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 شهادت 3 مأمور پليس 
در ميناب

 تغيير چهره 
براي فرار از جنايت

سه مأمور نيروي انتظامي در جريان حمله شبانه افراد مسلح 
در شهرستان ميناب اس�تان هرمزگان به شهادت رسيدند. 
اين حادثه شامگاه ش��نبه 17 ش��هريورماه در محور مواصالتي 
شهرس��تان ميناب اتفاق افتاد كه در جريان آن افراد مس��لح به 
مأموران گشت پليس حمله كردند. در جريان اين حمله دو مأمور 
پليس به نام هاي ستوان سوم خليل محمودي 38 ساله و استوار 
دوم احمد جزيني 28 ساله به شهادت رسيدند و دو سرباز پليس 
هم مجروح و به بيمارستان منتقل شدند. از بيمارستان اما خبر 
رسيد كه يكي از سربازان به علت شدت جراحت به شهادت رسيده 
است. سرهنگ محمد شريفي، معاون اجتماعي هرمزگان در شرح 
ماجرا گفت: ساعت 21 شامگاه ش��نبه مأموران انتظامي پاسگاه 
سرني ميناب هنگام گشت زني در سطح حوزه استحفاظي به يك 
دستگاه وانت پيكان مشكوك شدند و دستور ايست صادر كردند. 
پس از تعقيب و گريزي كوتاه خودروي پيكان وانت متوقف شد 
وسرنشينان آن بالفاصله به سمت مأموران تيراندازي كردند كه 
در جريان حادثه سه مأمور نيروي انتظامي به شهادت رسيدند. 
وي ادامه داد: تحقيقات پليس براي بازداش��ت عامالن حادثه در 

جريان است. 

م�ردي ك�ه ب�ا همدس�تي زن ج�وان، ش�وهر او را ب�ه قت�ل 
رس�انده بود ب�ا تغيي�ر چه�ره، خ�ودش را از دس�ت پلي�س 
مخفي كرده بود، اما خيلي زود شناس�ايي و بازداش�ت ش�د. 
صبح روز هشتم شهريورماه رهگذراني كه در حال عبور از خيابان 
مهرگان 58 شهرك مهرگان مشهد بودند با ديدن جسد سوخته اي 
كه كنار ساختماني مخروبه رها ش��ده بود پليس را از ماجرا با خبر 
كردند. لحظاتي بعد قاضي كاظم ميرزاي��ي، بازپرس ويژه قتل به 
همراه تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي در محل حاضر شد. در اولين 
بررسي ها مشخص شد كه مرد جوان در محل ديگري به قتل رسيده 

و بعد از سوزاندن، جسدش به اين مكان منتقل شده است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني هويت مقتول كه مردي 
قصاب بود شناس��ايي ش��د. وقتي مأموران پليس براي تحقيق از 
خانواده اش راهي خانه او شدند همس��ايه ها گفتند كه مرد قصاب 
چند روز قبل خانه اش را فروخته و اسباب كش��ي كرده اس��ت. در 
شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان در جريان تحقيقات ميداني با 
دنبال كردن رد انتقال جسد موفق شدند خانه اي كه در آن جنايت 
رقم خورده است را شناس��ايي كنند. وقتي مأموران پليس با حكم 
قضايي قدم به داخل خانه گذاشتند آثار خون مقتول را در فرش ها 
و حمام خانه كشف كردند، اما از مرد صاحبخانه خبري نبود. يكي از 
همسايه ها گفت: اين خانه متعلق به مردي افغان است كه از مدت ها 
قبل مرد جواني به نام بهروز كه موهاي دم اسبي دارد آن را اجاره كرده 
است. او ادامه داد : از مدتي قبل متوجه رفت و آمد زني جوان به اين 

خانه شدم اما چند روزي است كه از بهروز خبري ندارم. 
در تحقيقات بعدي كارآگاهان پليس موفق شدند همسر مرد قصاب 
را شناسايي و از او تحقيق كنند. زن 24 ساله گفت شب حادثه مرد 
جواني به در خانه مان آمد و از ش��وهرم خواست به خانه اش برود و 
گوسفندي را قرباني كند كه شوهرم قبول كرد و همراه او رفت. بعد از 

آن ديگر از شوهرم خبري ندارم. 
زن جوان اما در تحقيقات فني به قتل شوهرش اعتراف كرد. او گفت: 
مدتي قبل بود كه با بهروز در پارك آشنا شدم و با هم رابطه داشتيم. 
مدتي كه گذشت بهروز پيشنهاد ازدواج داد و خواست براي اين كار 
شوهرم را به قتل برسانيم كه قبول كردم. شب حادثه بهروز، شوهرم 
را به بهانه قرباني كردن گوسفند به مخفيگاهش كشاند و او را به قتل 

