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پرونده قاتالن پيرمرد پولدار
 روي ميز قضات دادگاه

پرون�ده زوج ج�وان و همدست ش�ان ك�ه پيرم�رد پول�دار 
را ب�راي س�رقت اموال�ش ب�ه قت�ل رس�انده بودند ب�ه زودي 
در دادگاه كيفري ي�ك اس�تان ته�ران بررس�ي مي ش�ود. 
به گزارش جوان، ۳۱ شهريور س��ال ۹۹، دختر جواني ب��ه اداره پليس 
رفت و مأموران را از ناپديد ش��دن ناگهاني پدرش باخبر كرد و گفت: 
»پدرم قناد و آش��پز اس��ت و احد نام دارد. خواهر و برادرهايم خارج از 
كشور هس��تند و من هم در كرج زندگي مي كنم به همين خاطر پدرم 
به تنهايي در خانه اش در شرق تهران زندگي مي كند. هرازگاهي به او 
سر مي زدم، اما اين مدت به خاطر شيوع بيماري كرونا به خانه او رفت و 
آمد كمتري داشتم و بيشتر تماس تلفني داشتيم. چند روز قبل با پدرم 
تماس گرفتم، اما پاسخي نشنيدم. با چند نفر از همسايه ها نيز تماس 
گرفتم كه مي گفتند چند روز پيش پ��درم را در پارك ديده بودند ولي 
از آن روز بي اطالع هس��تند. نگرانم باليي سرش آمده باشد و از پليس 

كمك مي خواهم.«
بعد از تماس دختر پيرمرد، مأموران در اولين گام از تحقيقات به خانه 
ويالي پيرمرد رفتند و بعد از بازكردن در متوجه شدند وسايل خانه به 
هم ريخته و ۱۴ تخت فرش ابريشم و ۲۰۰ سكه طال و مقدار زيادي پول 
نقد سرقت شده است. بنابراين فرضيه قتل با انگيزه سرقت قوت گرفت 
تا اينكه مأموران در روند تحقيقات خود دريافتند زن و مردي با كارت 
عابر پيرمرد مقدار زيادي داروي بدنسازي و تعدادي گوشي تلفن همراه 

خريداري كرده اند. 
با به دس��ت آمدن اين اطالعات مأموران با تحقي��ق از صاحبان مغازه 
و چهره نگاري توانس��تند تصوير زن و مرد جوان را شناسايي كنند. با 
به دست آمدن اين سرنخ يكي از متهمان به نام كامبيز رديابي و بازداشت 
شد. آن مرد كه داراي س��ابقه كيفري بود مورد تحقيق قرار گرفت، اما 

مدعي شد كارت را از يكي از دوستانش به نام بهروز گرفته است. 
با ثبت اين اظهارات س��رانجام بهروز چهار ماه بعد از حادثه شناسايي 
و بازداش��ت ش��د. مرد جوان در بازجويي ها با اقرار به قت��ل پيرمرد با 
همدستي كامبيز و همسرش گفت جسد مرد س��الخورده را در جاده 

تلو رها كرده است. 
با اقرارهاي متهم، دختر پيرمرد به پزشكي قانوني رفت و مشخص شد 

جسد متعلق به پدر 85 ساله اش است. 
با شناسايي جسد، بهزاد بار ديگر تحت بازجويي قرار گرفت و در شرح 
ماجرا گفت: »من و كامبيز با هم دوس��ت بوديم. مدتي قبل از حادثه 
تصميم گرفتيم از خانه پيرمرد سرقت كنيم چون مي دانستيم اموال 
باارزشي در خانه اش است. در اجراي اين نقشه قرار شد همسر كامبيز 
همراهمان باشد و ما را كمك كند. روز حادثه طبق نقشه به بهانه اينكه 
براي مجلسي مجلل به دنبال آش��پزي حرفه اي مي گرديم به خانه او 
رفتيم. از او خواس��تيم براي صحبت كردن س��وار ماشين شود. وقتي 
پيرمرد را سوار ماشين كرديم به جاده تلو رفتيم. در محل خلوتي از او 
كارت عابربانك همراه رمزش را خواستيم. وقتي كارتش را گرفتيم او 
را با بند كيف خفه كرديم و به خانه برگشتيم.« متهم ادامه داد: »بعد از 
قتل پيرمرد، كامبيز و همسرش سرم را كاله گذاشتند و به دروغ گفتند 
كارت عابر بانك مقتول را حين انداختن جسد در جاده تلو گم كرده اند. 
حرفشان را باور كردم، اما بعدها متوجه ش��دم آنها با كارت عابر بانك 

