
زن�ي ك�ه ب�راي جل�ب توج�ه ش�وهر 
پول�دارش دو م�رد غريب�ه را ب�راي كتك 
زدن ش�وهر خود اجي�ر ك�رده، مي گويد با 
اين كار قص�د جلب توجه داش�ته اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، اختالف هاي بين زوجين 
كه در بس��ياري از خانواده ها به چشم مي خورد 
گاه��ي اوقات با تدبير و اس��تفاده از مش��اوران 
خانوادگي به راحتي حل مي شود، اما در اين ميان 
زن و شوهري هم پيدا مي شوند كه براي حل اين 
اختالف ها دست به كارهاي غير قانوني و به دور 
از عقل مي زنند. زن جواني كه احساس مي كرد 
شوهرش به او بي اعتنا است براي تنبيه او مرد 
غريبه اي را اجير كرد كه همين موضوع شوهرش 
را تا پرتگاه مرگ كش��اند. اين پرونده ساعت 9 
صبح پنج شنبه 23 فروردين ماه امسال با شكايت 
زن جواني از دو مرد ناش��ناس به اتهام سرقت 
خانه اش و ضرب و جرح شوهرش در دستور كار 
پليس قرار گرفت. زن جوان گفت: ساعتي قبل 
فرزندم را براي درمان به مطب بردم و وقتي به 
خانه برگشتم با پيكر نيمه جان شوهرم روبه رو 
شدم و به هم ريختگي خانه نشان مي داد سارقان 
به خانه دس��تبرد زده و طالهايم را كه بيش از 
50 ميليون تومان ارزش دارد، سرقت كرده  اند. 
بعد هم شوهرم را به بيمارستان منتقل كردم.  
ش��وهر او هم بعد از درمان گفت: من رستوران 
بزرگي در ش��مال تهران دارم. 10 دقيقه پس از 

اينكه همس��ر و فرزندم از خانه بيرون رفتند به 
حمام رفتم كه صداي باز شدن قفل در به گوشم 
رس��يد. ثانيه هايي بعد دو مرد نقاب��دار چاقو به 
دست به داخل حمام آمدند و مرا به شدت كتك 
زدند و به اتاق خواب بردند. آنها مي خواس��تند 
قرص پودر شده اي را به من به خورانند كه االن 
فهميدم قرص برنج بوده اما من مقاومت كردم 
كه پودر روي فرش ريخت و مقداري هم به زور 
به من خوراندند و بعد هم ب��ا چاقو ضربه اي به 
دس��تم زدند و در حالي كه نيمه هوش بودم از 

خانه فرار كردند.  با طرح اين شكايت پرونده به 
دستور قاضي قريب احمد زاده، بازپرس شعبه 3 
دادس��راي ناحيه  34 براي رسيدگي در اختيار 
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.  بررسي هاي 
مأموران نشان داد با توجه به اينكه سارقان خشن 
كليد خانه را در اختيار داشته اند به احتمال زياد 
افراد آشنايي هستند. از سوي ديگر مأموران پس 
از بررسي فيلم دوربين هاي مداربسته دريافتند 
دو مرد نقاب��دار با خ��ودروي ام وي امي از محل 
حادثه فرار كرده ان��د . بنابراين مأموران صاحب 

خودرو را كه مرد جواني به نام ياور بود، بازداشت 
كردند. در حالي كه مته��م در بازجويي ها جرم 
خود را انكار مي كرد مأموران دريافتند همس��ر 
متهم با همسر مرد زخمي دوست است و رفت 
و آمد دارد. بنابراين مأموران همسر شاكي را هم 
براي تحقيق بازداشت كردند. همسر شاكي در 
بازجويي ها اعتراف كرد كه ي��اور را براي تنبيه 
شوهرش اجير كرده اس��ت.  وي گفت: شوهرم 
مرد پولداري است، اما اصاًل به فكر من و فرزندم 
نيست و فقط مش��غول پول در آوردن است به 
طوريكه من از دس��ت او خسته ش��ده بودم تا 
اينكه در آرايشگاه زنانه با زن جواني آشنا شدم. 
پس از اينكه ب��ا او درد دل ك��ردم و گفتم قصد 
دارم ش��وهرم را تنبيه كنم او شوهرش را به نام 
ياور براي تنبيه ش��وهرم به م��ن معرفي كرد و 
من هم مبلغ 2ميلي��ون و 500هزار تومان به او 
دس��تمزد دادم. روز حادثه كليد يدك خانه را 
در اختيار او گذاش��تم و پودر قرص برنج هم به 
او دادم تا به زور به ش��وهرم بخورانند تا قدر مرا 
بداند.  پس از اعتراف زن جوان، ياور هم به جرم 
خود اعت��راف كرد. وي گفت: زن ج��وان از من 
خواست شوهرش را به شدت كتك بزنم و به او 
پودر قرص برنج بدهم و من هم با يكي از دوستانم 
نقشه را اجرا كرديم.  همزمان با ادامه تحقيقات 
از متهمان، مأموران در تالشند تا همدست وي 

را بازداشت كنند. 

