
گروه حوادث: ابلیس ســیاه که 
پس از آزادی از زنــدان باند مخوفی 
تشکیل داده بود اجیر شد تا پدر پیر 

یک پسرناخلف را به قتل برساند.
بامداد شوم

بامــداد یکشــنبه 21 بهمن ماه 
سال جاری ماجرای قتل فجیعی در 
شــهرک غرب به ماموران کالنتری 

134 شهرک غرب مخابره شد. 
وقتی تیمی از مأموران تجسس 
کالنتری پای در قتلگاه گذاشــتند 
خود را در برابر جسد مردی 68 ساله 
در طبقه چهارم ساختمانی واقع در 

بلوار دریا قرار گرفتند.
خیلی زود ماجرای قتل خاموش 
این مرد به اداره دهم پلیس آگاهی و 
بازپرس جنایی پایتخت اطالع داده 
شد و تجسس ها نشان داد نخستین 
کسی که با پلیس 110 تماس گرفته 

پسر پیرمرد بوده است.
این پســر تحت بازجویــی قرار 
گرفت و به افسر تحقیق گفت: عصر 
روز 20 بهمــن ماه همــراه اعضای 
خانواده ام در خانه پــدرم میهمان 

بودیــم و پس از آن بــه خانه مان در 
کرج رفتیم.

وی افزود: ساعت هفت عصربود که 
به پدرم زنگ زدم تا به او اطالع دهم به 
خانه رسیدیم اما او جوابی نداد سریع 
با برادر بزرگترم تماس گرفتم و از او 
خواستم به پدرم سرکشی کند از او 
شنیدم در تهران نیســت با نگرانی 
ساعت 12 شب بود که به همراه یکی 
از اقوام همســرم خودم را به تهران 

رساندم تا به پدرم سرکشی کنم.
این مرد گریان ادامــه داد: وقتی 
در آپارتمــان را باز کــردم ، با به هم 
ریختگی وســایل خانه روبرو شدم و 
در اتاق خواب با جسد پدرم که دست، 
پا و دهانش با پارچه بســته شده بود 
روبرو شدم باورم نمی شد پدرم بعد از 

میهمانی کشته شده باشد.
نمایش دلواپسی

کارآگاهان جنایی در تجسس های 
ابتدایــی خــود دریافتنــد کــه 
مادر»حمید« 30 ســاله همسر دوم 
قربانی جنایت بوده و از چندی پیش 
با پدرش اختالف شــدیدی داشته و 

برخالف فضاسازی های این جوان که 
خود را دلواپس پدر نشــان می داد او با 

مقتول صمیمی نبوده است.
همین ســرنخ کافی بود تا حمید 
دســتگیر شــود و وقتی دید رازش 
لو رفته اســت پرده از دسیسه شوم 

خود بردارد.
ردپای ابلیس سیاه

حمید در بازجویی ها گفت: یک 
شرور منطقه ســتارخان به نام علی 
35 ساله در قتل پدرم دخالت داشته 

است.
حمید افــزود:  با این شــرور قرار 
گذاشته بودیم تا من به همراه اعضای 
خانواده و به بهانــه میهمانی به خانه 
پدرم بروم و دور از چشم همه از طریق 
آیفون در ورودی مجتمع را باز کنم و 
علی به همراه دوستانش به پشت بام 
خانه رفته و آنجا مخفی شوند و وقتی 

ما رفتیم دست به کار شوند.
دستگیری آدمکش ها

اعترافات پســرناخلف کافی بود 
تا ردیابی علی آغاز شود کارآگاهان  
فاش کــرده بودند این شــرور بارها 

زندانی شده اســت و آخرین بار در 
ســال 91 بخاطر آزار و اذیت پسری 

21 ساله دستگیرشده بود.
این شــاخه تحقیقاتی نشان داد  
علی بخاطر این اقدام پلید به »ابلیس 
ســیاه« معروف شــده بود و عجیب 
اینکه چهار ماه پیــش از زندان آزاد 