مقتول خريد كرده و از آن مبالغ زيادي پول برداشت كرده اند.«
كامبيز ۳۳ س��اله نيز تحت بازجويي قرارگرفت. او با اقرار به جرمش با 
همدستي همسر ۳8 ساله اش گفت: »من و بهروز در فضاي مجازي با 
هم آشنا شديم. آن زمان يخچال خانه مان خراب شده بود. براي تعمير 
يخچال در اينترنت جست وجو كردم تا اينكه شماره بهروز را پيدا كردم 
و با او تماس گرفتم. او بعد از تعمير يخچال ش��روع به درد دل كرد و از 

شرايط مالي اش صحبت كرد.«
متهم ادامه داد: »همسرم قباًل ازدواج كرده بود و صاحب دو فرزند بود. 
با اين شرايط من عاشقش شدم و با هم ازدواج كرديم. وضع مالي خوبي 
نداشتم به همين خاطر زندگي سختي را مي گذرانديم. اين شد وقتي 
بهروز شرايط مرا فهميد پيشنهاد سرقت را مطرح كرد و گفت پيرمردي 
را مي شناسد كه سال ها قبل با او همسايه بوده و فرزندان پيرمرد خارج 
از كشور هستند.« او در خصوص س��رقت گفت: »آن شب طبق نقشه 
پيرمرد را در جاده تلو كش��تيم،  س��پس با كليد در خانه مقتول را باز 
كرديم و همه پول، طال، سكه و فرش هاي ابريشمي كه در خانه بود را 
سرقت كرديم.« سه متهم راهي زندان شدند و پرونده به دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد. سه متهم بعد از تعيين وقت به زودي در 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران با درخواست قصاص از سوي 

اولياي دم محاكمه خواهند شد. 

تجديد نظر در برخورد با سارقان
طرح هاي مستمر پليس در برخورد با سارقان همچنان جريان دارد. انتظار 
عمومي در اجراي اين طرح ها برخورد قاطع با سارقان و توجه به زمينه هاي 
بروز سرقت براي برقراري امنيت پايدار در جامعه است كه به نظر مي رسد 
به هيچ كدام از اين دو مقوله توجه نمي شود. برخورد قاطع با سارقان بايد 
از سوي دستگاه قضايي صورت گيرد و توجه به زمينه هاي بروز سرقت هم 
متوجه دولت و نهاد هاي مرتبط با آن است كه تجربه نشان داده غفلت هاي 
صورت گرفته در اين زمينه منجر به گسترش ناامني در جامعه شده است. 
تجربه همچنين نشان داده است كه دستگاه قضايي در برخورد با سارقان 
همچنان در حال طي كردن دور باطل اس��ت؛ چ��را كه عمده محكومان 
قضايي بعد از رهايي يا مرخصي زندان دوباره به چرخه جرم برمي گردند و 
با تجربه و مهارت بيشتري به حيات مجرمانه خود ادامه مي دهند، بنابراين 
روشن است افرادي كه مرتكب سرقت مي شوند هيچ واهمه اي از پليس  
يا مجازات ندارند، همچنان كه پليس ته��ران پس از اجراي آخرين طرح 
خود اعالم كرده 6۳ درصد از مجرمان بازداشت شده از سارقان سابقه دار 
هستند. فعاليت مستمر اين چرخه،  فرسايش توان پليس را هم به دنبال 
داشته است، مأموران پليس در مواجهه با چنين رويكردي انگيزه خود براي 
تعقيب مجرمان را از دست خواهند داد. تا پيش از گسترش فضاي مجازي 
يكي از مهم ترين دغدغه سارقان تبديل كردن اموال سرقت شده به پول 
نقد بود، اما اين روزها با گسترش فضاي سايبر و فعاليت سايت هاي ديوار و 
شيپور سارقان اين امكان را به دست آورده اند كه بعد از ارتكاب هر سرقت به 
راحتي اموال دزدي را به قيمت مناسب در اين سايت ها به فروش برسانند 
و ريسك همكاري با مالخران را كه همواره به دستگيري آنها منجر مي شد 
از چرخه فعاليت خود كنار بگذارند و با مصونيت بيشتري فعاليت خود را 
دنبال كنند، بدون اين كه پليس يا دستگاه قضايي مزاحمتي برايشان ايجاد 
كند. مصائب موجود در بررسي پرونده هاي سرقت كه مدام به آمار آن اضافه 
مي شود يك پيام روشن براي افراد تصميم گير در اين باره دارد و آن اين كه 
بايد در سياست هاي به كار گرفته شده در برخورد با مجرمان تجديد نظر 

