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دزدان خانه عروس و داماد در دام پلیس

جانفشانی مأمور پلیس

برای نجات دو خانواده از آتش

ایران

عامل قتل راننده مسافرکش قصاص می شود
گروه حوادث  -معصومه مرادپور /مرد تبهکار که 11
سال قبل با همدستی دو نفر از دوستانش ،یک راننده
مسافرکش را کشته و خودروی او را به سرقت برده بود با
حکم قضات شعبه دوم دادگاه کیفری تهران به قصاص
محکومشد .بهگزارش خبرنگار حوادث«ایران»،بیست
وچهارمبهمنسال،85پسرجوانیدرمراجعهبهپلیس،
آنها را از ناپدید شدن پدر  50سالهاش به نام اصغر آگاه
ن سفیدرنگ است
ک پیکا 
کرد و گفت« :پدرم راننده ی 
که با آن مسافرکشی میکند .روز گذشته با تلفن همراهش
تماس گرفتیم که گفت چند مسافر سوار کرده و در حال
برگشت به خانه است ،اما هرچه منتظرش شدیم،
برنگشت و به تلفنها نیزجواب نمیدهد».بهدنبال این
توجو برای یافتن مرد گمشده
شکایت ،مأموران جس 
را آغاز کردند تا اینکه دوروز بعد جسد دست وپا بستهای
در حاشیه یکی از خیابانهای شهرستان مالرد پیدا شد.
پلیس ضمن تحقیق متوجه شد این جسد متعلق به
همان مرد مسافربر گمشده است.
تحقیقات در این باره ادامه داشت تا اینکه دو سال

بعد خودروی مقتول ردیابی و شناسایی شد و مأموران
در بازجویی از راننده پی بردند این خودرو چندین بار
خرید و فروش شده است.به همین خاطر کارآگاهان به
بازجویی از خریداران و فروشندگان خودرو ادامه دادند تا
اینکه مرد  30سالهای به نام داوود را دستگیر کردند.
متهم در بازجویی گفت :دوسال قبل خودرو را با
همدستی دونفر از دوستانم به نا م ناصر و میثم دزدیدیم.
ابتدا بهعنوان مسافر سوار خودرو شدیم و ناصر با تیغ
موکتبری راننده را تهدید کرد وبعد هم او را کشت.
میثم بعد از آن اتفاق گریخت و من هم پیکان مقتول
را فروختم تا این اتفاق مخفی بماند .با اقرار مرد جوان،
ناصر 25 -ساله -هم تحت تعقیب قرار گرفت که بعد
از دستگیری با اعتراف به جرمش گفت :روز حادثه بعد
از مصرف مواد مخدر ،داوود پیشنهاد داد برای سرقت
ماشین به کرج برویم .بعد از آنکه یک پیکان دربست
گرفتیم ،در راه پس از کتک زدن راننده جسدش را بیرون
انداختیم و بعد سواربرماشین فرار کردیم ».بعد از اقرار
متهمان ناصر به اتهام مباشرت در قتل و سرقت مقرون

 11سال پس از جنایت حکم دادگاه صادر شد

به آزار و داوود به اتهام معاونت در قتل و سرقت مقرون
به آزار روانه زندان شدند.میثم نیز همچنان تحت
تعقیب است.سرانجام پرونده این جنایت با کامل
شدن تحقیقات ،به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران
فرستاده شد و روی میزدادرسان دادگاه قرار گرفت.
روزپنجشنبه محاکمه متهمان در دادگاه آغاز شد
و ناصر در شرح ماجرا گفت :من در شهرک صنعتی
اشتهارد کار میکردم .روز حادثه وقتی به خانه آمدم،
داوود تماس گرفت و مرا به خانهاش دعوت کرد .وقتی
به آنجا رفتم او و میثم به من شیشه تعارف کردند .بعد
از کشیدن مواد ،داوود پیشنهاد کرد یک ماشین سرقت
کنیم .بعد از شنیدن این حرف شوکه شدم ،اما او قول داد
بعد از سرقت  500هزار تومان دستمزد به من میدهد .به
همین دلیل وسوسه شدیم و با هم به شهریار رفتیم ،ولی
ماشین مناسبی پیدا نکردیم .بعد از آن به کرج رفتیم
و یک پیکان به مقصد مالرد دربست گرفتیم .داوود
مشخص کرده بود که من پشت سر راننده بنشینم و او
را بین راه با تیغ موکتبری تهدید کنم.به همین خاطر

