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انتقام از پدر با سرقت 
تابلو فرش هاي نفيس 

زن جوان ك�ه پس از طالق ب�ه خانه پ�دري برگش�ته بود، وقتي با 
مخالف�ت پ�درش ب�راي مان�دن در خان�ه مواج�ه ش�د ب�ه انبار 
وي دس�تبرد زد و تابلوفرش ه�اي نفيس�ش را س�رقت ك�رد. 
به گزارش جوان، چندي قبل مرد جواني در تهران به اداره پليس رفت 
و گفت: س��ارق يا س��ارقاني به انبار خانه شان دس��تبرد زده و تعدادي 

قاليچه هاي ابريشمي و تابلو  فرش هاي نفيس سرقت كرده اند. 
وي در توضيح ماجرا گفت: پدرم فرش فروشي دارد و هميشه هم تعداد  
زيادي ف��رش و تابلوفرش هاي نفيس در مغ��ازه اش نگهداري مي كند. 
مدتي قبل كه تعداد فرش ها زياد شد تصميم گرفتيم تعدادي از فرش ها 
و تابلوهاي نفيس را به انبار خانه مان كه در يكي از خيابان هاي شمالي 

تهران است، منتقل كنيم. 
خانه ما آپارتمان چهار طبقه اي است كه پدرم در طبقه اول و ما سه برادر 
هم در طبقات ديگر آن زندگ��ي مي كنيم و به همين خاطر فكر كرديم 
انبار خانه مكان امني براي نگهداري فرش ها و تابلو فرش ها اس��ت، اما 
مدتي قبل متوجه شدم كه تعدادي از فرش ها و تابلو ها سرقت شده است. 
وي در ادامه گفت: آنچه براي ما عجيب اس��ت درها و قفل هاي انباري 

سالم هستند و سارقان با كليد وارد انبار شده اند. 
با طرح اين ش��كايت تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي به دستور قاضي 
دادسراي ويژه سرقت براي شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان وارد 

عمل شدند. 
   خواهرم سارق است 

در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت شاكي دوباره به اداره 
پليس رفت و گفت: سارق فرش ها خواهرم است. 

وي گفت: وقتي متوجه س��رقت از انباري خانه مان شدم احتمال دادم 
كه سارق فرد آشنايي است و به همين خاطر هميشه كشيك مي دادم 
تا اينكه شب گذشته متوجه شدم خواهرم شهين كه مطلقه است و در 
ساختمان ديگري زندگي مي كند با كليد وارد ساختمان ما شد و دقايقي 

بعد هم با يك قاليچه از ساختمان خارج شد. 
با بدست آمدن اين سرنخ مأموران پليس به دس��تور قضايي شهين را 

بازداشت كردند. 
متهم ابتدا منكر س��رقت از انبار فرش پدرش شد، اما وقتي با مدارك و 
داليل روبه رو شد به سرقت اعتراف كرد و گفت: دو سال قبل در فضاي 
مجازي با مرد جواني به نام فريدون آشنا ش��دم. او خودش را مهندس 
معرفي كرد و خيلي هم ش��يك پوش بود و هر زماني هم كه به سراغم 
مي آمد خودروي لوكسي سوار بود كه عاشق او شدم و تصميم گرفتم با 
او ازدواج كنم.  وقتي به خواستگاري ام آمد پدرم مخالفت كرد، اما من 
اصرار كردم و در نهايت هم پدرم راضي به ازدواج ما شد و مرا به خانه او 
فرستاد.  مدتي گذش��ت تا اينكه فهميدم او نه پولي دارد و نه خودروي 
لوكسي و تمام خودروهايي كه سوار مي شد براي فريب من از دوستانش 

كرايه كرده است . 
    انتقام از پدر 

چاره اي نداشتم و بايد مي س��وختم و مي ساختم، اما مدتي بعد متوجه 
شدم كه او معتاد به مواد مخدر شده است. او چند باري وسايل جهيزيه ام 
و حتي طال و جواهراتم را سرقت كرد، اما هميشه مدعي بود كه سارقي به 
خانه مان دستبرد زده است. وي ادامه داد: ديگر نمي توانستم با او زندگي 
كنم و به همين خاطر از او جدا ش��دم و به خانه پدري ام رفتم، اما پدرم 
مرا به خانه اش راه نداد. پس از اين هر چن��د روز يكبار به ديدن مادرم 
مي رفتم تا اينكه فهمي��دم پدرم تعدادي از فرش ه��ا و تابلو فرش هاي 
نفيس مغ��ازه اش را در انبار خانه نگهداري مي كن��د. تصميم گرفتم با 
سرقت فرش هاي ابريشمي و تابلو فرش ها از پدرم انتقام بگيرم و با فروش 
آنها براي خودم زندگي خوبي دست و پا كنم. به همين دليل در فرصتي 
مناسب كليد انباري را بدست آوردم و در چند نوبت اقدام به سرقت كردم 