كنند وگرنه اين در براي هميشه بر همان پاشنه ناقص خواهد چرخيد. 

   محبوبه قربانی
فرمان�ده انتظامي ته�ران بزرگ گف�ت كه مأم�وران پليس 
پايتخ�ت در جري�ان 320 عملي�ات جداگانه موفق ش�دند 
107 باند سرقت را متالش�ي و 786 سارق و مالخر را بازداشت 
كنند. س�ردار حس�ين رحيم�ي با بي�ان اين ك�ه 63 درصد 
س�ارقان بازداشت ش�ده س�ابقه دار هس�تند تأكيد كرد كه 
اين طرح به درخواس�ت مردم براي نگراني هاي مطرح شده 
بابت س�رقت منازل اجرا شده است. وي به س�ارقان هشدار 
داد ك�ه پليس پايتخ�ت آرامش آنه�ا را س�لب خواهد كرد. 
سردار حسين رحيمي در حاشيه طرح مشترك مقابله با سارقان 
منازل كه توسط مأموران پليس آگاهي و پليس پيشگيري انجام 
شد به گاليه مردم از وقوع سرقت منازل اشاره كرد و گفت به دنبال 
نگراني هاي ايجاد شده توان خود را براي برخورد با سارقان منازل 

به كار گرفتيم و در ۴8 س��اعت گذشته 786 س��ارق را بازداشت 
كرديم. وي ادامه داد: بس��ياري از س��ارقان بازداشت شده بعد از 
ارتكاب سرقت در تهران به شهرستان هاي مختلف گريخته بودند 
كه همه آنها بازداشت ش��ده اند. وي در مورد اموال كشف شده از 
سارقان هم توضيح داد در حال حاضر 7۲۰ فقره سرقت از منزل 
كشف شده است. اموال كشف شده هم شامل بيش از ۳۰ كيلو طال، 
مقدار زيادي ارز ، ساعت هاي گرانقيمت ،دهها دستگاه لپ تاپ و 
بيش از ۱۰۰ مورد گوشي تلفن همراه ،5۰ تخته قاليچه ابريشمي  
نفيس، اس��ناد و امول باارزش ديگر است. سردار رحيمي گف�ت:  
در ۳۲۰ مورد عمليات انجام شده876 سارق كه در قالب ۱۰7 باند 
فعاليت مي كردند، بازداشت شدند. وي گفت كه 6۳ درصد متهمان 

بازداشت شده از مجرمان سابقه دار هستند. 
رئيس پليس ته��ران بزرگ تأكي��د كرد: ما رويك��رد جديدي را 

در طرح هاي پليس ش��روع كرده ايم و آن رويكرد موضوع محور 
است و از همين رو با سرقت هايي كه بيشتر مردم را آزار مي دهد، 
با هم افزاي��ي كه بين پليس ه��اي تخصصي ايج��اد كرده ايم و با 
بهره گيري از ت��وان كارآگاهان و واحدهاي تجس��س به طور جد 
در دست مبارزه با س��رقت ورود خواهيم كرد و اماني به سارقان 
نخواهيم داد. سردار با هشدار به س��ارقاني كه در تهران اقدام به 
دزدي مي كنند گفت آنها بدانند در هر نقطه اي از كش��ور باشند 
ما براي شناسايي و دستگيري آنها اقدام مي كنيم. سارقان تصور 
نكنند كه مي توانند در تهران اقدام به سرقت كرده و سپس متواري 
شده و به استان هاي خودش��ان بازگردند. وي افزود: ما حتي در 
برخي از شهرهاي مرزي عمليات داش��تيم و سارقان را دستگير 
كرده ايم. ما امنيت و آرامش را از مجرمان به ويژه س��ارقان سلب 

خواهيم كرد. 

