
گروه حوادث: دختر جوان وقتی 
دید نامادری اش به کمک یک مرد دست 
به قتل پدرش زده و ادعاهای عجیبی 
برای انگیزه این جنایت داشته، سکوتش 

را شکست و دست به افشاگری زد.
30 آبان ماه امسال پسر جوانی پای 
در کالنتری 130 نازی آباد گذاشــت 
و از ماجرای ناپدید شــدن پدرش خبر 
داد که در این مرحله تیمی از ماموران 
پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران وارد 

عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخست پی بردند 
که مرد 55 ســاله پس از جدایی از دو 
همسرش با زن جوانی به نام سمیه 32 

ساله ازدواج کرده است.
کارآگاهان به ســراغ سمیه رفته و 
این زن ادعا کرد اطالعی از سرنوشــت 
همسرش ندارد و نمی داند مجید کجا 

رفته است.
نخستین سرنخ

کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات 
پی بردند که سمیه و مجید با توجه به 
اختالف سنی زیادی که با هم دارند از 
چندی قبل دچار اختالف شده بودند 
تا اینکه تجسس های پلیسی مشخص 
کرد ســمیه با مرد جوانی بــه نام امیر 

ارتباط پنهانی دارد.
بدین ترتیب مامــوران بار دیگر به 
ســراغ ســمیه رفتند و در تحقیقات 
پلیسی، ســمیه وقتی دید راز خیانت 
به شوهرش فاش شده پرده از جنایت 

خونین شوهرش برداشت.
سمیه ادعا کرد که به اجبار خانواده ام 
با مجید ازدواج کردم و در حالیکه او مرد 
هوسرانی بود همیشــه به من خیانت 
می کرد تا اینکه از چندی قبل با امیر که 

از دوستان شوهرم بود آشنا شدم.
وی افزود: امیر چند ســالی بود که 
از همسرش جدا شده بود و می دانست 
که شــوهرم به من خیانت می کند به 
همین خاطر از او کمک خواستم تا مرا 
از دردســرها و اختالفاتی که با شوهرم 
داشــتم نجات دهد. زن جــوان ادامه 
داد: مجید چون دوبار طالق گرفته بود 
نمی خواست مرا طالق دهد به همین 
خاطر نقشــه قتل را طراحــی کردم و 

تصمیم به کشتن مجید گرفتم.
ســمیه گفت: روز حادثــه امیر با 
خودروی دوستش به دنبال من و مجید 
آمد و به بهانه پیدا کردن چند زیرخاکی 
به کیلومتر 55 جاده قدیم قم رفتیم و در 
آنجا امیر با ضربات چاقو به گردن شوهرم 
دست به قتل زد و ضربات نهایی به گردن 
باعث بریده شدن سر مجید شد که در 
این مرحله با اطمینان از مرگ شوهرم 
، جسدش را در همانجا رها کردیم و به 

تهران بازگشتیم.
دستگیری دوست خیانتکار

همین کافی بود تــا کارآگاهان در 
عملیاتی غافلگیرانه امیر 49 ساله را در 

جنوب تهران دستگیر کنند.
امیر ابتدا سعی داشت خود را بیگناه 

معرفی کند اما وقتی دید ســمیه که 
عالقــه زیادی بــه او دارد پــرده از راز 
جنایتشان برداشــته لب به سخن باز 

کرد.
مرد جوان به ماموران گفت: مدتی 
بود که با سمیه آشنا شده بودم و به خاطر 
محبت هایی که به مــن می کرد عالقه 
پیدا کرده بودم بــه همین خاطر وقتی 
سمیه از من خواســت تا شوهرش را از 

بین ببرم پذیرفتم.
وی افزود: من و ســمیه همدیگر را 
عاشقانه دوست داشــتیم و روز حادثه 
با نقشه قبلی مجید را به محل جنایت 

