
گروه حوادث: هواخواهی نوه ها از 
پدربزرگ در ماجرای قتل پدر کافی بود 

تا این پیرمرد تبرئه شود.
گزارشی مرموز

تابستان سال گذشته بود که پلیس 
تهران گزارشــی از یک مرگ مرموز در 
مرکز شهر دریافت کردند. دقایقی بعد 
تیمی از تجســس کالنتری وارد عمل 

شدند و به خانه مرگ رفتند.
بررسی های ابتدایی نشان می داد  
مرد 40 ساله به نام رامین در خانه اش 

دچار مرگی معمایی شــده اســت که 
برخــالف ادعاهای اعضــای خانواده 

مرگش مرموز به نظر می رسد.
در صحنــه حادثه جســد خونین 
رامین دیده شــد که با ضربه چاقویی 
به سینه اش به قتل رســیده و با توجه 
به حاضــران در این خانــه پلیس در 
قویترین فرضیه خــود را در برابر قتلی 

خانوادگی دید.
خودکشی خونین

پدر رامین که باالی ســر جســد 

پسرش حضور داشــت و گریه می کرد 
در بازجویی ها حرف هــای عجیب و 

غریبی زد.
همین رفتار کافی بــود تا ماجرای 
مرگ خونین مردجوان به بازپرس ویژه 
قتل مخابره شــود و همزمان تیمی از 
اداره 10 پلیس آگاهی تهران و ماموران 
تشــخیص هویت به خانه مرگ اعزام 

شدند.
پدر رامین که گریه می کرد و آشفته 
بود وقتی تیم کارآگاهــان جنایی از او 
بازجویی کردنــد در ادعاهای عجیبی 
گفت:پسرم را کسی نکشــته است او 
خودکشــی کرده و مــن از هیچکس 

شکایتی ندارم.
این مرد افزود: رامین پســرم بسیار 
پرخاشگر بود او همیشه رفتار خشن و 
عصبی داشت به گونه ای که بارها و بارها 
دست به خودکشی زده  و هربار با خوش 

شانسی نجات پیدا کرده است.
پدر رامین گفت: با توجه به روحیه 
خودکش پســرم همیشــه نگرانش 
بودیم هــر وقت با هر کســی اختالف 
پیدا می کرد همه سعی می کردند حتی 
اگر حق با خودشان بود سکوت کنند تا 
خدای ناکرده رامین باز دســت به کار 

مسخره ای نزند و خودکشی نکند.
مرد پریشان ادامه داد: امروز در خانه 
بودیم که من و رامین ســر موضوعی 
اختالف پیــدا کردیم و با هــم درگیر 
شدیم این بار وقتی بی احترامی اش را 
دیدم برخالف همیشــه کوتاه نیامدم 
ناگهان رامین چاقو به دســت گرفت 
می دانســتم با من کاری نــدارد و می 
خواهد باز خودکشی کند سمتش رفتم 
تا از این کارش جلوگیری کنم اما رامین 

در اتاق را قفل کرد  هرچه به در کوبیدم 
و خواهش و التماس کردم در را باز کند 
حرفم را گوش نداد با خودش بلند بلند 
حرف می زد و گاهی به من حرف های 
نامربوطی می زد  دیگر کاری از دستم 
برنمی آمد تا اینکه ناگهان ناله ای کرد و 
صدایش قطع شد با هر زحمتی دررا باز 
کردم و او را دیدم که روی زمین افتاده 

است و حرکتی نمی کند.
پــدر رامین گفت:خــودم را باالی 
سرش رســاندم اما کار از کار گذشته 
بود رامین نفس نمی کشید باز امیدوار 
بودم با اورژانــس تماس گرفتم و وقتی 
مشخص شد او زنده نیســت ماجرا به 

پلیس اطالع داده شد. 
کارآگاهــان جنایــی بعــد از این 
بازجویی هــا و درحالیکــه یحیی 65 
ساله اصرار به خودکشی پسرش داشت 
و داســتان قابل قبولی را شرح داده بود 
تحقیقات خود را در زمینه علت مرگ 
رامین ادامه دادند و بازپرس جنایی از 
متخصصان پزشکی قانونی خواست با 
کالبد شکافی و آسیب شناسی علت و 
چگونگی مرگ این مردجوان را اعالم 

کنند.
خودکشی نبود

همین دستور کافی بودتا با انتقال 
جسد به پزشکی قانونی کارشناسان به 
بررسی های تخصصی دست بزنند و آنها 
با رد فرضیه خودکشی اعالم کردند که 
رامین به قتل رسیده است و خودکشی 

او یک داستان خیالی است.
کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی 
که خود را در برابر تایید قویترین فرضیه 
در مرگ رامین مــی دیدند بالفاصله با 
دستور بازپرس وارد عمل شدند و یحیی 

پدر رامیــن به عنــوان اولین مظنون 
بازداشت شد. 