فرمانده انتظامي پايتخت:

آرامش سارقان را سلب خواهيم كرد

سند كمپانى وشناسنامه سبز وبرگ تاييديه وبنچاق 
قبلى خودرو پرايد 111مدل 1390 شماره شاسى

 4265769 موتور  وشماره   S5430090066810
وشماره پالك 588س 56 ايران 59مفقود گرديده 

وازدرجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز، برگ كمپانى سند نقل و انتقال  خودرو پژو هاچ 
بك تيپ 206 مدل 1388 رنگ سفيد روغنى شماره پالك  
ايران30  648 ل31   به شماره موتور 14188037608شماره 
على  به  متعلق   NAAP03ED9AJ075104 شاسى 

پناهنده مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فرزند  پناهنده  على  اينجانب  شناسنامه 
 2660163766 ملى  شماره  به  حسن 
درجه  از  و  شده  مفقود  رشت  از  صادره 

اعتبار ساقط مى باشد.

برگ سبز، برگ كمپانى سند نقل و انتقال  خودرو پژو هاچ 
بك تيپ 206 مدل 1388 رنگ سفيد روغنى شماره پالك  
ايران30  648 ل31   به شماره موتور 14188037608شماره 
على  به  متعلق   NAAP03ED9AJ075104 شاسى 

پناهنده مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فرزند  پناهنده  على  اينجانب  شناسنامه 
 2660163766 ملى  شماره  به  حسن 
درجه  از  و  شده  مفقود  رشت  از  صادره 

اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
برگ سـبز و كارت شناسـايى خودرو پرايد  تيپ جى تى ايكس 
آى مدل 1388 رنگ اطلسـى متاليك شـماره پالك ( ايران38  
984 ى17) بـه شـماره موتـور 2822864 شـماره شاسـى 
S1412288939198 متعلق به مهتاب نوروزى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

حسین فصیحي

شهرت به هر قيمتي!
مجيد پس��ر جواني اس��ت ك��ه تعداد س��وابق 
كيفري اش از س��ن او بيشتر اس��ت. ۲۱ساله با 
۲5 سابقه كيفري در پرونده! او از اين همه خالف 
ابائي ندارد و مي گويد دنبال ش��هرت است حاال 

به هر قيمتي!
االن به چه جرمي اينجا هستي ؟

سرقت گوسفند. 
كجا و چطور ؟

سراغ دامداري ها در شهرستانمان مي رفتيم. بعد 
اسلحه را روي سر نگهبان ها مي گذاشتيم و گاو و 

گوسفند را  سرقت مي كرديم. 
علت اين همه سرقت با اين سن كم 

چيست؟
فقط به خاطر شهرت. عاشق اين هستم كه اسمم 

درگوگل باال بيايد. 
از چه سني مرتكب كار خالف شدي؟
از ۱۲ سالگي. اولين جرمم تيراندازي بود. بعد از 
آن هر كاري از دستم بر مي آمد انجام مي دادم. 
سرقت مس��لحانه، تيراندازي در خيابان، ايجاد 

رعب و وحشت و... . 
از زندان فرار كرده بودي؟

هر بار زندان مي رفتم با س��ند آزاد مي شدم.   بار 
آخر به ۱۲ سال محكوم ش��دم به همين دليل 

فرار كردم. 
چند كالس درس خوانده اي؟

سواد ندارم. آدم با سواد كه پولدار نمي شود!
پ�س بايد االن پ�ول زيادي داش�ته 

باشي؟
از س��رقت ها پول زيادي درآوردم، اما همه آنها 

به باد رفت. 
شنيدم در كمپ دستگير شدي؟ آنجا 

چه مي كردي؟
به بهانه ترك اعتياد به كمپ رفتم. قصد داشتم 
پنهان شوم اما فايده نداش��ت و توسط مأموران 

پايگاه نهم پليس آگاهي دستگير شدم. 
خانواده ات تو را  سرزنش نمي كنند؟

ما خانوادگي خالفكار هستيم. اسم دايي ام را در 
گوگل سرچ كنيد همان فردي است كه متهمي 

را از بيمارستان امام خميني فراري داد. 