کشیدم و دست به قتل او زدم.
این مرد ادامه داد: قــرار بود بعد از 
جنایت با همدیگر ازدواج کنیم اما قبل 
از رسیدن به هم دستگیر شدیم و حاال 
اگر هم اعدام شوم ناراحت نیستم چون 
تنها کمبود زندگی ام عشــق بود که از 

سمیه آموختم.
دروغ پردازی های عامالن 

جنایت
دختر مجید بعــد از اینکه اظهارات 
نامادری و قاتل پدرش را شــنید برای 
روشــن شــدن جزئیات پنهــان این 
حادثه و افشــاگری ادعاهای دروغین 
نامادری اش با خبرنگارما تماس گرفت و 

به گفت وگو پرداخت:
   چند سال قبل پدر و مادرت از 

هم جدا شدند؟
مادرم 12 سال قبل از پدرم جدا شد 

و در این سالها ما همیشه با پدرمان رفت 
و آمد داشتیم و حتی گاهی اوقات به ما 

نیزکمک می کرد.
   ســمیه از ازدواج با پدرت 

ناراضی بود؟
نه، حتی او با خواهر و برادر به خانه 
پدرم آمدند و از پدر من خواســتگاری 

کردند.
   سمیه با پدرت چطور آشنا 

شد؟
سال 92 بود بینی برادرم شکسته بود 
و در بیمارستان بودیم که در بیمارستان 
داماد خانواده سمیه با پدرم آشنا شد و 
وقتی فهمید پدرم تنها است خواهرزنش 
را پیشــنهاد داد و خیلی جالب بود که 
بعــد از مدتی مادربزرگم بــا ما تماس 
گرفت و گفت که برای پدرت خواستگار 

آمده است.
   شما با ازدواج پدرتان راضی 

بودید؟
ما مشکلی با ازدواج پدرم نداشتیم اما 
سمیه دختری نبود که پدرم با او ازدواج 
کند، از نظر فرهنگی و خانوادگی ضعیف 
بودند و حتی وقتی با پدرم ازدواج کرد با 
عمه هایم برای سمیه به خرید رفتیم که 

لباس تنش تمیز و نو باشد.
   چرا پدرت تصمیم به ازدواج 

گرفته بود؟
پــدرم خانواده ســنتی داشــت و 
می ترســید که در پیری تنها باشد به 

همین خاطر ازدواج کرد.

   رابطه ات با سمیه چطور بود؟
او از همــان روز اول که برای خرید 
انگشتر به بازار رفته بودیم ساز مخالف 
می زد و جالــب این بود کــه خودش 

مهریه اش را اعالم کرد.
   شنیدم پدرت خیانت کرده 

بود؟
دروغ اســت. این زن آنقدر در محل 
زندگی پدرم شــیطنت کرده بود که 
باعث بی آبرویی خانواده ما شــده بود. 
دوستانم و بســتگانمان با من تماس 
گرفتنــد و از رفتارهای عجیب این زن 
صحبت می کردند. ســمیه آنقدر روی 
پدرم تسلط داشــت که باعث شده بود 
دیگر ما با پدرم تماسی نداشته باشیم، 
چطور پدرم می توانسته با وجود سمیه 

خیانت کند.
   ســمیه مانع تماس شما با 

پدرت شده بود؟
بله، پدرم هر وقت می خواســت با 
ما تلفنی صحبت کند باید ســمیه در 
کنارش حضور می داشت و صدای ما را 
از بلندگوی تلفن می شنید. حتی یکبار 
از پدرم خواســتم تنها صحبت کنیم و 
درباره رفتارهای زنش در محل حرف 
بزنیم که سمیه گوشــی را گرفت و با 

ناسزاگویی تلفن را قطع کرد.
   از چه زمــان دیگر از پدرت 

خبر نداشتی؟
از چهارماه قبل ســمیه باعث شد تا 
پدرم دیگر با ما قطع رابطه کند، حتی 
عید امســال وقتی برای دیدن پدرم به 
خانه شان رفتیم در را به روی ما باز نکرد 