این مرد که باور نمی کرد راز داستان 
خیالی اش لو رفته باشد در بازجویی ها 
باز خود را بی گناه دانســت و به افســر 
بازجو گفت: »پســرم مرد بداخالقی 
بود. او با وجود اینکه زن و بچه داشــت 
و باید برایشــان دل می سوزاند بارها با 
زن و بچه هایش درگیر شده بود و آنها 
را به شدت کتک می زد و اذیت می کرد. 
وی افزود: روز حادثه هم پسرم مقصر 
بود و درگیری راه انداخت و بعد  وقتی 
دست به چاقو شد همه وحشت کردیم 
برای جلوگیری از یک فاجعه  خواستم 
جلو بروم و چاقو را از دستش بگیرم که 
در اتاقــش را قفل کــرد و اجازه کمک 
ندادمن ســعی کردم از وقــوع حادثه 

جلوگیری کنم اما نشد.  
با اصرار بر بی گناهی  پدر موسفید 
در قتــل رامین و بــا توجه بــه تاکید 
کارشناســان مبنی بــر اینکه مقتول 
کشته شده اســت و خودکشی ای در 
کار نیســت یحیی قاتل شناخته شد و 

به زندان افتاد.
در این پرونده بازپرس جنایی تهران 
بنا به شــواهد و مــدارک موجود قرار 
مجرمیت پدر رامین را بــه اتهام قتل 
پســرش صادر کرد و کیفرخواست نیز 

از سوی نماینده دادستان صادر شد.
 پرونده این قتــل خانوادگی بعد از 
کامل شــدن تحقیقات به شعبه نهم 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران 

فرستاده شد.
در دادگاه

 در اولین جلســه رسیدگی به قتل 
رامین به ریاست قاضی کشکولی، بعد 

از اعالم رسمیت جلسه، اولیای دم که 
فرزندان مقتول بودند در جایگاه قرار 
گرفتند و پسر مقتول گفت: پدرم مرد 
عصبانی و بداخالقی بود. او بارها دست 
به خودکشــی زده بــود و آن روز هم 
احتماال خودش دســت به چاقو شده 
است. در این سال ها پدربزرگم خیلی 
 به ما کمک کرد و از او شکایتی نداریم. 

در ادامه یحیی در جایگاه قرار گرفت 
و بازاصرار کرد قاتل نیست و نمی داند 
چرا او می گویند خودکشــی نیست و 
ادامه داد: »باور کنید قاتل پســرم من 
نیستم. در این مدت هزینه های زندگی 
عــروس و بچه هایم با من بــوده و در 
پرداخت آن کوتاهی نکردم. روز حادثه 
ســر موضوع خیلی کوچکی با رامین 
بحثمان شد. او مثل همیشه عصبانی 
شد و معموال در عصبانیت ها خودش 
را کنترل نمی کرد. همین که به او برای 
اذیت و آزارهایش اعتراض کردم چاقو 
را برداشت. جلو رفتم تا کمکش کنم که 
به اتاقی رفت و در را قفل کرد. این شد 
که راهی نداشــتم تا او را کمک کنم.« 
یحیی در آخر گفت: »درســت است 
که پسرم خیلی ما را اذیت می کرد اما 
راضی به قتل او هم نبودم نوه هایم یتیم 
شده اند و خیلی ناراحتم خودم هم در 
زندان هستم و کسی نیست از نوه هایم 
حمایت کند امیدوارم رای به آزادی و 
بی گناهی من بدهید تا شرمسار این 
بچه های سختی کشیده نشوم و از آنها 

حمایت کنم.
 بنابه این گزارش؛در پایان هئیت 
قضایی بعد از شور، بنا به رضایت اولیای 
دم و گواهی آنهــا همچنین انکارهای 
متهم مرد سالخورده را تبرئه و آزاد کرد.