شده است .
پرونده شــوم این آدمکش نشان 
می داد که او در ســال 89 پســری 
21 ساله را با تهدید هدف نیت شوم 
خود قرار داده اســت وپس از آن به 
مدت دو ســال این جوان و خانواده 
اش را به مــرگ تهدید مــی کرد تا 
اینکه در سال 91 ماموران پایگاه دوم 
پلیس آگاهی تهران وی را دستگیر 
کرده اند و حتی عکس ابلیس سیاه با 
دستور بازپرس برای شناسایی دیگر 
طعمه های بدون پوشــش انتشــار 

یافته است. 
دستگیری ابلیس سیاه 

کارآگاهــان جنایــی از حمید 
شــنیدند که علی با آزادی از زندان 
در منطقه ستارخان جوالن می دهد 

و همین کافی بود تا با شناسایی دقیق 
پاتوق ابلیس سیاه ،او را در عملیاتی 
غافلگیرانه روز 23 بهمن ماه ســال 

جاری به دام اندازند.
اعتراف قاتل

علــی که بــا جوســازی ادعای 
بی گناهی می کرد پــس از مواجهه 
حضــوری چــاره ای جــز اعتراف 
ندیــد و با لو دادن همدســتانش به 
کارآگاهــان گفت : مدتــی پیش با 
حمیــد آشــنا شــدم،  او مــدام از 
بدرفتاری های پدرش گالیه می کرد 
تا اینکــه ادعا کرد پــدرش در خانه 
اش گاوصندوقــی دارد کــه داخل 
آن پر از پول، طال و اســناد مالکیت 
اســت ؛ حمید از من خواست دست 
به ســرقت از خانه پــدرش بزنیم تا 
اســناد مالکیت به حمیــد و طال و 
 جواهرات داخــل گاوصندوق نیز به 

من برسد . 
وی افــزود: روز قتل مــن و دو 
دوستم نقشــه ای طراحی کردیم ، 
حمید به همراه خانواده اش و به بهانه 
میهمانی به خانه پدرش رفت . حمید 
از طریق آیفون درمجتمع را باز کرد 
و من بــه همراه دو تن از دوســتانم 
مستقیم به پشت بام رفتیم و منتظر 
ماندیم تــا حمید و خانــواده اش از 
خانه خارج شــوند . با رفتن حمید و 
خانواده اش، به نام همســایه زنگ 
آپارتمان پدر حمیــد را زدیم با باز 
شدن در خانه، به زور وارد خانه شده 
و پیرمرد را مســتقیم به اتاق خواب 
بردیم . دست، پا و دهانش را محکم 
بستیم کلی او را کتک زدیم تا بگوید 
گاوصندوق کجاســت؟ و فهمیدیم 

گاو صندوقی درکار نیست.
ابلیس ســیاه ادامه داد: سرانجام 
محل نگهداری پول و طالجات را در 
یکی از اتاق ها پیدا کردیم و با سرقت 
آنها در حالیکه دســت ، پــا و دهان 
مقتول محکم بسته شده بود از خانه 

خارج شدیم .
دستگیری دو نوچه ابلیس

فرهاد و امیر 29 و 30 ساله خیلی 
زود در منطقه پارک وی و ستارخان 
به دام افتادند و پذیرفتند در سرقت 
طالیی از خانه پیرمرد تنها دســت 

داشته اند.
رازهای عجیب

کارآگاهــان کــه بــرای یافتن 
طالهای ســرقتی مخفیگاه ابلیس 
سیاه را تحت بازرسی قرار داده بودند 
خود را در برابر یک انبــار پر از طال و 
فرش به همراه دیگر اموال ســرقتی 
دیدنــد و فــاش کردند ایــن باند با 
شناسایی زنان و مردان سالخورده به 
خانه های آنها حمله کرده و دست به 