كه آخر دستم رو شد. 
تحقيقات از متهم ادامه دارد. 
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قاتل فراري  در تركيه
آموزش باديگاردي مي ديد 

شهباز، پسر جواني اس�ت كه در يكي از گروه هاي تلگرامي 
با زني به نام پريسا آشنا ش�د. پريسا مدتي قبل از شوهرش 
طالق گرفته و همراه پس�ر خردسالش زندگي مي كرد با اين 
حال شهباز به او ابراز عالقه كرد و پيشنهاد ازدواج داد. هر چند 
پريسا اول به پيشنهاد او جواب مثبت داد اما وقتي از حرفش 
برگشت با ضربات چاقوي ش�هباز به كام مرگ رفت. شهباز 
پس از حادثه به كشور تركيه گريخت و مدتي دوره باديگاردي 
ديد اما وقت�ي به تهران برگش�ت پليس در انتظ�ارش  بود. 
به گزارش جوان، ش��امگاه دوشنبه 24 ش��هريور امسال مأموران 
كالنتري 154 چيتگر تلفني به قاضي ساسان غالمي، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران اعالم كردند زن جواني با ضربات 
متعدد چاقو از سوي فرد ناشناسي در يكي از پاركينگ هاي درياچه 
چيتگر به شدت زخمي شده كه پس از انتقال به بيمارستان فوت 
كرده است. با اعالم اين خبر بازپرس جنايي همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي در بيمارستان تحقيقات خود را آغاز كردند. 

بررسي هاي مأموران پليس نشان داد مقتول كه زن 28 ساله اي به 
نام پريسا است چند سال قبل از شوهرش جدا شده و همراه پسر 

خردسالش زندگي می كرد. 
بدين ترتيب مأموران در گام نخست به شوهر قبلي اين زن مظنون 
شدند و از وي تحقيق كردند كه مشخص شد او در اين حادثه نقشي 

نداشته و زمان حادثه هم در مكاني ديگري بوده است. 
   رد متهم 

سپس مأموران تحقيقات خود را در شاخه ديگري ادامه دادند كه 
دريافتند مقتول از مدتي قبل با پسر30 ساله اي به نام شهباز ارتباط 
داشته اس��ت و ش��ب حادثه هم مقتول همراه او از خانه دوستش 
در ش��رق تهران براي تفريح با تاكسي اينترنتي به درياچه چيتگر 

آمده اند. 
بررسي هاي دوربين هاي مداربسته هم نش��ان داد پريسا و شهباز 
س��اعتي پس از قدم زدن در اطراف درياچه داخل پاركينگ با هم 
درگير مي شوند كه در جريان آن شهباز با چاقو پريسا را زخمي و 

بعد از محل فرار مي كند.  
بدين ترتيب مأموران براي دستگيري شهباز راهي محل زندگي 
او در شهر دماوند شدند اما دريافتند وي پس از حادثه به صورت 

غير قانوني از مرز خارج  شده و به كشور تركيه گريخته است. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داش��ت، چند 
روز قبل به مأموران پليس خبر رسيد شهباز از كشور تركيه به 
ايران بازگشته اس��ت. پس از اين مأموران راهي محل زندگي 
او شدند و متهم فراري را دس��تگير كردند.  متهم صبح ديروز 
به دادس��راي امور جنايي ته��ران منتقل ش��د و در حالي كه 
تمامي ش��واهد و داليل حكايت از آن داش��ت وي قاتل است 
در بازجويي ها مدعي ش��د كه زن مورد عالق��ه اش را به قتل 

نرسانده است. 
متهم در ادامه به دستور قاضي ساسان غالمي براي تحقيقات بيشتر 
و روشن شدن زواياي پنهان حادثه در اختيار تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

    گفت وگو با متهم 
شهباز با مقتول چه نسبتي داري ؟ 

نسبتي ندارم اما به او عالقه داشتم و قصد داشتم 
با او ازدواج كنم. 