 پايان دوره تحصيل تلخ
فرزاد و بهنام دوستان دوران تحصيل هستند. يكي طراح و عكاس و ديگري 
در كار آرايشگري است، اما درآمد اصلي آنها از سرقت است. فرزاد سابقه 

تخريب عابربانك و بهنام سابقه شرب خمر دارد. 
حاال هم پايان تحصيل آنها با طرح نقشه سرقت ۴ ميلياردي از خانه مردي 

ثروتمند به پايان رسيد. 
نزديك فرزاد رفتم و پرسيدم: پيش�نهاد سرقت از طرف 

تو بود؟
بله.

چرا؟
مي خواستم انتقام بگيرم و پولدار شوم. 

چند نفر از دوستانت در اين سرقت نقش داشتند؟
پنج نفر. من به همراه دختري وارد خانه شاكي شديم. يكي از اعضاي باند 
زاغزني مي كرد. بعد از آن بهنام هم وارد خانه شد سپس با بستن دست و 

پاي آن مرد وسايل باارزش را سرقت كرديم و گريختيم. 
آن وسايل را فروختيد؟

خير، باور كنيد ريالي هم كاسب نشديم. چون بهنام خيانت كرد و با همه 
وسايل فرار كرد. 

شاكي را مي شناختيد؟ 
خير، او دنبال مستخدم بود. از قبل با زن جواني در فضاي مجازي آشنا شده 
بوديم. آن زن ما را به شاكي معرفي كرد. همان روز به خانه او رفتيم اما به 
ما اعتنايي نكرد و گفت برويد و بعدازظهر بياييد. خيلي احساس حقارت 

كردم به همين خاطر براي انتقام نقشه سرقت كشيدم. 

 دستگيري قبل از ارتكاب به قتل
يكي از متهماني كه در اين طرح دس��تگير ش��ده بود، به اتهام سرقت از 
خانه يك زوج از سوي مأموران پايگاه يكم پليس آگاهي تهران در منطقه 
تجريش دستگير شده بود. همسايه ها بعد از سر و صداي صاحبخانه، پليس 
را خبركرده بودند و مأموران هم با صحبت هاي روانشناسي توانسته بودند 

متهم را قبل از ارتكاب به قتل دستگير كنند. 
چند سال داري؟

۳۰ سال.
سابقه كيفري داري؟

بله، ۱۴ بار. هم جيب بري و هم سرقت
چه شد كه تصميم گرفتي از خانه شاكي سرقت كني؟ آنها 

را مي شناختي؟
روزي از آن خيابان عبور مي ك��ردم كه خانه مورد نظر را ديدم. فكر كردم 
خانه در حال تخريب است. اين شد كه به فكر س��رقت در و پنجره هاي 
آن افتادم. وقتي وارد خانه شدم فهميدم صاحبخانه و همسرش در آنجا 
زندگي مي كنند. از ترس، كلنگي كه گوشه حياط افتاده بود، برداشتم و آنها 
را تهديد به قتل كردم. آن مرد با من همكاري كرد ولي همسايه ها به خاطر 
سر و صدايي كه بلند شده بود با پليس تماس گرفتند. وقتي مأموران آمدند 
يك روانشناس همراهشان بود كه با صحبت هاي او خودم را تسليم كردم. 

حاال كه دستگير شده اي بعد از آزادي دوباره وسوسه سرقت 
مي شوي؟

شاكي قول داده است بعد از آزادي به من كار بدهد. باور كنيد از بدشانسي و 
سختي روزگار به اين راه افتادم ولي عذاب وجدان دارم و پشيمانم. 

