبه دهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده ش��د. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده 
اولياي دم درخواست قصاص كردند. سپس دو متهم با شرح ماجرا از خودشان 
دفاع كردند و در پايان سعيد به اتهام مباشرت در قتل به قصاص و زن جوان به 
اتهام معاونت در قتل به 15 سال حبس محكوم شد. اين حكم به ديوان عالي 
كشور فرستاده شد و با تأييد آن متهم در آستانه مرگ قرار داشت كه با پرداخت 
300 ميليون ديه از چوبه دار فاصله گرفت.  به اين ترتيب متهم صبح ديروز بار 
ديگر از جنبه عمومي جرم در همان شعبه به رياست قاضي قربان زاده پاي ميز 
محاكمه قرار گرفت. او در آخرين دفاعش گفت: »پسرم چند ماه بيشتر نداشت 
كه گرفتار زندان شدم و حاال 1۴ سال است در زندانم. در اين مدت خانواده ام به 
سختي توانستند رضايت اولياي دم را جلب كنند. پشيمانم و درخواست دارم 
هر چه زودتر آزاد شوم تا اين س��الها را براي همسر و فرزندم كه حاال 15 ساله 

است جبران كنم.« در پايان جلسه هيئت قضايي وارد شور شد. 

 رهايي از قصاص 
با 300 ميليون تومان ديه

رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي از دس�تگيري اعضاي باند 
سه نفره سرقت از مطب های پزشكي در شهر ري خبر داد. 
 س��رهنگ كرم يوس��فوند به خبرنگار ما گفت: چن��د روز قبل 
شكايت  هاي مشابهي درباره سرقت از مطب پزشكان در شهر ري 
به پايگاه نهم پليس آگاهي گزارش شد. بعد از آن بود كه كارآگاهان 
با بررسي شكايت ها متوجه شدند كه سرقت ها از سوي سه عضو 
يك باند سرقت رقم خورده است كه مخفيگاه آنها را در مهرشهر 
و پرديس كرج شناسايي و هر سه متهم را در جريان سه عمليات 
همزمان بازداشت كردند. سرهنگ يوسفوند گفت: سه متهم در 
بازجويي  ها به س��رقت از چهار مطب و يك منزل اعتراف كردند. 
سردسته باند درباره سرقت از منزل گفت: مدتي قبل خانه اي را 
تحت نظر گرفتيم كه زن و م��ردي به تنهايي زندگي مي كردند. 
وقتي مرد صاحبخانه خارج شد وارد شديم و بعد از بستن دست و 
پاي همسرش 80 ميليون تومان پول و طاليش را سرقت كرديم.  
سرهنگ يوسفوند گفت: متهمان براي شناسايي جرائم مشابه در 

اختيار پايگاه پليس آگاهي پايتخت قرار گرفتند.

بازداشت سارقان مطب هاي 
پزشكي شهر ري

دو ب�رادر ب�ه اته�ام كالهب�رداري 7 ميلي�ارد و 
700ميليون توماني در اينس�تاگرام بازداش�ت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مديرعامل يك ش��ركت 
توليد كننده مواد شيميايي مأموران پليس آگاهي سمنان را 
از ماجراي كالهبرداري يك ميليارد و 900 ميليون توماني با 
خبر كرد. بررسي ها نشان داد كه مالباخته در شبكه اجتماعي 
اينستاگرام با دو برادر آشنا شده كه خود را فعاالن اقتصادي در 
زمينه واردات و صادرات كاال و تبادالت ارزي معرفي كرده اند. او 
بعد از اعتماد به دو برادر براي تهيه قطعات ماشين آالت شركت 
خود از كشور چين يك ميليارد و 900 ميليون تومان به حساب 
دو برادر واريز مي كند، اما دو برادر ديگر به تماس هاي او جواب 
نمي دهند.  بعد از مطرح شدن شكايت و تأييد ماجرا از سوي 
مأموران پليس در گام اول حساب هاي بانكي دو برادر مسدود 
شد. مأموران پليس در بررسي هاي بعد مخفيگاه دو برادر را در 
يكي از برج هاي محله س��عادت آباد تهران شناسايي و آنها را 
بازداشت كردند.  در جريان تحقيقات بيشتر مشخص شد كه 
دو متهم به همين شيوه بيش از 7 ميليارد و 700 ميليون تومان 
از 10شركت كالهبرداري كرده اند.  سردار روح االمين قاسمي، 
فرمانده انتظامي استان سمنان به شهروندان هشدار داد به هيچ 
عنوان از شبكه هاي اجتماعي براي سفارش نيازمندي هاي خود 
استفاده نكنند؛ چراكه هويت واقعي افراد در اين بستر مشخص 