رساند. او بعد از ارتكاب قتل، من را از ماجرا با خبر كرد. 
بعد از اعتراف زن جوان تحقيقات براي بازداشت بهروز به جريان افتاد. 
كارآگاهان سرانجام موفق شدند متهم 30 ساله را شناسايي و بازداشت 
كنند. او در بازجويي ها گفت: من فريب زن جوان را خوردم و شوهرش 
را به قتل رساندم. شب حادثه به بهانه قرباني كردن گوسفند او را به 
خانه ام كشاندم. او سراغ گوسفند را گرفت اما از گوسفند خبري نبود. 
با ادعاي اينكه يكي از دوستانم به زودي گوسفند را به خانه مي آورد 
او را با شربت آلوده مسموم كردم و سپس با تيغ موكت بري وي را به 
قتل رساندم. بعد از آن جسد را در حمام سوزانده و با كمك همسرش 
بقاياي جسد را خارج كرديم. متهم ادامه داد: بعد از ارتكاب قتل به 
آرايش��گاه رفتم و چهره ام را تغيير دادم و در يك ضايعات فروشي 
مشغول كار شدم تا اينكه مأموران به سراغم آمدند و من را بازداشت 
كردند. سرهنگ جواد ش��فيع زاده، رئيس پليس آگاهي خراسان 

رضوي گفت: تحقيقات بيشتر از دو متهم در جريان است. 

تبرئه از قتل تصادفی

رفتن پاي طناب دار

مردي كه متهم است براي فرار از صحنه درگيري 
راننده پرايد را به قتل رسانده بود پس از سه بار 
رفتن پاي طن�اب دار از اتهامش تبرئه ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، تابستان س��ال 93 
مأموران پليس تهران از مرگ مشكوك پسر 
جواني به نام بهرام در يكي از بيمارستان هاي 
شهر باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان 
 داد پس��ر جوان در حادثه تصادف ب��ا راننده 
يك خودروي پرايد درگي��ر و بعد از جراحت 
به بيمارس��تان منتقل شده اس��ت. همچنين 
در ادامه بررسي ها مش��خص شد بهرام بعد از 
سرمي كه به او وصل مي كنند مرخص شده و 
به خانه مي رود، اما دوباره او بدحال ش��د و بار 
ديگر وي را به بيمارستان منتقل مي كنند. در 
مراجعه دوباره بهرام بود كه پزش��كان متوجه 
شكستگي جمجه او مي شوند، اما تالش آنها 
نتيجه اي نمي دهد و پسر جوان فوت مي كند. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات براي 
دستگيري عامل حادثه آغاز شد تا اينكه يكي از 
ش��اهدان حادثه به پليس گفت: »مقتول سوار 
خودروي ا ش بود كه ناگهان ب��ا خودروي پرايد 
ديگري مواجه شد. دو راننده وقتي پياده شدند 
با هم كلكل كردند و مقتول در حاليكه به شدت 

عصباني بود به سمت ديگر راننده پرايد رفت و 
با هم درگير ش��دند. در آن درگيري مقتول به 
كاپوت پرايد كوبيد و مي خواست آنرا متوقف كند 
اما راننده پرايد حركت كرد كه باعث شد مقتول 

به زمين بيفتد و دچار ضربه مغزي شود.«
با توضيحات شاهد حادثه، راننده پرايد به نام 
يونس شناسايي و بازداشت شد، اما وي قتل 
را انكار ك��رد و در توضيح به مأم��وران گفت: 
»من گواهينامه نداشتم. روز حادثه در خيابان 
خاني آباد با خودروي پرايد در حال رانندگي 
بودم كه بهرام با خودروي پرايدش س��د راهم 
شد. او حالت عادي نداش��ت به همين دليل 
سعي كردم با او درگير نشوم، اما او دست بردار 

نبود و فحاشي مي كرد.«
مته��م در ادامه گف��ت: »به خاطر نداش��تن 
گواهينامه عجله داش��تم و مي خواستم محل 
را ترك كنم، اما بهرام در حاليكه چاقو دستش 
بود خودش را روي ماشين انداخت. آنجا بود 
كه حركت كردم اما س��رعتم زي��اد نبود ولي 
بهرام حالت عادي نداش��ت به همين دليل از 
روي كاپوت ماش��ين به پايين پرت شد. فكر 
كردم او بلند ش��ده و حالش خوب اس��ت اما 
فرداي آن روز فهميدم او فوت كرده است و بايد 