سرقت های خشن می زنند. 
ابلیس سیاه در بازجویی ها فاش 
کرد اعضای باندش تصمیم داشتند با 
سفر به تبریز و اصفهان به سرقت های 
مشابه دیگری دســت بزنند که در 
پرونده قتــل پدر حمید دســتگیر 

شدند.
حمید در بازجویی ها گفت:قرار 
نبود پدرم بــه قتل برســد و علی و 
نوچه هایش زیاده روی کرده اند حاال 

خیلی پشیمان هستم.
بنابه این گزارش؛تجســس ها در 
این پرونده تکان دهنده در حالی برای 
شناسایی دیگر قربانیان این باند که 
خانه هایشان مورد دستبرد قرار گرفته 
اند ادامه دارد که بازپرس شعبه پنج 
دادسرای امور جنایی تهران دستور 
بازداشت هر ســه مرد مخوف و پسر 
پیرمرد تنها را صادر کرده اســت تا با 
بازســازی صحنه قتل پرونده برای 

صدور کیفرخواست آماده شود.
این گزارش حاکیســت؛ مردان و 
زنانی که خانه هایشان با شگرد باند 
ابلیس سیاه مورد دستبرد قرار گرفته 
اســت می توانند به پلیــس آگاهی 

تهران مراجعه کنند.

پسرناخلف آدمکش اجیر کرده بود

اعتراف ابلیس سیاه به جنایت فرمایشی
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گروه حوادث: پسر جوان که با طراحی 
یک نقشه سرقت پول خوبی به جیب زده بود 

قبل از میلیونر شدنش دستگیر شد.
به گــزارش اختصاصی توســعه ایرانی؛ 
چندی قبل پســر جوانی با حضــور در اداره 
پلیس شهرشان از ســرقت گوشی موبایلش 
از سوی دو جوان موتور سوار خبر داد و تیمی 
از ماموران برای تحقیقات پلیسی وارد عمل 

شدند.
پسر جوان در تحقیقات به ماموران گفت: 
یک گوشــی موبایل خریده بــودم و بعد از 
پرداخت 8 میلیون تومــان از مغازه موبایل 

فروشی خارج شدم.
وی افزود: گوشــی موبایل داخل جعبه و 
در یک نایلون تیره رنگ بود و به سمت خانه 
در حال حرکت بودم که ناگهان یک موتور در 
کنار خودم دیدم و پسر جوانی که کاله به سر 

داشت اقدام به قاپیدن گوشی موبایلم کرد.
تجسس های پلیسی

بدیــن ترتیب تیمــی از مامــوران برای 
دستگیری سارقان گوشــی قاپ وارد عمل 
شدند که در این شاخه از تحقیقات ماموران 
پی بردنــد دزدان طعمه های دیگــری را به 
همین شــیوه و شــگرد هدف ســرقت قرار 

داده اند.
مامــوران در تجســس های فنــی و 
اطالعاتی به ســراغ دوبین های مداربســته 
بیــرون مغازه های موبایل فروشــی رفتند و 
در بررســی ها مشخص شــد دزدان قبل از 
ســرقت، طعمه هایشــان را تحت نظر قرار 
می دهند و پس از خــروج از مغازه در محلی 
 مناســب طعمه هایشــان را هــدف دزدی 

قرار داده اند.
در حالی که چهره دزدان که کاله کاسکت 
به سر داشتند قابل شناسایی نبود، ماموران 

در این مرحله موفق به شناسایی شماره پالک 
موتور دزدان شدند.