نبوده و امكان وقوع اينگونه كالهبرداري وجود دارد. 

 كالهبرداري ميلياردي 
در اينستاگرام

انتش�ار تصاوير خصوصي زن�ان و دخت�ران در ش�بكه هاي اجتماعي 
ناش�ي از اعتماد بي ج�اي آنان ب�ه م�ردان، ب�ه حوادثي ناگ�وار مثل 
خودكش�ي آنها ه�م منجر ش�ده اس�ت از همي�ن رو آنان ك�ه به فكر 
حف�ظ حيثيت اجتماع�ي خود هس�تند راه ديگ�ري ج�ز پايبندي به 
اخالقيات ندارن�د. در پرونده اي كه ب�ه تازگي در پلي�س فتای تهران 
بزرگ تش�كيل ش�ده اس�ت مردي جوان پ�س از فريب دخت�ر مورد 
عالقه اش تصاوير خصوصي او را در ش�بكه هاي اجتماعي منتشر كرد 
اما مأم�وران پليس فتا با ش�كايت دختر جوان، او را بازداش�ت كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل دختري وارد پليس فتاي تهران شد و از 
مردي كه با انتشار تصاوير خصوصي اش در شبكه هاي اجتماعي آبروي او را 
برده بود، شكايت كرد. او توضيح داد: اين مرد تصاوير خصوصي من را به دست 
آورده و به نام من صفحه هايي در شبكه اجتماعي اينستاگرام و چند كانال در 
تلگرام راه اندازي كرده است. او تصاوير خصوصي ام را در اين صفحه ها منتشر 
كرده و متن هاي غيراخالقي هم براي تصاوير نوشته است. آن مرد سپس با 
من تماس گرفته و گفته اس��ت كه در قبال گرفتن 10 ميليون تومان حاضر 
است تصاويرم را منتشر نكند.  بعد از مطرح شدن شكايت بود كه كارآگاهان 
پليس فتا در جريان بررسي هاي خود موفق شدند منتشر كننده تصاوير را 
كه مردي 32 ساله به نام علي بود بازداش��ت كنند.  علي وقتي مورد تحقيق 
قرار گرفت به جرمش اعتراف كرد و گفت: شاكي از دوستان خواهرم است و 
من چهار سال قبل به واسطه خواهرم با او آشنا شدم. مدتي كه از آشنايي ما 
گذشت به هم عالقه مند شديم و قرار ازدواج گذاشتيم. متهم ادامه داد: مدتي 
قبل اما ما با هم اختالف پيدا كرديم. وقتي اختالفمان باال گرفت خواس��تم 
10ميليون توماني كه به او داده بودم را به من پس دهد كه قبول نكرد. بعد از 
آن بود كه او شماره من را بالك كرد. من هم تصميم گرفتم تا از او انتقام بگيرم 
براي همين به نام او چند صفحه در اينستاگرام و كانالي هم در تلگرام به نامش 
درست كردم و عكس هاي خصوصي اش را كه در اختيار داشتم منتشر كردم. 
همين طور چند استيكر او را درست كردم و در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
كردم. بعد با او تماس گرفتم و خواستم كه پولم را پس بدهد وگرنه به انتشار 
عكس هايش ادامه مي  دهم كه او هم عليه من شكايت كرد و بازداشت شدم.  
تورج كاظمي، رئيس پليس فتاي تهران بزرگ گفت: متهم به همراه پرونده 

به دادسراي جرائم رايانه اي فرستاده شد.