در حالیکه پدرم داخل خانه بود.
   علت رفتارهای ســمیه چه 

بود؟
نمی دانم،برای ما هم جالب بود، پدرم 
یک آدم وابسته به خانواده بود و هر روز 
به دیدن پدر و مادرش می رفت اما این 
زن باعث شده بود که پدرم از مادربزرگم 

جدا شود و با همه قطع رابطه کند.
   پدرت وضعیت مالی خوبی 

داشت؟
پدرم همــه داریی هایــش از ارثیه 

پدری اش بود.
   ســمیه به پدرت رسیدگی 

می کرد؟

از ســال 92 هیچ یک از همسایه ها 
ندیده بودند که سمیه غذا درست کند 
و همیشــه از بیرون غذا می گرفتند و 
نمی دانم ســمیه چطور پدرم را تحت 

سلطه خودش در آورده بود.
   از چه زمــان نگران پدرت 

شدی؟
یک ماه قبل از ناپدید شدن پدرمان 
بود که شنیدیم کســی از پدرمان خبر 
ندارد و ما که نگران سرنوشت او بودیم از 

پلیس کمک خواستیم.
   ســمیه به پــدرت عالقه 

داشت؟
سمیه از روستا به شــهر آمده بود و 
خودش را گم کــرده بود و رفتارهایش 
باعث بی آبرویی ما در محل پدرم شده 
بود. ســمیه هیچ احساســی نداشت 
و تنهــا خــودش را می دیــد چون در 
مصاحبه ای که با شما داشت درباره پسر 
3 ساله اش حرفی نزده بود در حالی که 
ما یکی از نگرانی هایمان سرنوشت برادر 

ناتنی مان است.
   برادرتان را مالقات کردید؟

روزی که سمیه دستگیر شد برادر 
ناتنی ام در آغوش برادرم بــود که او را 
به بهزیســتی بردند و منتظر هستیم 
تا کارهــای پدرم انجام شــود، برادرم 
تنها هدف زندگــی اش کمک به برادر 

ناتنی مان است.
   فکر می کردید سمیه دست 

به قتل بزند؟
نه، موضوعی که ما را بیشتر ناراحت 
می کند خونسردی قاتل و سمیه است 
که چقدر راحت درباره کشتن پدرمان 

حرف می زنند.
   احتمــال دارد آنهــا را 

ببخشید؟
نه، آنها بی رحمانه پدرمان را به قتل 

برسانند.
   حرف آخر؟

این زن بعد از قتل، از حساب پدرم 
یکبار مبلــغ 17 میلیون تومــان و بار 
دیگر 126 میلیون تومان پول برداشت 

کرده است.
بنا به این گزارش، سمیه و امیر برای 
تحقیقات بیشــتر در اختیار ماموران 
اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار دارد.

این زن طراح قتل عشق ممنوعه است

ناگفته های دخترجوان در جنایت نامادری
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گروه حوادث: عامل جنایــت خونیــن در خوابگاه در 
تجسس های پلیسی پرده از انگیزه خود برداشت.

پلیس تهران با اقدامات ویژه عملیاتی توانست یک پرونده 
قتل و سه سرقت را رازگشایی کند.

قتل در خوابگاه

پسری که دوست و هم خوابگاهی خود را با ضربات مرگ آور 
چاقو کشته بود اعتراف کرد.

این جنایت خونین نیمه شب پنجشنبه گذشته در جنوب 
شرق تهران رخ داد و ماموران کالنتری 171 کهریزک با دریافت 

گزارشی خیلی سریع خود را به قتلگاه رساندند.
ماموران در خوابگاهی واقع در کهریزک خود را در برابر جسد 

خونین دیدند که با چاقوی آشپزخانه هدف قرار گرفته بود.
خیلی زود ماجرای این قتل به بازپرس ویژه قتل و تیمی از 
اداره 10 پلیس آگاهی تهران مخابره شد و تیم های تخصصی 

دست به تحقیقات میدانی زدند.
در این شاخه مشخص شــد دو پسر جوان که در یک اتاق با 
هم زندگی می کردند، پس از بزم مستانه از حالت طبیعی خارج 
شده و با هم به مشاجره پرداخته اند و در این دعوای شدید حسن 
چاقوی آشپزخانه را برداشته و محمود را به قتل رسانده است. 