دستگیری سارق موتور سوار
همین سرنخ کافی بود تا ماموران با بررسی 
شماره پالک موتور دزدان مخفیگاه صاحب 
موتورســیکلت را ردزنی کنند و در عملیاتی  

غافلگیرانه پسر جوان دستگیر شد.
افشــین 25 ســاله ابتدا خــود را بیگناه 
می دانســت و ادعا کرد موتور سیکلتش را به 
یکی از دوستانش قرض داده بود و مدتی است 

از او خبر ندارد.
ماموران که به اظهارات متهم مشــکوک 
شــده بودند مخفیگاه او را مورد بازرسی قرار 
دادند که سه گوشــی موبایل گرانقیمت به 

دست آوردند.
یــن مرحلــه شــروع  افشــین در ا
بــه داستانســرایی کــرد امــا وقتــی در 
تناقض گویی هایش گرفتار شده به ناچار لب 

به سخن باز کرد.
پســر جوان بــه مامــوران گفــت: من 
نمی خواستم دزدی کنم اما اصرارهای یکی 
ازدوستانم بخاطر مشــکالتی که داشت مرا 

مجبور کرد همراه او دست به دزدی بزنم.
اعترافــات پســر جــوان کافــی بــود 
تا همدســتش که جوان 23 ســاله ای بود 
شناسایی شود و ماموران در عملیات پلیسی 

این جوان را دستگیر کردند.
فرار از حقیقت

همایون پس از دســتگیری سعی داشت 
خود را بیگناه معرفی کنــد و در اعترافاتش 
به مامــوران گفت: من بیگناهم و دانشــجو 
هستم و افشین به دروغ و اختالف قدیمی مرا 

همدست خودش لو داده است.
پسر جوان افزود: من و افشین از دوستان 
قدیمی هستیم اما وقتی افشین خواست در 

ســرقت ها همراهی اش کنم و نپذیرفتم به 
دوستی مان پایان داد و با پسر جوان دیگری 
در ارتباط بود و همیشه او را سوار بر موتورش 

می دیدم.
همایــون ادامــه داد: از همــان روز اول 
می دانســتم کار خالف آخرش زندان است 
و بارها از او خواستم دســت از دزدی بردارد 
اما بی فایده بود ولی حاال که دســتگیر شده 
از روی لج بازی و کینه دوستانه مرا به عنوان 

همدستش لو داده است.
ماموران که به ادعاهای همایون مشکوک 
شده بودند در این شاخه از تحقیقات حساب 
بانکی متهم را مورد بررســی قرار دادند که 
مشخص شد از چندی قبل پول های زیادی 
به حسابش واریز شده اســت و این در حالی 
بود که این جوان بیکار اســت و خانواده اش 
نیز از ماجرای پول های میلیونی در حسابش 

بی اطالع بودند.
همایون در این مرحله ســعی داشــت با 
داستانســرایی هایش از اتهام دزد بودن فرار 
کند اما در آخر وقتی در تناقض گویی هایش 

گرفتار شد به ناچار لب به سخن باز کرد.
گفتگو با دزد تازه کار

همایون 23 ساله که به تازگی پا در دنیای 
تبهکاری گذاشــته ادعا می کند برای درمان 

بیماری مادرش دست به دزدی زده است.
  سابقه داری؟

نــه، اولین بار اســت کــه دزدی کردم و 
دستگیر شدم.
  شغل؟

بیکار
  چرا سرکار نرفتی؟

کاری بلد نیســتم و چندبار از شهرمان به 
تهران رفتم تا کاری دست و پا کنم و بارها به 
عنوان فروشنده در چند مغازه مشغول به کار 

شــدم اما حقوقم کم بود پول خوابگاهم نیز 
زیاد بود با صاحب کارهایم همیشه اختالف 
داشــتم بخاطر همین خیلی زود بیکار شدم 

و باز به شهرمان برگشتم.
  تحصیالت؟

دیپلم.
  چرا ادامه تحصیل ندادی؟

درس خواندن پول و انگیزه می خواهد که 
من نداشتم.