 انتقام كور خواستگار كينه جو 
به خاطر 10ميليون تومان

بررس�ي پرونده ه�اي جنايي نش�ان مي دهد 
بسياري از قتل ها ريشه در خواهش هاي نفساني 
يا طمع ورزي مالي دارد. پرونده قتل مرد پولداري 
كه به تازه گي كارآگاهان جنايي تهران بزرگ 
عامالن آن را بازداشت كرده اند نشان مي دهد 
همسر مقتول به خاطر خواهش هاي شيطاني 
و تصاحب اموال شوهرش با همدستي مردي 
بنگاهدار نقشه جنايت را طراحي و اجرا كرده اند. 
به گزارش خبرنگار ما، عصر روز جمعه 30 آذرماه 
امس��ال مردي به كالنتري 130 نازي آباد رفت 
و گفت پدر 5۴ س��اله اش به نام س��عيد به طرز 
مرموزي ناپديد شده اس��ت.  شاكي در توضيح 
ماجرا گفت: پدرم مرد پولداري اس��ت و تا االن 
سه بار ازدواج كرده است. او چند سال قبل مادرم 
و همسر دومش را طالق داد و براي سومين بار 
با زن جواني به نام س��ميرا ازدواج كرد. او براي 
همس��رش آپارتمان بزرگ��ي در حوالي ميدان 
منيريه اجاره كرد و آنجا با هم زندگي مي كردند.  
پدرم هميشه با من كه پسر بزرگ او بودم تلفني 
در ارتباط بود اما االن دو روز است از او بي خبرم 
و همسر سومش هم از او خبري ندارد. به همين 
دليل به كالنت��ري آمدم تا پ��درم را پيدا كنيد.  
با طرح اين ش��كايت پرونده به دستور بازپرس 
شعبه چهارم دادسراي امور جنايي تهران براي 
رس��يدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پايگاه 
هفتم پلي��س آگاهي قرار گرف��ت.  مأموران در 
نخستين گام از سميرا تحقيق كردند. وي مدعي 
شد كه شوهرش 28 آذر ماه براي انجام كاري از 

خانه بيرون رفته و ديگر به خانه بازنگشته است.  
در حالي كه تحقيقات درباره گم شدن مرد پولدار 
ادامه داش��ت مأموران به سميرا و مرد جواني به 
نام فرزاد مشكوك ش��دند. بررسي ها نشان داد 
س��ميرا و فرزاد پس از گم ش��دن مرد پولدار با 
هم ارتباط پنهاني دارند. از سوي ديگر مأموران 
دريافتند پس از گم شدن س��عيد مقدار زيادي 
پول از حساب وي به حساب سميرا منتقل شده 
است. بدين ترتيب مأموران فرزاد و سميرا را به 
عنوان مظنونان حادثه بازداش��ت كردند. فرزاد 
در بازجويي ها به قتل مرد پول��دار اعتراف كرد. 
وي گفت: وقتي مقتول و همسرش براي اجاره 
خانه به بنگاه امالكي كه م��ن آنجا كار مي كنم 
مراجعه كردند با سميرا آش��نا شدم و ارتباط ما 
آغاز شد. سميرا با شوهرش اختالف داشت و از 
من خواست سعيد را به قتل برسانم و در نهايت 
دو نفري نقشه قتل را طراحي و اجرا كرديم. صبح 
ديروز س��ميرا براي بازجويي به دادسراي امور 
جنايي منتقل شد و به قتل ش��وهرش اعتراف 
كرد.  س��رهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، 
معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: پس از اعتراف متهمان، تيم بررسي 
صحنه جنايت اداره دهم به همراه متهمان پرونده 
به محل جنايت مراجعه كردند اما با وجود بررسي 
ميداني محل جنايت موفق به كش��ف جسد يا 
بقاياي جسد نشدند و تنها چند تكه لباس آغشته 
به خون متعلق به مقتول در محل جنايت كشف 

كردند. تحقيقات از دو متهم ادامه دارد.