 بخشش 2 قاتل 
در يك قدمي طناب دار

دو م�رد ج�وان ك�ه در پرونده ه�اي جداگان�ه مرتك�ب قت�ل ش�ده 
بودن�د، ب�ا پرداخ�ت دي�ه توانس�تند از چوب�ه دار فاصل�ه بگيرن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اولين پرونده سال 94 با كش��ف جسد مرد ميانسالي در شورآباد 
شهرري تشكيل شد. مأموران پليس بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشخيص 
هويت دريافتند جسد متعلق به حميد 45 ساله است كه از سوي برادرش به قتل رسيده 
است. به اين ترتيب برادر 30 ساله مقتول به نام كاوه دستگير شد. او با اقرار به جرمش گفت: 
»سالها برادرم معتاد بود و يك فرزند دختر داشت. بعد از جدايي همسرش، او براي گرفتن 
پول خريد مواد به پدر و مادرم فشار مي آورد و با آنها درگير مي شد. روز حادثه حميد بار 
ديگر براي گرفتن پول مواد به خانه پدرم آمد و شروع به داد و فرياد كرد. وقتي فهميد پدرم 
به او پول نمي دهد عصباني شد و شيشه هاي خانه را شكست. آن روز در خانه بودم كه با 
ديدن رفتار برادرم عصباني شدم و با هم درگير شديم. پدرم كه از دست حميد به ستوه 
آمده بود وارد درگيري شد و با هم به شدت او را كتك زديم طوري كه از نفس افتاد. سپس 
جسد برادرم را به كمك پدرم از خانه بيرون برديم و در سطل زباله انداختيم.« پرونده بعد 
از كامل شدن تحقيقات به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. متهم 
در اولين جلسه محاكمه با درخواست قصاص از سوي دختر مقتول به قصاص محكوم شد 
و بعد از تأييد اين حكم در ديوان عالي كشور توانست با پرداخت ديه رضايت برادرزاده اش 
را جلب كند و از چوبه دار فاصله بگيرد.  به اين ترتيب متهم صبح ديروز در همان شعبه به 
رياست قاضي زالي پاي ميز محاكمه قرار گرفت. او در آخرين دفاعش گفت: »سالها برادرم 
به خاطر مصرف شيشه، پدر و مادرم را اذيت مي كرد. تحمل اين وضعيت خيلي سخت 
بود. از طرفي هر چقدر با او صحبت مي كرديم تا قبول كند در كمپ بستري شود قبول 
نمي كرد. روز حادثه هم قصد كشتن او را نداشتم اما او به شدت پدر و مادرم را كتك مي زد 
كه عصباني شدم و ناخواسته اين حادثه رقم خورد. با تأييد حكم قصاص پدرم خانه اش را 
فروخت و با پرداخت ديه مرا از مرگ نجات داد. حاال از هيئت قضايي تقاضاي بخشش دارم 

تا هرچه زودتر آزاد شوم. « در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 
قتل به خاطر فحاشي