نوه ها از این پیرمرد در قتل پدرشان حمایت کردند

بی گناهی پدر بزرگ در معمایی ترین قتل پایتخت
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گروه حوادث: پیــر مرد تنهــا وقتی دید 
همسرش حوصله او را ندارد در اقدامی عجیب با 

میزعسلی دست به قتل زد.
ساعت 10:30 دقیقه جمعه شب 16 آذر ماه 
سال جاری بود که پیرمردی در تماس با ماموران 
پلیس تهران از مرگ همسرش خبر داد و خیلی 
زود تیمی از ماموران کالنتری 148 انقالب پای 

در محل گذاشتند.
ماموران با حضور در خانه پیرمرد در خیابان 
جمال زاده شمالی با جسد زن 80 ساله ای روبرو 
شــدند که روی ســر وی آثار ضربات محکم به 

سرش دیده می شد.
صحنه مرموز 

بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران به دستور بازپرس مرادی از شعبه 2 
دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیقات ویژه 

وارد عمل شدند.
کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات پی بردند 
پیرزن 80 ساله با ضربات محکم به سرش از پای 

در آمده است، با توجه به مرموز بودن این صحنه 
ماموران به دستور بازپرس ویژه قتل، شوهر این 

زن را هدف تحقیق قرار دادند.
عزت 80 ســاله در تجسس های پلیسی ادعا 
کرد که همســرش به خاطر باال بودن سنش به 
ســختی راه می رفت و روز حادثه قصد رفتن به 
اتاقش را داشت که ناگهان تعادلش را از دست داد 
و روی افتاد که سرش به دسته مبل داخل سالن 

برخورد کرد.
وقتی خودم را به باالی ســر همسرم رساندم 
دیگر نفس نمی کشید که با پلیس تماس گرفتم و 
ماجرای مرگ زنم را که سالها در کنار هم زندگی 

کرده بودیم را گزارش کردم.
ادعاهای دروغین

کارآگاهان با بررســی دقیق در صحنه جرم 
فرضیه افتادن پیرزن 80 ســاله روی زمین را رد 
کردند و این در حالی بود که کارشناسان پزشکی 
قانونی اعالم کردند که یک روز از ماجرای مرگ 

این زن می گذرد.

با توجه به اطالعات به دســت آمده بازپرس 
مرادی دستور بازداشت عزت به عنوان مظنون 
به قتل همســرش را صادر کرد و این مرد پس از 
دستگیری به همان داســتانی که روز نخست 

تحقیقات به ماموران گفته بود ادامه داد.
ادعاهای عزت ادامه داشــت و این در حالی 
بود که مدارک پلیســی نشــان از کشته شدن 
پیرزن در خانه اش داشــت تا اینکه این مرد که 
در تناقض گویی هایش گرفتار شد، بعد از 2 روز 

سکوت دست به افشاگری زد.
عزت روز 18 آذر ماه سال جاری در ماجرای 
قتل همسرش ادعا کرد که ناخواسته دست به این 

جنایت زده است.
عزت در اعترافاتش گفت: روز پنج شنبه 15 
آذر ماه سال جاری بخاطر بیماری ام وقت دکتر 
داشتم که صبح به برای درمان به درمانگاه رفتم و 
پزشک متخصص کارهای مقدماتی را انجام داد 
و پس از بررسی مدارک و سوابق بیماری عنوان 

کرد که باید تحت جراحی قرار گیرم.

وی افزود: ناراحت بودم و به خانه بازگشتم و 
وقتی در مورد اینکه باید مورد عمل جراحی قرار 
گیرم صحبت کردم؛ همســرم به جای دلداری 
عنوان کرد که حوصله مریض داری ندارد و شروع 

به اعتراض کرد.
ناراحت وعصبانی شــده بودم که همسرم به 
اعتراضاتش ادامه داد تا اینکه با او درگیر شــدم 
و ناگهان میز عســلی مبل را برداشــته و به سر 

همسرم زدم.
وی افزود: همســرم روی زمین افتاد و دیدم 

دیگر نفس نمی کشد، نمی دانستم چه کاری باید 
انجام دهم، به همین خاطر از پنج شنبه تا جمعه 
شب در کنار جسد همســرم داخل خانه بودم تا 
اینکه تصمیم گرفتم با داستانسرایی عجیب قتل 
همسرم را یک حادثه اتفاقی نشان دهم اما خیلی 

زود  دستم رو شد و مجبور به افشاگری شدم.
بنا به این گزارش، مرد همسرکش به دستور 
بازپرس مرادی از شعبه 2 دادسرای امور جنایی 
تهران برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران 

اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار دارد.