خودت را معرفي كن ؟ 
سميرا هستم 32 ساله .

چه ش�د كه ش�ما با مرد 54 س�اله اي 
ازدواج كردي ؟ 

مقتول شوهر دومم بود. چند سال قبل به خاطر 
اختالف از شوهر اولم جدا شدم تا اينكه از طريق 
يكي از بستگانم سعيد براي ازدواج به من معرفي 
ش��د. از آنجايي كه او مرد پولداري بود تصميم 

گرفتم با او ازدواج كنم. 
سعيد چه كاره بود ؟ 

در كار خريد و فروش عتيقه و اجناس قديمي بود. 
چطور با فرزاد آشنا شدي ؟ 

شش ماه قبل س��عيد مرا براي اجاره خانه اي به 
بنگاه امالك دوس��تش برد و آنجا با فرزاد كه در 
بنگاه امالكي كار مي كرد آشنا شدم. شوهرم او را 
مي شناخت و از آن روز به بعد فرزاد به خانه ما رفت 

و آمد داشت تا اينكه به هم عالقه پيدا كرديم. 
يعني به خاط�ر ازدواج با فرزاد تصميم 

گرفتيد شوهرت را به قتل برساني؟
ازدواج هم ب��ود اما موارد ديگ��ري هم در آن 

دخالت داشت. 
چه مواردي ؟ 

يكي اينكه با سعيد اختالف پيدا كردم و دوم اينكه 
او مرد پولداري بود و تصميم گرفتيم اموالش را 

تصاحب كنيم. 
پس از قتل چه مقدار از حساب شوهرت 

پول برداشت كرديد ؟ 
بار اول 17 ميليون تومان، بار دوم 126 ميليون تومان. 

 درباره حادثه توضيح بده ؟ 
ش��ب 29 آذر ماه فرزاد با خودروي دوس��تش به 

خانه ما آمد و به شوهرم گفت تعدادي عتيقه در 
بيابان هاي اط��راف جاده قم پنهان ك��رده و از او 
خواست با هم به محل بروند و عتيقه را براي فروش 
به تهران منتقل كنند. هر سه نفری سوار خودرو 
شديم و به راه افتاديم تا اينكه در كيلومتر 55 فرزاد 
به جاده خاكي رفت و به بهانه برداشتن عتيقه ها با 
سعيد از خودرو پياده شدند. من هم پشت سر آنها 
پياده ش��دم كه فرزاد با چاقويي كه همراه داشت 
چند ضربه به شوهرم زد. پس از قتل جسد را در 

بيابان رها كرديم و به تهران برگشتيم. 