 

استاد دانش�گاه كه متهم اس�ت به خاطر اختالف 
حس�اب 300 ميلي�ون تومان�ي   مرتك�ب قت�ل 
شده اس�ت، بار ديگر م�ورد تحقيق ق�رار گرفت. 
مأموران پليس در خانه دوم اين اس�تاد دانش�گاه 
انبار مهمات كش�ف كردند. هر چند بررس�ي هاي 
تخصصي نش�ان داد كه وي ارتباطي ب�ا گروه هاي 
تروريس�تي ندارد با اين ح�ال گمانه  زني ها درباره 
چراي�ي وق�وع حادث�ه همچن�ان جري�ان دارد. 
به گزارش جوان ، مدتي قبل زني در تهران با اداره پليس 
تماس گرفت و گفت كه ش��وهرش داخل خودرواش 
حوالي منطقه ازگل در ش��مال تهران به قتل رس��يده 
اس��ت. با اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس راهي 
محل حادثه شدند و كنار خياباني خلوت پشت فرمان 
خودروي خارجي با جسد مرد ميانسالي به نام حميد 
روبه رو شدند كه حكايت از آن داشت با اصابت شليك 

چند تير به سرش به قتل رسيده است. 
بدين ترتيب خبر قتل مرد ميانسال به قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
گزارش شد و وي همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل تحقيقات خ��ود را آغاز كردند. 
نخستين بررسي ها نشان داد مقتول از فاصله نزديك به 
دست فرد آشنايي غافلگير شده و به قتل رسيده  است، 

چون كه عكس العملي از خود نشان نداده است. 
   لوكيشن 

همچنين مشخص ش��د به گفته اعضاي خانواده اش 
وي قرار مالقات با اس��تاد دانش��گاهي به نام شاهرخ 
داشته است كه قبل از حادثه لوكيش��ن محل قرار را 
به تلفن همراه همسرش ارسال مي كند و بعد به طرز 

مرموزي به قتل مي رسد. 
دختر مقتول به مأموران پليس گفت: مدتي است من در 
كالس هاي تقويت حافظه و تند خواني استاد دانشگاهي 
كه شاهرخ نام دارد شركت مي كنم كه پدرم از طريق 
من با او آشنا شد. شاهرخ به پدرم گفته بود كه تجارت 
بين المللي مي كند و به پدرم پيشنهاد داده كه شريك 
او شود. پدرم ۳۰۰ ميليون تومان به شاهرخ قرض داد و 
قرار بود او هر ماه س��ود آن را پرداخت كند، اما استادم 
نه تنها سودي به پدرم نداد، حتي پرداخت بدهي اش را 
هم امروز و فردا مي كرد. من و مادرم خبر داش��تيم كه 
پدرم چند ماهي است با شاهرخ اختالف پيدا كرده است 
تا اينكه امروز پدرم گفت با استادم قرار دارد كه طلبش 
را پس بگيرد. س��اعتي بعد پدرم لوكيش��ن محل قرار 
را براي تلفن همراه مادرم فرس��تاده بود و گفته بود كه 
شاهرخ مدام محل قرار را تغيير مي دهد و به او مشكوك 
شده اس��ت و به همين خاطر لوكيش��ن مح��ل قرار را 
فرستاده بود كه اگر اتفاقی براي او رخ داد ما با خبر شويم. 
چند ساعتي گذشت كه خبري از پدرم نشد و ما نگران 
شديم و به محل لوكيشن رفتيم كه با جسد پدرم داخل 

خودرواش روبه رو شديم. 
    استاد دانشگاه 

همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني بررسي هاي 
تيم جنايي نشان داد شاهرخ استاد دانشگاه و دكتري 

علوم اجتماعي دارد كه عالوه بر تدريس در دانشگاه 
كالس ه��اي تقويت حافظ��ه و تند خوان��ي هم براي 
دانش��جويان برگزار مي كند. همچنين مشخص شد 
وي در بي��ن دوس��تان و همكارانش به ه��وش باال و 
حافظه قوي معروف اس��ت. بدين ترتي��ب مأموران 
پليس راهي خانه شاهرخ ش��دند كه از وي به عنوان 

مظنون تحقيق كنند. 
   تيكه هاي پازل 

شاهرخ پس از دستگيري ادعا كرد كه در قتل حميد 
دس��ت نداش��ته و ش��ب حادثه هم با او قرار مالقاتي 
نداشته است. در حالي كه مأموران از شاهرخ در صحنه 
حادثه ردي پيدا نكرده بودند در بازرسي از جيب هاي 
وي نامه اي يافتن��د كه پاره و ب��ه تيكه هاي كوچكي 