گروه حوادث: سارق سابقه دار با همدستی 
4 تن از دوستانش یک باند حرفه ای تشکیل داد 

و دست به سرقت های سریالی در پایتخت زد.
چندی قبل ماموران پلیس تهران در جریان 
سرقت های ســریالی لوازم داخل خودرو قرار 
گرفتند و با توجه به گسترده بودن این دزدی ها 
تیمی از ماموران اداره 20 پلیس آگاهی تهران به 
دستور بازپرس شعبه 7 دادسرای ناحیه 34 برای 

دستگیری دزدان حرفه ای وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخست تحقیقات پی بردند 
که اعضای یک باند 5 نفره اقدام به سرقت زاپاس، 
جک، ضبط، باند، باطــری و کامپیوتر خودرها 

می کنند.
تجسس های پلیسی کلید زده شد تا اینکه 
ماموران در تحقیقات میدانی متوجه شدند که 

امیر 27 ساله یکی از سارقان سابقه دار با تشکیل 
دادن یک باند حرفه ای دســت به سرقت های 

سریالی در سطح شهر تهران می زنند.
همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان با اقدامات 
فنی و پلیسی مخفیگاه امیر را در جنوب تهران 
شناسایی کنند و در عملیاتی غافلگیرانه این سارق 

سابقه دار دستگیر شد.
امیر پس از دستگیری وقتی در برابر مدارک 
پلیسی قرار گرفت به ناچار لب به سخن باز کرد 
و گفت: از اوایل ســال 97 با همدستی 4 تن از 
دوســتانم یک باند حرفه ای تشکیل دادیم و در 
این مدت بیش از هزار ســرقت در سطح شهر 

انجام دادیم.
وی افزود: برای اجرای نقشــه مان اقدام به 
شکستن شیشــه خودروها یا کالف کردن در 

خودروها در نیمه های شــب اقدام به ســرقت 
لوازم داخل خودرو می کردیم و سرقت هایمان 
بیشتر در خیابان های خلوت و تاریک بود که در 

کوتاهترین زمان صورت می گرفت.

بدین ترتیب ماموران اداره 20 پلیس آگاهی 
تهران با شناسایی دیگر اعضای این باند پی بردند 
که متهمان در یک خانه مجــردی در نزدیکی 
میدان شوش برای اجرای نقشه هایشان دور هم 
جمع می شوند که در ادامه مخفیگاه دزدان تحت 

نظر ماموران قرار گرفت.
کارآگاهان در گام بعدی با اطمینان از حضور 
همه اعضای این باند در مخفیگاه شان در عملیاتی 

غافلگیرانه 4 سارق دیگر دستگیر شدند و ماموران 
در بازرسی از خانه دزدان الستیک های سرقتی 
خودروهای پژو و پراید و لوازم ســرقتی داخل 

خودروی زیادی به دست آوردند.
متهمان که راهی جز اعتراف نداشــتند به 
سرقت هایشــان با ســرکردگی امیر 27 ساله 
اعتراف کردند و در این مرحله مشــخص شــد 
4 مرد دیگر در این باند نقش خریدار وســایل 

سرقتی را دارند.
تیم پلیســی در ادامه با شناسایی 4 مالخر 
این باند حرفه ای خیلی زود موفق به دستگیری 
آنها شدند که وسایل سرقتی زیادی نیز از آنها به 

دست آمد.
بنا به این گزارش، بازپرس پرونده با توجه به 
گستردگی این سرقت ها دستور داد تا متهمان 
در اختیار ماموران اداره 20 پلیس آگاهی تهران 
قرار دارند و چنانچه کســانی از اوایل سال تا به 
االن، خودروهایشان هدف سرقت قرار گرفته اند 

به اداره 20 پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.

راز هزار سرقت در تهران فاش شد

پایان کار باند دزدان حرفه ای در پاتک پلیس

در تهران رخ داد

الالیی شبانه پیرمرد قاتل به جسد همسر 80 ساله

مردان خانه فساد
سه جوان را تیرباران کردند

تیراندازی شــبانه در منطقه فیه آبادان منجر 
به مرگ دو جوان و زخمی شــدن یک نفر شــد. 
تیراندازی در منطقه فیه آبادان حوالی ساعت 2 و 
30 دقیقه بامداد رخ داد و 3 جوان که در این خیابان 
بودند مورد هدف گلوله قرار گرفتند و به کام مرگ 
فرو رفتند. اهالی این منطقه از وجود خانه فساد در 
این محله شکایت داشتند و مردان خانه فساد  وقتی 
با اعتراض ساکنان آن منطقه رو به رو شدند دست 
به اقدام مرگباری زدند. افرادی که در این خانه فساد 
میهمانی برگزار کرده بودند بعد از پایان میهمانی با 
اهالی منطقه فیه درگیر می شوند و با اسلحه به جان 
مردم می افتند که در این درگیری دو جوان کشته 
و یک نفر زخمی می شود. قاتالن متواری هستند و 
این حادثه مرگبار از سوی پلیس درحالی در دست 
بررسی است که تاکنون همه قتل های رخ داده در 
آبادان توسط پلیس کشــف شده و انتظار می رود 

این جنایت خونین نیز رازگشایی شود.
    