گفت وگو با همسر مقتول

قتل شوهرعتيقه فروش  با همدستی مرد امالكی

زوج جوان كه به اتهام قتل مرد مزاحم در 
بازداشت به سر مي برند به دليل شناسايي 
نش�دن اولي�اي دم ب�ه پرداخ�ت ديه به 
بيت الم�ال محكوم ش�دند. دو متهم روز 
گذشته به هيئت قضايي رسيدگي كننده 
پرونده گفتند كه پولي براي پرداخت ندارند. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به پرونده 
از چهارم بهمن سال  90، با كشف جسد مرد 
جوان��ي در بيابان هاي ورامين آغاز ش��د. با 
حضور مأموران در محل مشخص شد آن مرد 
در جايي ديگر به قتل رسيده و جسدش به 
اين مكان منتقل شده است. با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني، مشخص شد، اكبر 33 ساله از 
تبعه افغان و مدتي قبل با زني به نام هما رابطه 
داشته است. به اين ترتيب زن جوان به عنوان 
اولين مظنون پرونده تحت تعقيب قرار گرفت 
و دستگير ش��د. زن جوان در بازجويي ها به 
قتل اكبر با همدستي شوهرش كريم اعتراف 
كرد. بنابراين شوهر وي هم دستگير شد و با 
اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: »اكبر را 
مي شناختم. او از افغانستان براي كار به ايران 
آمده بود و سر ساختمان نيمه كاره مشغول 
كار بود. من در باغي سرايدار بودم و با همسر و 
فرزندم در اتاقك باغ زندگي مي كرديم. اكبر 
مجرد بود به همين دليل گاهي او را به خانه  ام 
دعوت مي كردم تا خيلي تنها نباشد. اما او قدر 
نان و نمك را ندانست و فهميدم به همسرم 
نظر سوء دارد. در اين مورد با همسرم صحبت 
كردم ام��ا او طفره  رفت تا اينكه با بررس��ي 
پيامك ها و تماس هايش مطمئن شدم اكبر 
مزاحم همسرم هست و مي خواهد با او رابطه 
داشته باشد.« متهم در ادامه گفت: »فكر و 
خيال كالفه ام كرده بود تا اينكه نقشه قتل 
او را كشيدم و از همسرم خواستم مرا كمك 
كند. روز حادثه همس��رم با مقتول تماس 
گرفت و قرار ش��د او به باغ بيايد. من خودم 
را پشت در مخفي كردم. مقتول زنگ خانه 
را زد و همسرم در را برايش باز كرد. آنجا بود 

كه جلوي پايش پريدم و يك ضربه به سرش 
زدم و س��پس با چاقو چند ضربه زدم تا از پا 
درآمد. بعد از قتل با كمك همسرم جسد را 
به بيابان هاي ورامين برديم و رها كرديم.« 
با اقراره��اي دو متهم، مرد ج��وان به اتهام 
مباشرت در قتل و همسر وي به اتهام معاونت 
در قتل روانه زندان شدند و پرونده به شعبه 
دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده، زن 
ميانسالي كه مدعي بود مادر مقتول است در 
جايگاه قرار گرفت و درخواست قصاص كرد. 
سپس دو متهم از خودشان دفاع كردند و در 
پايان هيئت قضايي اكبر به قصاص و همسر 
وي به حبس محكوم شد.  اين حكم به ديوان 
عالي كشور فرستاده شد اما با اعتراض وكيل 
متهم حكم قصاص نقض و پرونده به شعبه 
همعرض فرستاده ش��د. به اين ترتيب مرد 
جوان بار ديگر در شعبه دوم دادگاه كيفري 
يك اس��تان تهران پاي مي��ز محاكمه قرار 
گرفت. در آن جلسه با توجه به اينكه در اين 
مدت اولياي دم مقتول شناسايي نشده بودند 
و زن مدعي نيز بعد از بررسي گواهي انحصار 
وراثت رد سمت شده بود، متهم به پرداخت 
ديه در حق بيت المال محكوم شد. اين حكم 
به ديوان عالي كش��ور فرستاده و تأييد شد.  
با گذشت هفت س��ال از حادثه، از آنجائيكه 
متهم توانايي پرداخت ديه را نداشت با نوشتن 
نامه اي درخواست اعسار كرد. به اين ترتيب 
پرونده صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي 
شعبه دوم به رياست قاضي زالي قرار گرفت. 
بعد از اعالم رسميت جلسه، متهم در جايگاه 
قرار گرفت و گفت: »در اين مدت كه زندان 
هستم خانواده ام توان پرداخت ديه را ندارند 
و تا زمانيكه آزاد نشوم نمي توانم اين مبلغ را 
بپردازم. تقاضا دارم در مجازاتم تخفيف قائل 
شويد تا با قبول قرار وثيقه آزاد شوم و بتوانم 
ديه را به صورت اقس��اط بپردازم. « در پايان 

هيئت قضايي وارد شور شد.

 بازگشت به ميز محاكمه
 7 سال پس از قتل مرد مزاحم
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