تبديل شده بود. 
از آنجايي كه احتمال مي رفت نامه پاره شده سرنخي 
از متهم باشد مأموران پليس تكه هاي ريز اين پازل را 
يكي يكي كنار هم چيدند كه در نهايت مشخص شد 
شاهرخ اين نامه را خطاب به خانواده مقتول نوشته اما 
وقتي متوجه شده در دام مأموران گرفتار شده است 
آن را پاره كرده تا ردي از خود به جا نگذارد. شاهرخ در 
نامه به دروغ نوشته بود كه »  شوهر شما با همسر بنده 
ارتباط مخفيانه دارد و من از اين رابطه عكس و فيلم 
دارم. چنانچه ش��ما از من شكايت كنيد من عكس ها 

و فيلم هاي ش��وهرتان را در فضاي مجازي منتش��ر 
مي كنم ت��ا آبروي ش��ما از بين برود «. تي��م در ادامه 
بازرسي ها چند كپي ديگر از همين نامه كشف كردند 
كه حكايت از آن داش��ت متهم قصد داشته همه اين 
نامه ها را به دست اعضاي خانواده مقتول و بستگانش 

برساند و آنها را تحت فشار قرار دهد. 
    كلكسيون سالح جنگي 

با به دست آمدن اين س��رنخ متهم باز هم جرم خود را 
انكار مي كرد و اس��لحه اي را كه با آن مقتول را به قتل 
رس��انده بود تحويل نم��ي داد كه مأم��وران پليس در 
بررسي هاي تخصصي دريافتند متهم خانه ديگري در 
حوالي خيابان سراج در شرق تهران دارد و شب حادثه 
هم در آن نزديكي ديده شده اس��ت.  بنابراين مأموران 
راهي خانه سراج شدند و پس از باز كردن در خانه داخل 
كمد دي��واري لباس ها با تعداد زيادي س��الح جنگي 
روبه رو شدند كه به طرز ماهرانه اي جاسازي شده بود. 
مأموران داخل كمد انواع كلت هاي جنگي ، انواع مختلف 
قناصه كه اسلحه مخصوص آدم كش��ي است و تعداد 
زيادي كالش و سالح هاي جنگي ديگر كشف كردند. 

    اعتراف به قتل 
با كشف سالح هاي جنگي از خانه اس��تاد دانشگاه اين 
احتمال براي مأموران قوت گرف��ت كه وي با گروه هاي 
تروريستي همكاري دارد. در چنين شرايطي متهم براي 

بازجويي در  اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس  آگاهي و 
مأموران پليس امنيت قرار گرفت. در حالي كه مشخص 
شد متهم با گروه هاي تروريستي ارتباط ندارد، وي به قتل 
پدر شاگردش اعتراف كرد. متهم گفت: مبلغ ۳۰۰ ميليون 
تومان از مقتول قرض گرفته بودم كه با آن تجارت كنم، 
اما مقتول بعد از مدتي طلبش را درخواست كرد. او اصرار 
مي كرد، اما من پولي نداشتم،  بدهم كه شب حادثه وقتي 
به محل قرار آمد عصباني ش��دم و با اس��لحه به سوي او 

شليك كردم. 
    ادعاي تازه 

متهم پس از اعتراف ب��ه قتل روانه زندان ش��د، اما در 
بازجويي هاي بعدي منكر قتل شد و در ادعايي گفت: 
مدتي قبل چند مرد ب��ه محل كارم آمدن��د و تهديد 
كردند كه خان��ه ام را ب��راي نگهداري تع��داد زيادي 
اس��لحه در اختيار آنها قرار دهم. آنها گفتند من استاد 
دانشگاه و معروف هستم و مأموران امنيتي هم به من 
مشكوك نمي ش��وند و به همين خاطر خانه مرا براي 
انبار سالح هايشان انتخاب كرده اند. آنها مرا تهديد به 
مرگ كردند و من هم از ترس قبول كردم و ديگر از آنها 
خبري ندارم. وي درباره قتل پدر شاگردش هم گفت: 
شب حادثه با مقتول قرار مالقات داشتم كه ناگهان مرد 
ديگري هم كه با مقتول اختالف مالي داشت از راه رسيد 
و او را با شليك گلوله اي به قتل رساند. آن مرد نامه هاي 

تهديد آميز را به من داد و خودش فرار كرد. 
در حالي كه متهم نابغه هر روز ادعاي جديدي را براي 
گمراهي و فريب مأموران مطرح مي كند مأموران پليس 
در تالش��ند تا با تحقيقات و بررس��ي هاي فني زواياي 

پنهان اين حادثه را بر مال كنند. 