  چرا دزدی کردی؟
شرایط زندگی مان متوســط است اما از 
چندی قبل متوجه بیماری مادرم شــدم که 
نیاز به پول داشــت به همیــن خاطر هزینه 
زیادی برای درمان مادرم پرداخت کردیم و 
همین باعث شد روز به روز شرایط مالی مان 

بدتر شود تا اینکه من به فکر دزدی افتادم.
  نقشه ســرقت را چطور طراحی 

کردی؟
یکبار همراه دوســتم به مغــازه موبایل 
فروشی رفته بودیم و گوشی موبایل خریدیم 
و وقتی از مغازه خارج شــدیم تا مسیر خیلی 
فرصت بود که گوشــی موبایل دوستم را که 
داخل جعبه بــود به ســرقت ببرند و همین 
باعث شد من هم به فکر سرقت گوشی های 

موبایل بیفتم.

  شیوه و شگردتان چه بود؟
جلوی مغازه های موبایل فروشــی کمین 
می کردیــم و بعد از اینکــه طعمه هایمان با 
گوشــی موبایل نو از مغازه خارج می شدند 
آنهــا را تعقیــب می کردیــم و در فرصتی 
مناسب گوشی موبایل را با جعبه اش سرقت 

می کردیم.
  با گوشی های موبایل چه کردی؟

چون گوشی ها جعبه داشــتند آنها را به 
تهران می بردیم و در آنجا با قیمت مناســب 

می فروختیم.
  قصد داشتی تا کی دزدی کنی؟

تصمیم گرفته بودیم وقتی پول زیادی به 
دست آوردیم و توانستیم یک مغازه موبایل 
فروشی راه اندازی کنیم دیگر دست از سرقت 
برداریم اما قبل از جرای نقشــه مان دستگیر 

شدیم.
  چرا سعی داشتی خودت را بیگناه 

معرفی کنی؟
چون نمی خواســتم همه پول هایی را که 
به دست آوردم از دست بدهم  و می خواستم 

کمک مادرم کنم اما دستم رو شد.
بنا بــه ایــن گــزارش، متهمــان برای 
 تحقیقات بیشــتر در اختیار ماموران پلیس 

قرار دارند.

دزد تازه کار رازگشایی کرد

رویای میلیونر شدن با ثروت بادآورده

جزئیات دسیسه مرد شیاد
مردی حســاب بانکی طعمه هایــش را خالی 

می کرد.
ســرهنگ مرتضی نثاری رئیس پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی تهران از دســتگیری ســارق عابر 
بانک ها خبر داد و اظهار کرد: این سارق که با خود 
تعداد زیادی کارت عابــر، بانک های مختلف را به 
همراه داشته اســت، در کنار دستگاه های کارت 
خوان یا  ای تی ام ها به بهانه کمک به افراد سالمند و 
کسانی که قادر به استفاده از کارت عابر بانک خود 
نبودند، کارت آن ها را می گرفته و بعد از وارد کردن 
رمز آنان و انجام تراکنش مالی، به جای کارت اصلی 
یک کارت جعلی متعلق به همان بانک را به صاحب 
کارت تحویل و دقایقی بعد حســاب کارت اصلی 
را خالی می کرده اســت. وی افزود: قاضی پرونده، 
دستور انتشار تصویر بدون پوشش متهم را برای 

شناسایی مالباختگان صادر کرده است.
    

 وحشت خانم بازیگر ترکیه ای 
از مرد ایرانی

یــک ایرانــی بخاطــر مزاحمــت و تهدید 
مشهورترین خانم بازیگر ترکیه ای تحت تعقیب 
قرار گرفت. البته هیچکس نمی داند این مرد ایرانی 
که عیسی . ک.  نام دارد کیست؟ و در کجا زندگی 
می کند؟ امــا دادگاه ترکیه از پلیــس بین الملل 

خواسته تا مرد ایرانی را ردیابی کند.
 به تازگــی فیلمــی در یکی از شــبکه های 
تلویزیونــی ترکیه جنجالی به پا کرده اســت که 
یک ایرانی هازل کایا خانم بازیگر معروف 28 ساله 