متخصصان پزشکی قانونی در معاینه جسد پسر 17 ساله 
دریافتند او با اصابــت دو ضربه چاقو به کتــف و قلب پیش از 

رسیدن آمبوالنس اورژانس به کام مرگ فرو رفته است.
یکی از همسایه ها  به ماموران گفت: با شنیدن صدای دعوا 
و درگیری، خود را به اتاق آنها رساندم اما دیر شده بود و تا پیش 
از رسیدن پزشک اورژانس نوجوان زخمی از پای درآمد و قاتل 
میخواست فرار کند که با کمک دیگر همسایه ها او را دستگیر 

کردیم.
کارآگاهان که در خوابگاه با 5 هم اتاقی دیگر روبرو شــده 

بودند به تحقیق از آنها دست زدند .
یکی از این هــم اتاقیها در بازجویی ها گفــت: قاتل پس از 
خوردن مشــروب در حالت مســتی با محمود مشاجره کرد 
هرکاری کردیم اختالف تمام شــود نتوانستیم حسن ناگهان 
به آشپزخانه رفت و با چاقوی بزرگ بیرون آمد و قبل از اینکه 

بتوانیم کاری کنیم محمود را هدف قرار داد.
حسن که هنوز حال خوبی نداشت در بازجوییهای ابتدایی 
گفت: نمی دانم چه شد در حال خودمان نبودیم به هم سر یک 

شوخی پریدیم بعد ناسزاگویی شد و با هم درگیر شدیم.
بنابه این گزارش؛ حسن در اختیار اداره ویژه قتل قرار گرفت 

تا با تحقیقات تکمیلی جزییات این قتل فاش شود.
جوالن مردان خطرناک

 در خانه مجردی
زورگیران شــرق پایتخت که در خانه مجــردی زندگی 

می کردند  پرده از 20 سرقت خیابانی برداشتند .

 پلیس  با دریافت گزارشــی مبنی بر اینکه سه مرد مرموز 
در خانه مجردی در محدوده سرکالنتری هفتم تهران زندگی 
می کنند و مردان مشکوکی هم به این پاتوق رفت و آمد دارند 

دست به تجسس های اطالعاتی زدند.
وقتی مشخص شد این مردان دزد هستند بازپرس دستور 
بررسی را صادر کرد و تیمی از ماموران عملیات سرکالنتری وارد 
عمل شدند و با  اطمینان از حضور سارقان در مخفیگاه شان، با 

استفاده از اصل غافلگیری آنها را به دام انداختند.
درحالی که  دزدان به نامهای قاســم ، فرشاد و اصغر سعی 
داشتند خودشان را بیگناه نشان دهند ماموران در بازرسی از 
خانه تیمی به کیف ای سرقتی برخوردند که نشان می داد آنها 
دزد خیابانی هستند. این مردان مرموز وقتی دیدند چاره ای جز 
اقرار ندارند در بازجویی های پلیسی به  10 کیف قاپی، هشت 

زورگیری خشن و 2 سرقت از مغازه اعتراف کردند.
قاسم در بازجویی ها گفت:من و همدستانم خانه ای مجردی 
گرفتیم تا همیشه برای سرقت ها و تقســیم اموال یک جای 

پنهانی داشته باشیم.
وی افزود:دوســتانمان هــم بــه میهمانــی می آمدند و 

نمی دانستیم همان میهمانی ها باعث لو رفتن مان خواهد شد.
بنابه این گزارش،تجسس ها برای شناسایی طعمه های این 

باند ادامه دارد.
دستگیری دزدان خانه های تهرانی ها

هفت دزد که از بالکن و پنجره خانه های تهرانی ها دسیسه 
سرقت را اجرایی می کردند دستگیر شدند.