چطور با او آشنا شدي ؟ 
چندي قبل يكي از دوستانم مرا عضو گروه تلگرامي 
كرد و پريسا هم عضو آن گروه بود كه پس از چند 

روز به او پيام دادم و دوست شديم. 
خبر داشتي او مطلقه است ؟ 

اول نمي دانستم، اما بعد به من گفت كه از شوهرش 
طالق گرفته است و همراه پسر خردسالش زندگي 

مي كند. 
بعد چه شد ؟ 

مدتي با هم ارتباط پيامكي و تلفني داشتيم تا اينكه 
به تهران آمدم و او را از نزديك ديدم و بعد هم كه به 
او عالقه پيدا كردم و عاشق او شدم و تصميم گرفتم 

با پريسا ازدواج كنم. 
كجا زندگي مي كردي ؟ 

پدرم در شهرستان دماوند دامداري دارد و من هم 
همراه او در دامداري مش��غول به كارم و به همين 

خاطر در شهرستان دماوند زندگي مي كنم. 
به پريسا پيشنهاد ازدواج دادي ؟ 

بله، به او پيش��نهاد ازدواج دادم كه او گفت پس��ر 
خردس��ال دارد اما براي من اهميتي نداشت كه 
پسر خردس��ال دارد چون عاشق او ش��ده بودم و 
مي خواس��تم هر چه زودتر به او برسم، اما پريسا 
امروز و فردا مي كرد و مي خواس��ت ب��ه او مهلت 

بدهم. 
چرا ؟ 

بيشتر بهانه پسرش را مي گرفت و مي گفت فرزندش 
بيماري كليه دارد و بايد اول او را درمان كند و بعد 

درباره ازدواج بامن فكر كند. 
به همين دليل او را به قتل رساندي ؟ 

نه، من او را به قتل نرساندم. 
اما شب حادثه همراه او بودي ؟ 

بله، همراه او بودم اما نمي دانم چه كسي او را به قتل 

رسانده است. 
درباره شب حادثه توضيح بده.

آن شب همراه پريسا و دوستش از شرق تهران براي 
تفريح به درياچه چيتگر در غرب تهران آمديم. من 
دوباره از او خواستگاري كردم اما پريسا قبول نكرد و 
اصرار داشت او را فراموش كنم. به همين خاطر با او 
مشاجره لفظي كردم و فكر كنم بعد از اينكه من آنجا 
را ترك كردم دوست خود پريسا او را به قتل رساند. 

چرا ؟ 
فكر كنم او رقيب عشقي پريسا بود و دوست داشت 
با من ازدواج كن��د و به همين دلي��ل او را به قتل 

رسانده است كه به من برسد . 
چرا ش�ما بعد از قتل به كش�ور تركيه 

فرار كردي ؟ 
من براي كار به تركيه رفتم. 

توضيح بده. 
من از قبل مي خواس��تم براي كار به تركيه بروم 
به همين خاطر س��ه روز پس از حادثه به صورت 

غير قانوني به كشور تركيه رفتم و چند روز قبل هم 
كه برگشتم مأموران مرا دستگير كردند. 

چه كاري ؟ 
مدت��ي آنجا كارگري ك��ردم ك��ه در آمدم خوب 
بود، اما از آنجايي كه ورزش��كارم و قوي هس��تم 
يك نفر پيش��نهاد داد ورزش را ادام��ه بدهم و در 
آنجا باديگارد خواننده ها ش��وم. من هم كارگري 
و هم ورزش مي ك��ردم و در ش��هر وان هم دوره 
باديگاردي مي ديدم كه دلم براي خانواده ام تنگ 
شد و تصميم گرفتم براي چند روز به ايران بيايم 
و پس از ديدن خانواده ام دوباره به تركيه برگردم 

كه دستگير شدم. 
شما مدعي هستي كه قاتل نيستي اما 
دوربين هاي مداربس�ته چهره شما را 
در حال ضربه زدن با چاقو ضبط كرده 

است ؟ 
] چند لحظه اي سكوت مي كند[ نمي دانم اما من 

قاتل نيستم. 

عامالن قتل مرد سارق به ميز محاكمه رسيدند
فرش�اد مردي 30 س�اله بود كه چندين بار به 
اتهام س�رقت بازداشت ش�ده بود. او آخرين 
ب�ار وقت�ي وارد س�اختمان همسايه ش�ان 
ش�ده بود در جري�ان درگيري با دو ب�رادر به 
كام م�رگ رف�ت. پرون�ده دو برادر ب�ه اتهام 
قت�ل تش�كيل ش�ده و ب�ه زودي در دادگاه 
كيفري يك اس�تان تهران بررس�ي مي شود. 
به گزارش جوان، 5 آذر س��ال 99، مأموران پليس 
پايتخ��ت از قتل م��رد جواني در ي��ك پاركينگ 
مس��كوني در غرب ته��ران باخب��ر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به فرش��اد 30 ساله بود كه در 
جريان درگيري با دو ب��رادر به كام مرگ رفته بود. 
همچنين در روند بررس��ي ها مشخص شد فرشاد 
مرد سابقه داري است كه چند س��ابقه سرقت در 