دومين متهم مهرداد 37 ساله، فوق ليسانس كشاورزي است كه سال 93 به اتهام قتل دالل 
دالر بازداشت ش��د. مهرداد تحت بازجويي قرار گرفت با اقرار به جرمش در شرح ماجرا 
گفت: »كارمند بودم و حقوق زيادي نداشتم. از طرفي صاحب فرزند شده بودم تا اينكه 
با باالرفتن ارز تصميم گرفتم 3ميليون تومان پس اندازي كه دارم را دالر بخرم. اين شد 
كه با مقتول آشنا شدم. او دالل دالر بود كه قرار شد با پولم دالر بخرد و سود آن را بپردازد. 
مدتي گذشت اما خبري از او نشد. سراغش رفتم كه مدعي شد كار و كاسبي كساد است و 
اوضاع خوب نيست به همين دليل نمي تواند سود و پولم را برگرداند. « متهم در خصوص 
قتل گفت: » روزحادثه به ديدن مقتول رفتم تا شايد بتوانم پولم را پس بگيرم كه منجر به 
درگيري شد. در آن درگيري او فحاشي كرد و من عصباني شدم. آنجا بود كه دستم را روي 
دهانش گذاشتم و فشار دادم. يك لحظه كه به خودم آمدم متوجه شدم نفس نمي كشد. « 
متهم در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه و بنا به درخواست اولياي دم به 
قصاص محكوم شد. اين حكم در ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت اما متهم توانست 
با پرداخت ديه از چوبه دار فاصله بگيرد. به اين ترتيب متهم روز گذشته بار ديگر پاي ميز 
محاكمه قرار گرفت و در آخرين دفاعش گفت: »ما خانواده آبروداري هستيم. پدر و مادرم 
معلم بودند و خودم نيز تحصيل كرده بودم. روز حادثه قصد درگيري نداشتم و نمي خواستم 
متهم را كتك بزنم اما مقتول به ناموسم فحاشي كرد به همين دليل مجبور شدم دستم را به 
رويش بلند كنم. اين سالها در زندان توبه كردم و زبان انگليسي تدريس مي كنم. خانواده ام 
نيز به خاطر پرداخت ديه خيلي اذيت شدند به همين دليل تقاضا دارم هر چه زودتر آزاد 

شوم تا بتوانم گذشته را جبران كنم.« در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

اعضاي باند س�رقت لوازم داخل خودرو كه پس از بازداش�ت به 850 فقره س�رقت 
اعتراف كرده اند، مي  گويند با پول فروش لوازم سرقت شده خوشگذراني مي كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ كارآگاه شمس الدين ميرزكي، معاون مبارزه با سرقت 
وسائط نقليه پليس آگاهي پايتخت گفت: همزمان با وقوع سرقت هاي مشابه لوازم داخل 
خودرو، مأموران پليس آگاهي موفق شدند چهار عضو يك شبكه سرقت را بازداشت كنند. 
سردسته باند كه هادي نام داشت، گفت كه ما همگي به مصرف مواد مخدر اعتياد داريم و 
همزمان با تاريك شدن هوا با پرسه در نقاط مختلف تهران اقدام به سرقت لوازم خودرو و 
لوازم داخل آن مي كرديم. لوازم سرقت شده را هم به چهارمالخر مي فروختيم و با پول هاي 
سرقتي خوشگذراني مي كرديم.  بعد از اعتراف هاي متهمان به 850 فقره سرقت بود كه 
چهار مالخر پرونده هم بازداشت و در بازرسي از محل بسياري از لوازم سرقتي كشف شد.  
سرهنگ ميرزكي با بيان اينكه 200 نفر از مالباختگان شناسايي شده اند، گفت: اعضاي 

باند به دستور بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه 34 راهي زندان شده اند. 

خوشگذراني  با پول اموال سرقتي

مردی ك�ه متهم اس�ت دختر عم�وي تنهاي�ش را به قتل 
رس�انده و جس�دش را مثله كرده اس�ت، بازداش�ت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز سه ش��نبه 16 بهمن ماه امسال زني به 
اداره پليس رفت و گفت خواهرش به طور ناگهاني ناپديد ش��ده 
است. وي گفت: خواهرم پروانه 38 سال س��ن دارد و مدتي قبل 
از شوهرش جدا شد و تنها زندگي مي كرد. او كارمند است 14 روز 
است از او خبري ندارم . پس از طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان 
اداره يازدهم پليس آگاهي به دستور قاضي شعباني، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران براي رسيدگي وارد عمل شدند.  
مأموران در تحقيقات ميداني دريافتند مدتي است پسر عموي زن 
گم شده كه مرد جواني به نام بهنام است به خانه وي رفت و آمد 
دارد، بنابراين مأموران بهنام را به عنوان مظنون حادثه 29 بهمن ماه 
بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها گفت: من متأهل هستم و 
فرزند هم دارم. مدتي قبل دختر عمويم را صيغه كردم و همسرم 
نيز در جريان بود. روز حادثه او را به بومهن بردم تا خانه جديدم را 
به او نشان بدهم. در خانه بوديم كه او به مادرم فحاشي كرد و من 
هم عصباني شدم و گلوي او را فشار دادم كه فوت كرد. پس از اين 
جسدش را به حمام بردم و 15 روز داخل حمام نگهداري مي كردم.
تا اينكه متوجه شدم خواهرش اعالم مفقودي كرده است. بنابراين 
ترسيدم و جسد را مثله كردم و قس��متي از آن را به محل دپوي 
آشغال هاي دماوند رها كردم و قسمتي را هم در بلوار ابوذر تهران 
رها كردم.  متهم پس از اعتراف به قتل براي تحقيقات بيشتر در 

اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

15 روز زندگي  با جسد دختر عمو
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عضويت قاتالن نجات يافته 
در شبکه مخوف سرقت 

 يكي از سارقان براي شصت و ششمين بار 
بازداشت شده است

15 عضو يك شبكه سرقت كه به خانه هاي شمال پايتخت 
دس�تبرد مي زدند بار ديگر بازداشت شدند. شش نفر از 
اعضای باند از قاتالن نجات يافته از مجازات قصاص هستند.

به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمي، رئيس پليس 
پايتخت در توضيح پرونده گفت: همزمان با وقوع سرقت هاي 
مشابه از منازل شمال و ش��مال غرب تهران كه در محدوده 
كالنتري 134 ش��هرك ق��دس قرار داش��ت، مأم��وران اين 
كالنتري دس��ت به تحقيق زدند. يكي از شاكيان در توضيح 
شكايت خود گفت: سارقان با دستبرد به گاو صندوق خانه ام 
400 ميليون تومان پول و طال سرقت كرده اند. شاكي ادامه داد: 
من دوربين مداربسته خانه ام را بررسي كرده ام و متوجه شدم 
كه آنها ساعت 20:37 وارد خانه ش��ده و 20 دقيقه بعد يعني 
ساعت 20:57 هم پس از سرقت محل را ترك كرده اند.  شاكي 
ديگري هم توضيح داد: من همراه خانواده ام به سفر رفتم. در 
سفر بودم كه يكي از همسايه ها تماس گرفت و خبر داد كه دزد 
به خانه ام زده است. وقتي خودم را رساندم ديدم كه 100 ميليون 
تومان پول و طال از خانه ام سرقت شده است.  در حالي كه هر 
روز بر تعداد شكايت ها اضافه مي شد مأموران پليس در بررسي 
دوربين هاي مداربسته اعضاي گروه را كه 13 مرد و دو زن بودند 
شناسايي كردند. در جريان بررسي س��وابق اعضاي باند هم 
مشخص شد كه شش نفر از آنها از مجرمان سابقه دار هستند 
كه قباًل به اتهام قتل بازداشت شده و به زندان افتاده بودند. آنها 
بعد از جلب رضايت اولياي دم از زندان آزاد شده و عضو شبكه 
سرقت شده بودند. همچنين مشخص شد كه يكي از اعضاي 
باند 65 بار به اتهام جرائم مختلف بازداشت شده و به زندان افتاده 
بودند.  بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات بود كه مخفيگاه 
متهمان در خانه اي وياليي در صفادشت شناسايي شد و همگي 
بازداشت شدند.  اعضاي باند در بازجويي  ها به سرقت از خانه هاي 
شمال شهر اعتراف كردند. يكي از آنها گفت: دو خانمي كه عضو 
باند بودند وظيفه شناسايي خانه ها را بر عهده داشتند و بقيه 
هم در گروه هاي جداگانه اقدام به سرقت پول و طال مي كردند.  
سردار حسين رحيمي، رئيس پليس پايتخت گفت: تحقيقات 
براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان در اداره هفدهم پليس 