به گزارش پرونده، از اواخر مهر ماه امسال، میزان سرقت های 
خانه با شیوه تخریب پنجره و درهای بالکن، در محدوده های 
شمال تهران افزایش یافت و ماموران پایگاه یکم پلیس آگاهی 

تهران وارد عمل شدند تا دزدان را به دام اندازند.
خیلی زود در بررسی ها مشخص شد 7 سارق حرفه ای که 
بارها به زندان افتاده اند با تشکیل باندی جدید اقدام به سرقت 

از خانه ها کرده و سریع به مخفیگاهشان در ورامین میروند.
پس از چند ماه تحقیقات و بررسی های تخصصی و میدانی، 
یکی از اعضای این باند سرقت شناســایی و تحت تعقیب قرار 
گرفتند که مشخص شــد وی به همراه همدستانش در یکی 
از محله های ورامین، مخفی شــده و هر از گاهی با حضور در 
محدوده های شــمال تهران به شــگرد خاص خود اقدام به 
تخریب پنجره و در های بالکن خانه ها کرده و پس از ســرقت 

اموال متواری می شوند.
بدین ترتیب؛ در یک عملیات ضربتی و هماهنگ، هر 7 دزد 
به نام های، بهرام، حمید، مجتبی، پیمان، سامان، جبار و احمد، 
در اواخر دی ماه امسال و به هنگام تقســیم اموال سرقتی در 
مخفیگاهشان دستگیر شــدند و پرده از 40 سرقت سریالی از 

خانه های شمال تهران برداشتند.
دزدان تجهیزات دولتی 

در ایستگاه زندان
دزدان تجهیزات دولتی در لواسان سر صحنه سرقت به دام 

پلیس تهران افتادند. 
در سرقت های مشابه تجهیزات راهور و شهرداری توسط 
سرنشینان یک نیســان با پالک مخدوش بررسی موضوع در 

دستور کار پلیس کالنتری 166 لواسانات قرار گرفت
 با افزایش گشت های پلیسی هدفمند ماموران موفق شدند 

دزدان را هنگام بریدن تجهیزات شهرداری غافلگیر کنند.
در این صحنه دیده شــد که وانت دزدان در فاصله کمی از 
آنان پارک شده اســت و تبهکاران با مشاهده ماموران سوار بر 
نیسان شده و از محل متواری شدند که در فرارشان ناکام ماندند 

و تاکنون به 10 سرقت مشابه اقرار کرده اند.

پلیس تهران چهار پرونده را رازگشایی کرد

جنایت خونین 17 ساله ها در خوابگاه

قتل خونین مادر و دو خواهر
 از سوی پسر شیرازی

پسر 22 ساله خشمگین به علت سابقه بیماری 
روحی و روانــی، مادر و 2 خواهر خود را در شــهر 

»دبیران« فارس به قتل رساند.
سرهنگ  »کاووس محمدی« معاون اجتماعی 
نیروی انتظامی استان  فارس با تایید خبر وقوع قتل 
در »دبیران«، بیان کرد: صبح دیروز پس از گزارش 
وقوع قتل، ماموران پاسگاه انتظامی شهر »دبیران« 
با حضور در محل حادثه تحقیقــات خود را آغاز و 
با ســرعت عمل قاتل را بالفاصله پس از وقوع قتل 
شناسایی و دستگیر کردند. وی اظهار کرد: پس از 
بررسی صحنه جرم و آثار و عالئم موجود، قاتل 22 
ساله به قتل مادر و 2 خواهر خود با استفاده از یک 
شی فلزی اقرار و پس از طی مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد.
    