پرونده اش داشته است. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني تحقيقات براي 
شناس��ايي عامل يا عامالن قتل به جريان افتاد تا 
اينكه يكي از همسايه ها به عنوان شاهد به مأموران 
گفت: فرشاد از بچه هاي محل بود. ساعتي قبل با 

شنيدن سر و صداي يكي از همسايه ها به پاركينگ 
آمديم كه متوجه شديم حسن با او درگير شده است. 
درگيري آنها خيلي شديد بود، اما ترسيديم دخالت 
كنيم. دقايقي بعد برادر حسن نيز آمد و وقتي مقتول 
يك ضربه به سر حسن زد براي حمايت از برادرش با 
دستمالي كه دور گردن مقتول بود او را خفه كرد.«

با ثبت اين توضيحات، دو برادر تحت تعقيب قرار 
گرفتند تا اينكه دو ماه بعد از حادثه شناس��ايي و 
بازداشت شدند. متهمان به پليس آگاهي منتقل 
شدند و تحت بازجويي قرار گرفتند. حسن با اقرار 
به درگيري در اظهاراتش گفت: »فرشاد از بچه  هاي 
محل بود و چند سابقه سرقت داش��ت. آن روز در 
پاركينگ خانه سوار موتورم ش��دم تا به محل كار 
بروم كه ناگهان فرش��اد را ديدم. گويا براي سرقت 
وارد پاركينگ خانه مان ش��ده بود. او وقتي مرا ديد 
اصرار كرد موتورم را به او امانت بدهم. فهميدم قصد 
س��رقت دارد به همين خاطر قبول نكردم. فرشاد 
وقتي جواب رد شنيد عصباني شد و با من درگير 
شد.  همان موقع با برادرم به نام ايوب تماس گرفتم 

و درخواست كمك كردم.« متهم ادامه داد: »فرشاد 
بعد از آمدن ايوب گفت چرا مقابل همسايه  ها از او 
بدگويي مي كنيم. همين بهانه اي شد تا درگيري باال 
گرفت و فرشاد يك ضربه با مشت به سرم زد. برادرم 
وقتي اين صحنه را ديد عصباني شد و با دستمالي 

كه دور گردنش بود او را خفه كرد.«
با اقرارهاي مرد جوان، ايوب كه داراي سابقه مواد 
مخدر بود تحت بازجويي قرار گرفت. او نيز با اقرار به 
جرمش در توضيح گفت: »نگهبان يكي از پارك هاي 
محل بودم. آن روز در حال وصل يكي از سيم  هاي 
برق بودم كه برادرم تماس گرفت و كمك خواست. 
بالفاصله به پاركينگ خانه ش��ان رفت��م كه ديدم 
مقتول برادرم را كتك مي زند. باور كنيد قصد قتل 
نداش��تم و از عصبانيت پارچه را دور گردن مقتول 

پيچاندم، اما او از نفس افتاد.«
با اقرار متهمان، دو برادر راهي زندان شدند و پرونده 
با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د. به اين ترتيب دو برادر بعد از 

تعيين شعبه از خودشان دفاع خواهند كرد. 

  اجير كردن آتش افروز

مرد كينه جو پس از جدايي از همسرش هم نتوانست نفرت 
خود را نسبت به او فراموش كند، براي همين براي انتقام دو 
مرد را اجير كرد تا خودروي همسر س�ابقش را آتش بزنند. 
به گزارش جوان،  سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري معاون مبارزه با 
جرائم جنايي پليس آگاهي تهران توضيح داد: ساعت سه بامداد 
چهارم آبان ماه امسال بود كه به مأموران پليس خبر رسيد حادثه 
آتش س��وزي در يكي از خيابان هاي جنوب غ��رب تهران اتفاق 
افتاده اس��ت. با حضور پليس و امدادگران مشخص شد كه يك 
خودروي تيباي س��فيد دچار آتش سوزي شده كه آتش نشانان 
حريق را خاموش كردند. مالك خودروي تيبا كه زني جوان بود 
هم خودش را به محل رس��اند و گفت از كسي كه حادثه را رقم 
زده شكايت دارد. او گفت: من در خانه ام خواب بودم و خودرو ام را 
هم مقابل ساختمان پارك كرده بودم تا اينكه همسايه ها تماس 