خودم را به پليس معرفي كنم.«
ب��ا اقرارهاي مته��م و بازس��ازي صحنه جرم 
وي روانه زندان ش��د و پرونده براي رسيدگي 
به يكي از ش��عبات دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د. متهم سه بار در شعبات 
مختلف محاكمه شد و در همه دفاعيات خود 
گفت اگر از ماش��ين پياده مي شدم بهرام مرا 
مي كشت. وي بنا به درخواست اولياي دم سه 
بار به قصاص محكوم شد، اما حكم صادره هر 
بار در ديوان عالي كش��ور از سوي قضات آن 

نقض و به شعبه همعرض فرستاده شد. 
به اين ترتيب مته��م صبح ديروز در ش��عبه 
چه��ارم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران به 
رياس��ت قاضي عبداللهي پ��اي ميز محاكمه 
ايستاد. او بعد از درخواس��ت قصاص از سوي 
اولياي دم در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد 
قصد كشتن مقتول را نداشتم. او روي ماشين 
افتاده بود و در حاليكه دس��ت به چاقو ش��ده 
بود قصد كشتن مرا داش��ت. چاره اي جز فرار 

نداشتم وگرنه كشته مي شدم.«
در پايان هيئت قضايي بنا به شواهد و مدارك 
موجود بعد از ش��ور مته��م را از قتل عمدي 

تبرئه كرد. 

رئيس كالنتري 176 حسن آباد، از دستگيري سارق خودرو در جريان 
تعقيب و گريز با پليس خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، س�رهنگ سيدجالل حس�يني گفت: روز 
گذش�ته يكي از مأموران گش�ت كالنت�ري در حال گش�تزني در 
خيابان ام�ام)ره( بود كه متوجه پالك مخدوش ش�ده يك خودرو 
ش�د و مش�خصات آن را از مركز كنترل پليس پايتخت اس�تعالم 
كردند. بعد از آن بود كه مشخص شد خودرو چند روز قبل از همان 
محدوده به سرقت رفته اس�ت. با مشخص شدن اين موضوع افسر 
پليس به راننده خودرو دس�تور توقف داد، اما راننده با فشار دادن 

پدال گاز از محل دور ش�د و تالش كرد با حركات نمايشي از دست 
پليس فرار كند. 

سرهنگ حس�يني ادامه داد: اين اقدام به تعقيب وي منجر شد 
و در نهاي�ت پ�س از برخورد با چند دس�تگاه خ�ودروي ديگر و 
شليك به الستيك خودرو توسط مأمور انتظامي، خودرو متوقف 
و راننده بازداش�ت ش�د. متهم در بازجويي ها به سرقت اعتراف 
كرد. سرهنگ حسيني گفت: متهم براي انجام تحقيقات بيشتر 
و كشف جرائم احتمالي به پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ 

منتقل شد. 

دستگيري سارق خودرو با شليك گلوله
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 آمادگی  پليس پايتخت براي ماه محرم
 و بازگشايي مدارس

فرمان�ده انتظام�ي ته�ران ب�زرگ از آمادگ�ي كام�ل 
مأم�وران پلي�س پايتخ�ت ب�راي تأمي�ن امني�ت كام�ل 
ماه مح�رم و اس�تقبال از بازگش�ايي م�دارس خب�ر داد. 
به گ��زارش خبرنگار ما،  س��ردار حس��ين رحيم��ي در نهمين 
كميس��يون تحول كالنتري هاي پليس پيشگيري پايتخت بر 
حضور به موقع و مؤثر گش��ت كالنتري ها در صحنه وقوع جرم 
به ويژه مناطق حاشيه نشين تأكيد كرد و گفت: 21 كالنتري از 
مجموعه كالنتري هاي تهران در مناطق حاشيه نشين مستقر 
هستند كه سرعت عمل اين كالنتري ها در راستاي پيشگيري از 

وقوع جرم و مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي مؤثر است. 
رئيس پليس پايتخت با اشاره به استفاده پليس از ظرفيت هاي 
محلي مثل پليس افتخاري، نگهبان محله و بسيج براي پيشگيري 
از وقوع جرائم و برقراري امنيت اجتماعي بين شهروندان ادامه 
داد: پليس براي تأمين امنيت عمومي شهروندان در ايام محرم و 

بازگشايي مدارس در آماده باش كامل قرار دارد. 
سردار رحيمي افزود: براي تأمين امنيت اجتماعي شهروندان 
و عزاداران حس��يني، تكايا، مس��اجد و هيئت هاي مذهبي در 
سطح حوزه استحفاظي كالنتري ها شناسايي و ضمن برگزاري 
جلسات با مسئوالن آنها، تمهيدات الزم در اين راستا پيش بيني 

شده است. 
سردار رحيمي با بيان اينكه يكي از برنامه هاي پليس در ماه مهر، 

اقدامات ويژه مخصوص بازگشايي مدارس است، ادامه داد: بايد 
براي اول مهر با هدف ارتقاي آرامش و امنيت برنامه ريزي كنيم 
تا محيطي امن و سالم و به دور از نگراني را براي دانش آموزان و 
خانواده آنها محيا شود. رئيس پليس پايتخت در خاتمه گفت: 
مدارس آسيب پذير شهر تهران كه در سال گذشته نياز بيشتري 
به خدمات پليس داشته اند، شناس��ايي و جلسات هماهنگي با 
رؤس��اي آموزش و پروش مناطق، اوليا و مربيان و مديران آنها، 
برگزار شده است تا تمهيدات الزم براي آغاز سال تحصيلي جديد 

توأم با آرامش اتخاذ شود. 