بخشش قاتل پس از ۱۲ سال
 در کارون

رئیس شــوراهای حل اختالف خوزستان از 
بخشــش یک قاتل پس از 12 سال در شهرستان 

کارون خبر داد.
عبدالعباس زبیدی نیا اظهار کرد: در مرداد ماه 
سال 13۸5 دو طایفه در شهرستان کارون بر سر 
ملکی با هم درگیر شده بودند که در این درگیری 
یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. وی افزود: در 
این 12 سال، اختالفات بین این دو طایفه گسترش 
پیدا کرد که با وساطت و تالش های رئیس و اعضای 
شــورای حل اختالف کارون و با تشکیل چندین 
جلسه با حضور بزرگان، معتمدین، خیرین و ریش 
ســفیدان طرفین و دعوت آنها به آرامش، کم کم 
آتش کینه بین این دو طایفــه فروکش کرد و این 

اختالف به دوستی و برادری تبدیل شد.
زبیدی نیا در ادامــه از خانــواده مقتول بابت 
بخشــش قاتل برای ایجاد صلح و سازش بین این 
دو طایفه تقدیر و تشکر کرد و گفت: خوشبختانه 
تالش ها و زحمات رئیس و اعضای شــورای حل 
اختالف کارون جهت جلب رضایت خانواده مقتول 
نتیجه داد و اولیای دم با عفو و بخشش قاتل زمینه را 

برای صلح و سازش بین این دو طایفه مهیا کردند.
وی اظهار کرد: در نشستی این دو طایفه پس 
از 12 سال اختالف با یکدیگر آشتی کردند و این 

پرونده با صلح و سازش مختومه شد.
    

شلیک به 5 سیرجانی
 در کارواش

عامل تیراندازی عمــدی در خیابان ابوریحان 
ســیرجان با اقدام به موقع ماموران پلیس امنیت 

عمومی دستگیر شد.
محسن نیک ورز دادســتان عمومی و انقالب 
ســیرجان گفت: به دنبال یک نــزاع قدیمی بین 
عامل تیراندازی و گروهــی دیگر، متهم پرونده به 
همراه طرف مقابل نزاع به خاطر دعوا و چاقو کشی 
و جرائم دیگر به زندان افتاده بودند. نیک ورز افزود: 
در زندان نیز متهمان با یکدیگر درگیر شده که به 
همین خاطر به شهرهای دیگر استان تبعید شدند.

وی بیان داشــت: ضارب پس از ۸ ماه تحمل 
حبس در زندان جیرفت مرخصــی 3 روزه ای را 

دریافت کرده و به سیرجان می آید.
نیک ورز عنوان کرد: ضارباسلحه شکاری را از 
پسر خاله اش قرض گرفته و حدود ساعت ۸ شب 
شنبه 13 بهمن ماه به محل یک کارواش در خیابان 
ابوریحان سیرجان می رود و با تیراندازی 5 نفر را 
زخمی می کند. این مقام قضایی تصریح کرد: متهم 
پرونده سپس به همراه برادرش به در مغازه طرف 
دیگر نزاع رفته و برادر او را با چاقو مورد حمله قرار 
می دهد. دادستان ســیرجان بیان کرد: به محض 
اطالع از موضــوع حادثه از ســوی پلیس امنیت 
عمومی سیرجان پیگیری و عامل تیراندازی همان 
شب به همراه برادر و پسرخاله اش دستگیر شدند.

وی گفت: خوشبختانه تیراندازی متهم منجر 
به قتل نشده و افراد زخمی در حال مراحل درمانی 

هستند.
    

نجات ۱5 گردشگر عمانی
گرفتار در  سیالب جنوب ایران

بخشدار بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه از 
نجات جان 15 گردشگر عمانی گرفتار درسیالب 
بندرچارک خبــر داد و گفت: با حضــور به موقع 
نیروهای امدادی این گردشگران که با یک اتوبوس 

عازم شیراز بودند، نجات یافتند.
فواد مرادزاده اظهار داشت: به دنبال بارش شدید 
باران در ساعات ابتدایی یکشــنبه شب، اتوبوس 
حامل این گردشگران در آب نمای جاده بندرچارک 
که به دلیل سیالب به زیر آب رفته بود، متوقف می 
شود. وی تصریح کرد: نیروهای امدادی مسافران 
را با استفاده از یک دستگاه لودر از سقف اتوبوس ، 

خارج و اتوبوس را تخلیه کردند.

اخبار حوادث
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