آگاهي تهران بزرگ در جريان است.
اجير كردن كتك زن براي جلب توجه شوهر پولدار

مردي كه متهم اس�ت شش س�ال قبل 
ب�ا همدس�تي همس�ر و خواهرزن�ش 
باجناق خود را با ش�ليك گلوله به قتل 
رسانده است، س�رانجام بازداشت شد. 
 قتل هاي خانوادگي با انگيزه هاي مختلف 
بروز پيدا مي كند. بي توجهي به ساختارهاي 
اخالقي و نداش��تن مهارت هاي زندگي از 
انگيزه هايي اس��ت كه منجر ب��ه بروز اين 
عمل مجرمانه مي ش��ود. در پرونده اي كه 
به تازگي در پليس آگاه��ي تهران بزرگ 
رمز گشايي شده است، بداخالقي مقتول، 
انگيزه اي شده بود كه اعضاي خانواده اش 
دس��ت به قتل او بزنند.  اي��ن پرونده ظهر 
روز 21 ارديبهشت   سال 91 در دستور كار 
بازپرس شعبه چهارم دادسراي امور جنايي 
تهران قرار گرفت. لحظات��ي بعد از حادثه 
بازپرس به همراه تيمي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي تهران در محل حادثه 
در محله يوس��ف آباد حاضر شد. در اولين 
بررسي ها مشخص ش��د كه مرد ميانسال 
در اتاق پذيرايي با ش��ليك گلوله به قتل 
رسيده است. خواهر زاده مقتول كه پليس را 
از ماجرا با خبر كرده بود، گفت: ظهر امروز 
دايي  ام هم��راه خان��واده  اش ناهار مهمان 
ما بودند. س��اعتي قبل زن داي��ي  ام همراه 
فرزندش به خانه ما آم��د و همگي منتظر 
دايي بوديم كه از او خبري نش��د. هر چه 
تماس گرفتيم جواب نداد براي همين من 
به خانه اش آمدم. وقتي رسيدم در خانه باز 
بود. وارد اتاق پذيرايي كه شدم با جسد او 
مواجه شدم.  نازي، همسر مقتول هم وقتي 
مورد تحقيق قرار گرفت، گفت: ظهر امروز 
براي ناه��ار مهمان خانه خواهر ش��وهرم 
بوديم. من و فرزندم زودت��ر رفتيم و قرار 
شد شوهرم بعد از انجام كارهايش به آنجا 
بيايد كه از حادثه قتل با خبر شدم. وقتي 

در بررسي هاي بيشتر پليس مشخص شد 
كه نازي با شوهرش اختالف داشته است، 
گفت كه از ماجراي قتل خب��ر ندارد و به 
كسي هم مظنون نيس��ت.  كارآگاهان در 
جريان بررسي هاي بيشتر از چند مظنون 
ديگر هم تحقيق كردند، اما مشخص شد 
كه هيچ كدام در ماجراي قتل نقش ندارند. 
در حالي ك��ه 2460 روز از وق��وع حادثه 
گذشته بود كارآگاهان سرانجام با بررسي 
تماس هاي نازي متوجه ش��دند كه او در 
جريان قتل ش��وهرش نقش داشته است، 
بنابراين او را بازداشت كردند. نازي وقتي 
با داليل پليس مواجه شد به قتل اعتراف 
كرد. او توضيح داد: من با شوهرم اختالف 
داش��تم و خيلي از اعضاي خانواده هم از 
ماجراي اختالف ما با خب��ر بودند. مدتي 
قب��ل از حادثه ماجرا را با خواهر و ش��وهر 
خواهرم كه س��اكن اصفهان هس��تند در 
ميان گذاشتم و به آنها گفتم كه قصد قتل 
دارم. مراد، شوهر خواهرم قبول كرد كه در 
اجراي نقشه به من كمك كند بنابراين او 
مرتكب قتل شد. بعد از اعترا ف هاي نازي 
بود كه مراد و همسرش هم بازداشت شدند.  

دو متهم وقتي مورد تحقيق قرار گرفتند، 
گفتند كه از ماجراي قتل خبر ندارند، اما 
وقتي با اعتراف هاي نازي مواجه شدند به 
جرمشان اعتراف كردند. مراد توضيح داد: 
نازي هميشه از بداخالقي و فساد اخالقي 
ش��وهرش گاليه مي كرد و به دنبال كسي 
بود كه ش��وهرش را به قتل برساند كه من 
قبول كردم در اجراي نقشه به او كمك كنم. 
يك هفته قبل از اجراي نقشه راهي شهري 
در غرب كشور شدم و يك اسلحه خريدم. 
بعد از خريد اسلحه قرار شد نازي يك روز 
شوهرش را با خوراندن شربت، مسموم كند 
و در خانه را باز گذاش��ته و به خانه يكي از 
بستگانش برود. روز حادثه وقتي وارد خانه 
شدم باجناقم در اتاق پذيرايي بيهوش شده 
بود. من هم اس��لحه كشيدم و گلوله اي به 
سرش شليك كردم و راهي اصفهان شدم. 
اسلحه را در رودخانه زاينده رود انداختم 
و به خانه ام رفتم.   س��رهنگ كارآگاه علي 
وليپور گودرزي، معاون مب��ارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاه��ي تهران بزرگ گفت: 
تحقيقات بيشتر از سه متهم در اداره دهم 

پليس آگاهي تهران جريان دارد.

 برمال شدن راز قتل باجناق 
پس از 2460 روز