ترکیه ای را تهدید به قتل کرده است.
در این فیلم جنجالی این گونه آمده است، که 
هازل کایا بازیگر ترکیه ای از سوی یک فرد منحرف 
مورد آزار و اذیت لفظی قرار گرفته اســت و وی را 

تهدید به مرگ کرده است.
هازل کایا عنوان کرده : این مرد منحرف پیام 
داده است که »یا باید مال من بشی یا مرگ.« بعد 
از بررسی های صورت گرفته توسط این هنرپیشه 
ترکیه ای وی متوجه شده است که این حرف ها و 

تهدیدات از سوی یک طرفدار ایرانی بوده است.
این هنرپیشــه جوان به دنبال این اتفاق برای 
پیدا کردن شخصی که تهدیدش کرده است از اداره 
اتباع خارجی پلیس درخواست کمک کرده و علیه 

این فرد تهدید کننده به دادگاه شکایت می کند.
روز برگزاری جلسه دادگاه هازل کایا به دادگاه 
رفته در حالیکه مرد مزاحم مفقود بوده و در جلسه 

دادگاه حضور نیافته است.
این بازیگر 28 ساله ترکیه ای ادعا می کند، این 
مردم ایرانی مزاحم وی را همسر خود خطاب کرده 

است و گمان می کند هازل کایا همسرش است.
در برنامه تلویزیونی که از یکی از شــبکه های 
ترکیه ای منتشر شــد خانم روانشناس برنامه به 
تحلیل این اتفاق پرداخت و گفت: متاســفانه این 
افراد به اختالل شیزوفرنی مبتال هستند و تصور 
می کنند با فرد مورد عالقه شان ازدواج کرده اند. در 
حالیکه متوجه شدیم طرفدار رمانتیک ایرانی این 
بازیگر 28 ساله اصال چنین تفکری ندارد. نام این 
مرد ایرانی »عیســی - ک«  است و هنوز مشخص 
نیست در ایران  یا کشوری دیگر سکونت دارد ، در 
حال حاضر این پرونــده در محاکم قضایی ترکیه 

در حال بررسی است تا مرد مزاحم دستگیر شود.
    

 خودکشی تلخ زن تهرانی 
در برج چیتگر 

زن جوان پس از دو ســال زندگــی به خاطر 
اختالفات خانوادگی در اقدامــی عجیب در برابر 
چشمان برادر و شوهرش از طبقه 14 یک برج در 

غرب تهران به پایین پرید.
ساعت 5 عصر سه شــنبه 23 بهمن ماه سال 
جاری ماموران کالنتری 181 عوارضی در جریان 
سقوط مرگبار زن 32 ساله ای از طبقه 14 یکی از 

برج های اطراف دریاچه چیتگر قرار گرفتند.
ماموران بــا حضور در صحنه حادثه با جســد 
خونین زن جوان روبرو شــدند و در همان ابتدا به 

سراغ شوهر قربانی این تراژدی هولناک رفتند.
ماموران در این مرحله پی بردند که زن جوان دو 
سال قبل ازدواج کرده و یک فرزند پسر 9 ماهه دارد 
که از چندی قبل با شوهرش دچار اختالف شدید 
شده است. در این مرحله برادر قربانی این حادثه 
تلخ به ماموران گفت:عصر بود که برای پایان دادن 
اختالفات خواهرم و دامادمان همراه همســرم به 
خانه شان رفتیم و شروع به صحبت و حل مشکالت 
کردیم که ناگهان در این لحظه خواهرم بلند شد 

و به سرعت به سمت بالکن رفت و به پایین پرید.
وی افزود: هر چه تعقیبش کردم که مانع پریدن 
خواهرم شوم موفق نشدم و خواهرم به پایین پرید.

بنا به ایــن گزارش، جســد زن جــوان برای 
بررســی های بیشتر روانه پزشــکی قانونی شد و 

تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

اخبار حوادث
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