گرفتند و گفتند كه ماشينم در حال سوختن است. 
بعد از مطرح ش��دن ش��كايت پرونده به اداره 16 پليس آگاهي 
تهران فرستاده شد. تحقيقات در اين باره با بررسي دوربين هاي 
مداربسته به جريان افتاد. بررسي تصاوير نشان داد كه لحظاتي 
قبل از حادثه يك خودروي ليفان قرمز رنگ در محل توقف كرده 
اس��ت. به جز راننده مرد ديگري در صندلي جلو سوار بود كه از 
ماشين پياده ش��ده و روي خودروي تيبا بنزين ريخته و بعد از 

كشيدن كبريت تيبا را آتش زده و هر دو از محل دور شده اند. 
مأموران پلي��س در اولين گام پالك خودروي تيبا را بررس��ي و 
راننده آن را شناسايي و بازداشت كردند. او گفت: من از ماجراي 
آتش سوزي خبر ندارم. سحرگاه در حال عبور از خيابان بودم كه 
مردي كنار خيابان دست بلند كرد كه توقف كردم چون در آن 
وقت شب كسي او را س��وار نكرده بود براي همين خواستم او را 
به مقصد برسانم. بعد هم در جايي كه گفته بود پياده اش كردم و 
به مسيرم ادامه دادم. نمي دانستم كه آن مرد بعد از پياده شدن   

خودروي تيباي يك نفر ديگر را آتش زده است. 
اظهارات مالك ليفان در حالي مطرح مي شد كه براساس تصاوير 
به دست آمده مرد آتش افروز بعد از ايجاد حريق سوار ليفان شده 
و هر دو از محل دور شده اند. متهم وقتي با تصاوير مواجه شد راز 
آتش افروزي را بر مال كرد و گفت: يكي از دوس��تانم كه ش��ايان 
نام دارد دو س��ال قبل از همسرش جدا ش��د او بعد از جدايي از 
همسرش هنوز از او كينه داشت براي همين گفت كه مي خواهد 
از او انتقام بگيرد. شايان 500 هزار تومان به من و يكي از دوستانم 
كه امير نام دارد داد كه خودروي همس��ر سابقش را آتش بزنيم 
كه قبول كرديم. من و امير هم مطابق نقش��ه خودروي همسر 

سابقش را آتش زديم. 
با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت شايان و امير هم 
بازداشت شده و به جرمشان اعتراف كردند. تحقيقات بيشتر در 

اين باره جريان دارد. 
 

شهادت 2 مأمور پليس در ايالم
در  اي�الم  شهرس�تان  گاوميش�ان  در  پلي�س  مأم�ور  دو 
جري�ان درگي�ري ب�ا ش�رور مس�لح ب�ه ش�هادت رس�يدند. 
شامگاه شنبه خبر رس��يد كه در ايستگاه بازرس��ي پل گاوميشان دره 
ش��هر  ايالم حادثه تيراندازي اتفاق افتاده است. بررس��ي ها نشان داد 
كه در جريان تيراندازي شرور مس��لح به سمت مأموران پليس يكي از 
سربازان به نام محمد مهدي ديركوند به شهادت رسيده است. همچنين 
مشخص شد كه ستوان يكم روح اهلل باصره هم مجروح شده است كه به 
بيمارستان منتقل شد. بعد از آن بود كه تالش هاي تيم پزشكي در اين 
باره به جريان افتاد، اما مأمور پليس به علت شدت جراحت روي تخت 

بيمارستان به شهادت رسيد. 
 

  براي انتقام از همسر سابق

مرگ رهگذر
 هنگام عبور از عرض بزرگراه

م�رد رهگ�ذر هن�گام عب�ور از ع�رض بزرگ�راه آزادگان 
باخ�ت.  ج�ان  عب�وري  خودروه�اي  ب�ا  تص�ادف  در 
به گزارش جوان،  س��رهنگ احس��ان مؤمني رئيس اداره تصادفات 
پليس پايتخت توضيح داد: ساعت 19:10 ش��امگاه شنبه مأموران 
پليس راهور تهران از حادثه رانندگي در الين كندرو شرق به غرب 
بزرگراه آزادگان مقابل ميوه و تره بار با خبر و در محل حاضر شدند. 
در بررسي هاي پليس مشخص ش��د كه مردي رهگذر در تصادف با 
خودروي پژو جانش را از دست داده است كه جسد بعد از تأييد فوت 
به پزشكي قانوني منتقل شد. سرهنگ مؤمني گفت: همواره عبور 
عابران از عرض بزرگراه و عدم استفاده از پل هاي عابر پياده منجر به 

حوادث خونين شده است. 