کتک خوردن شدید معلم 
رودباری از خانواده دانش آموز

یکی از اولیای دانش آموزان، معلم دبســتان 
را در رستم آباد شهرســتان رودبار کتک زد. علی 
عطایی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان 
رودبــار گفت: عصر یکشــنبه 18 آذر ماه ســال 
جاری معلم پایه دوم مدرســه شهادت رستم آباد 
شهرســتان رودباراز اولیای یکی از دانش آموزان 
کتک خورد. وی افزود: شنیده ها حاکی است که 
مادر این دانش آموز با همســرش تماس تلفنی 
گرفته اســت و به وی گفته که فرزندشان از ترس 
معلم به مدرســه نمی رود. رئیس اداره آموزش و 
پرورش شهرستان رودبار گفت: پدر این دانش آموز 
با شــنیدن حرف های مادر فرزندش با عصبانیت 
وارد مدرسه شده و معلم مدرســه را به باد کنک 
گرفته است. علی عطایی با بیا ن اینکه محمد فتحی 
زاده معلم پایه دوم این مدرسه که از ناحیه صورت 
زخمی شــده افزود: این معلم به همراه مســئول 
بازرسی اداره آموزش و پرورش رودبار و پدر دانش 
آموز به کالنتری رودبار رفتنــد. وی با بیان اینکه 
این واقعه ختم به خیر شــد گفت : معلم مدرسه با 
شرط عذرخواهی ضارب در حضور دانش آموزان از 

شکایت خود صرف نظر کرد و رضایت داد.
    

معمای مرموز در پیدا شدن جسد 
یک زن در شوش

جسد یک زن که به قتل رسیده است در بخش 
فتح المبین شوش کشف شد. دادستان عمومی و 
انقالب شوش گفت: جسد زنی 45 ساله سن ظهر 
روز یکشنبه در گودالی در منطقه چنانه بخش فتح 
المبین شوش کشف شد. مصطفی نظری شامگاه 
یکشنبه افزود: این جســد در حالیکه صورت آن 
پوشانده شده بود، حوالی ساعت یک ظهر کشف 
شــد. وی گفت: بازپرس بالفاصله در محل حادثه 
حضور یافت و عوامل پلیس آگاهــی نیز در حال 
بررسی صحنه جرم هســتند. دادستان عمومی و 
انقالب شــوش افزود: هویت مقتول و انگیزه قتل 
مشخص نیست و موضوع بصورت ویژه در دست 

بررسی است.
    

آزار کودک 5 ساله در هرسین
رئیس اداره بهزیستی شهرستان هرسین وقوع 
کودک آزاری در این شهرستان را تایید کرد. علی 
نظری رئیس اداره بهزیستی شهرستان هرسین 
گفت : یک مورد کودک آزاری به نام کودک شبگرد 
توسط تیم ســیار اورژانس اجتماعی بهزیستی 
سریعا شناسایی شــد و با ورود تیم به محل مورد 
بررسی کارشناسی و مصاحبه حضوری قرارگرفت 
و مشخص شد این کودک 5 ســاله فرزند طالق 
اســت که با پدری معتاد زندگی می کند و مادر 
وی سه سال پیش طالق گرفته و کودک در منزل 
استیجاری همراه پدربزرگ ومادر بزرگش زندگی 
می کند. وی گفت : طبق اظهارات پدر، این کودک 
برای جلوگیری از دستگیری خود توسط نیروی 
انتظامی و اورژانس اجتماعی به صورت شــبانه 
به جمع آوری ضایعات پرداخته و طبق شــواهد 
موجود پدر صالحیت نگهــداری از این کودک را 
ندارد. به گفته نظری، این کودک فاقد شناسنامه 
بوده و توسط بهزیســتی پیگیری های الزم برای 
اخذ شناسنامه انجام خواهد شــد. این مسئول 
بیان داشــت: این کودک برای تشــکیل پرونده 
وحمایت های بیشــتر به مرکز مداخله در بحران 
اورژانس اجتماعی بهزیســتی ارجاع داده شده 
است. به گفته نظری، تالش براین است که حضانت 
وسرپرستی این کودک با اخذ مجوز قضایی به مادر 
بزرگش سپرده شود و هماهنگی های الزم جهت 
حضانت و سایرمراحل بهبود معیشت دردستورکار 

بهزیستی قراردارد.

اخبار حوادث
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