مرگ افيوني 
پس از قتل همسر 

قت�ل  ب�ه  خان�ه اش  در  را  ك�ه همس�رش  معت�ادي  م�رد 
مص�رف  هن�گام  حادث�ه  از  پ�س  روز  دو  رس�انده بود 
مواد مخ�در در خان�ه يك�ي از دوس�تانش ب�ه كام م�رگ رفت. 
به گزارش جوان ، س��اعت ۱۹ ش��امگاه يك ش��نبه ۲5 مهرماه قاضي 
محمد تقي شعباني، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران 
با تماس تلفني مأموران كالنتري مس��عوديه از قتل زن ميانسالي در 
خانه اش با خبر و همراه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل ش��د. تيم جنايي در محل حادثه داخ��ل پذيرايي خانه با 
جسد زن ۴5 ساله به نام بهاره روبه رو شدند كه روسري و بند پوتين دور 
گردنش پيچانده شده بود. بررسي ها حكايت از آن داشت بهاره دو روز 
قبل بر اثر خفگي به قتل رسيده است. همچنين مشخص شد ساعتي 
قبل شوهر وي هنگام مصرف مواد در خانه يكي از دوستانش در خيابان 
فرجام اوردوز مي كند و به كام مرگ مي رود. وقتي يكي از بس��تگانش 
براي گرفتن مدارك هويتي اش به خانه او مي آيد باجس��د همس��ر او 

روبه رو مي شود. 
مردي كه موضوع را به پليس خبر داده بود، گفت: من از بستگان نزديك 
بهرام هستم كه ساعتي قبل يكي از دوس��تانش به من خبر داد بهرام 
در خانه آنها مواد مصرف مي كرده و فوت كرده اس��ت. مأموران از من 
خواستند به خانه اش بروم و مداركش را از همسرش بگيرم. وقتي به در 
خانه اش آمدم كسي در را باز نكرد و از طرفي هم از خانه اش بوي بدي 
به مشام مي رسيد كه به مأموران خبر دادم و بعد از گشودن در خانه اش 

با جسد همسر او روبه رو شدم. 
مأموران پلي��س در ادامه بررس��ي ها دريافتند به��اره از مدتي قبل با 
ش��وهرش اختالف داش��ته به طوري كه هميشه همس��ايه ها متوجه 
درگيري آنها شده اند. در حالي كه تحقيقات حكايت از آن داشت بهاره 
به دست ش��وهر مرده اش به قتل رسيده است جس��د وي براي انجام 
آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني منتقل شد. تحقيقات درباره اين 

حادثه ادامه دارد.

حسين غول به قصاص محكوم شد
مته�م مع�روف ب�ه حس�ين غ�ول ك�ه در جري�ان تيران�دازي 
ش�د.  محك�وم  قص�اص  ب�ه  اس�ت  ش�ده  قب�ل  مرتك�ب 
به گزارش جوان، نهم خرداد س��ال ۹8 مأموران پليس تهران از حادثه 
تيراندازي در يكي از محله ها با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نشان داد مردي قصاب با شليك گلوله به قتل رسيده است. همچنين 
مشخص شد كه عامل حادثه يكي از اشرار معروف به حسين غول است 
كه تحت تعقيب قرار گرفت و در شهرس��تان بانه بازداش��ت شد. او در 
بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و گفت كه يكي از دوستانش با مرد قصاب 
بر سر دوستي با دختري جوان اختالف داشتند. متهم گفت: روز حادثه 
در حمايت از دوستم وارد درگيري ش��دم و حادثه اتفاق افتاد. متهم با 
كامل شدن تحقيقات در ش��عبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران 

محاكمه و به قصاص محكوم شد.
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