م�ردی ك�ه دو س�ال قب�ل در ن�زاع دس�ته جمعي م�رد 
ورزش�كار را به قتل رس�انده بود، روز گذشته محاكمه شد. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل س��ال 95، مأم��وران پليس تهران 
از مرگ مش��كوك مرد جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر 
باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان داد كه سروش در جريان 

درگيري با دوستانش با اثر ضربه چاقو به قتل رسيده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، دوست مقتول كه در محل 
حضور داش��ت به مأموران گفت: »من و سروش با هم دوست 
بوديم و هر دو ورزش��كار حرفه اي بودي��م. روز حادثه از كوه 
برمي گشتيم كه برادر سروش تماس گرفت و گفت كه با مرد 
جواني به نام حميد درگير شده است. به سروش گفتم حميد 
را مي شناسم او از اراذل محل و ممكن است با هم درگير شويم. 
خواستم او را راضي كنم كه س��راغ حميد نرويم، اما سروش 
قبول نكرد. به همين دليل با هم به محل رفتيم. حميد وقتي 
ما را ديد شروع به توهين و فحاشي كرد. با اين رفتار سروش 
عصباني ش��د و با هم درگير ش��دند. در آن درگيري حميد با 
قمه و دوستش شهروز با چاقو به سروش حمله كردند و يك 
ضربه به س��روش زدند. من دقيقاً متوجه نشدم ضربه را كدام 
يك از آنها زدند. ش��دت خوني كه از مقتول مي رفت زياد بود 
به همين دليل وقتي او را به بيمارس��تان رسانديم كار از كار 

گذشته بود.«
با انتقال جسد به پزشكي قانوني شهروز شناسايي و دستگير شد، 
اما با انكار جرم به پليس گفت: »من به هواخواهي از حميد وارد 
درگيري شدم و در حاليكه چاقو در دس��تم بود و آنرا به اطراف 
مي چرخاندم حميد هم با قمه به مقت��ول حمله كرد. نمي دانم 

مقتول بر اثر ضربه چاقو كشته شد يا قمه.«
بعد از توضيحات متهم بنا به گزارش پزشكي قانوني و شواهد و 
مدارك موجود، وي به اتهام قتل عمد و سه مرد جوان ديگر به 
اتهام شركت در نزاع دسته جمعي روانه زندان شدند. تالش براي 
شناسايي حميد ادامه داشت تا اينكه مأموران دريافتند او به يكي 

از كشورهاي اروپايي فرار كرده است. 
به اين ترتيب صبح ديروز پرونده روي ميز هيئت قضايي شعبه 
هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي كيخواه 
قرار گرفت. ابتداي جلس��ه اولياي دم درخواست قصاص كردند 
سپس شهروز به اتهام قتل عمد در جايگاه قرار گرفت. او جرمش 
را انكار كرد و گفت: »درگيري بين حميد و برادر سروش بود. آنها 
به خاطر چشم در چشم شدن درگير شدند كه در آن درگيري 
حميد يك ضربه با مشت به برادر سروش زد. دقايقي بعد خود 
سروش آمد و به من اعتراض كرد. به او گفتم درگيري تو با حميد 
است و كسي كه برادرت را كتك زده من نبودم. بعد از آن بود كه 
حميد به مقتول فحاش��ي كرد و درگيري باال گرفت. مقتول به 
طرف من حمله كرد و مي خواست مرا كتك بزند. به همين دليل 
با چاقويي كه دستم بود آنرا باال بردم و در هوا مي چرخاندم كه 

نمي دانم مقتول با ضربه چاقو كشته شد يا نه.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »از اولياي دم طلب بخشش دارم. 
پش��يمانم و از آنها مي خواهم مرا حالل كنند. باور كنيد هنوز 
مطمئن نيستم مقتول با ضربه چاقوي من كشته شده است يا نه. 
حميد عامل درگيري بود اما حاال در خارج از كشور است و من 

بايد تاوان او را پس دهم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

 قاتل: چاقو  را  مي چرخاندم
 قصد  قتل  نداشتم!