در فرصتی مناسب داوود به ما اشاره کرد و من تیغ را
زیر گردن راننده گذاشتم و داوود و میثم او را از ماشین
پیاده کردند .داخل ماشین دنبال پول میگشتم که داوود
صدایم کرد و از من خواست به آنها کمک کنم .وقتی از
ماشین پیاده شدم آنها دست و پای راننده را بسته بودند،
اما ندیدم چه کسی دهاناش را با پارچه بست و خفهاش
کرد .راننده با دست و پای بسته خیلی سروصدا میکرد،
برای اینکه صدای او را کسی نشنود با تیغ چند ضربه به
کمر و پهلویش زدم و بالفاصله سوار ماشین شدیم و فرار
کردیم .در راه داوود وقتی متوجه شد تلفن همراه مقتول
را برداشتهام آن را گرفت و به بیرون پرتاب کرد تا ردیابی
و شناسایی نشویم .اما نمیدانستم با آن ضربات راننده
کشته شده است تا اینکه دستگیر شدم.بعد هم داوود
فقط  150هزار تومان به من و میثم داد.
ی در اظهاراتش در
ناصر در مورد تناقضگوی 
خصوص بستن دهان مقتول گفت :قبل از این حادثه
به خاطر قمار و خرید مواد مخدر  10میلیون بدهی
داشتم .وقتی که با داوود در زندان بودیم او به من قول

داد ،اگر قتل و همه اتفاقات را به گردن بگیرم بدهیهایم
را پرداخت میکند و از اولیای دم هم رضایت میگیرد.
حتی در تأیید حرفهای داوود مادرش به من زنگ زد و
قول داد که داوود این کار را خواهد کرد .من هم اطمینان
کردم و در بازجوییها گفتم دستمال را من به دور دهان
راننده بستم .اما حاال با گذشت  9سال از این ماجرا او با
وثیقه آزاد شده و هیچوقت به سراغم نیامده است .به
همین دلیل تصمیم گرفتم واقعیت را بگویم .من فقط با
تیغ به گردن و کمر راننده زدم و اصالً دستمالی دستم نبود
تا دهانش را ببندم .بعد از توضیحات متهم ردیف اول،
وکیل داوود – متهم ردیف دوم – به قضات دادگاه گفت:
موکلم اتهامش را قبول دارد و از دادگاه خواستار تخفیف
مجازات است.
سپس قضات دادگاه پس از مشورت ،ناصرمتهم
ردیف اول را به اتهام مباشرت در قتل راننده پیکان
وهمچنین سرقت مقرون به آزار به قصاص و دو
همدستش را نیز به  100ضربه شالق وحبس به خاطر
سرقت مقرون به آزار محکوم کردند.

دختر خردسال شاهد
رابطهشیطانی

گروه حوادث /زن جوانی که به اتهام
رابطه نامشروع دستگیر شده بود
هنگام محاکمه در دادگاه کیفری
تهران منکر رابطه شیطانی با مردان شد .اما همان زمان
دختر خردسالش قدم در دادگاه گذاشت و شهادت داد
که شاهد رابطه شیطانی مادرش بوده است.
به گزارش خبرنگار حوادث«ایران» بیست و پنجم
بهمن پارسال ،شوهر این زن با مراجعه به اداره آگاهی
علیه همسرش به خاطر داشتن رابطه نامشروع شکایت
کرده بود .این مرد به کارآگاهان گفت :چند وقتی بود که
به روابط همسرم ظنین شده بودم تا اینکه یک روز به
خاطر اختالف با باجناقم او ادعا کرد که زنم با مردهای
غریبه رابطه دارد.ابتدا فکر کردم از روی خصومت چنین
اتهامی را به همسرم میزند تا اینکه در گوشی تلفن
همسرم چیزهایی را دیدم که نشان میداد همسرم
با مردهای غریبه رابطه دارد.با طرح این شکایت زن
24ساله دستگیر شد و کارآگاهان پس از بررسی تلفن

ایران

گروه حوادث  /پلیـــــــــــــس جوان در
اقدامی شجاعانه ،اعضای دو خانواده
را ازمیان شعلههای سرکش آتش
نجات داد .به گزارش پلیس ،گروهبان
یکم هادی خواج ه نژاد که درخیابان
مالقاتی گرگان در حال انجام وظیفه
بود،پنجشنبهشب درپی اطالع ازآتش
سوزی درخانهای ،به سرعت خود را به
محل حادثه رساند و با جانفشانی وارد
ساختمان شعل ه ور شد .بعد هم با
تالشفراواناعضایدوخانوادهگرفتار
در طبقات سوم و چهارم ساختمان را از
مرگحتمینجاتداد.

گروه حوادث /دزد جوان سابقه دار که بهتازگی از زندان
آزاد شده و درحبس خانگی به سرمی برد ،سرانجام
به بهانه تماشای مسابقه فوتبال از خانه بیرون رفت
و بالفاصله نقشه سرقتهایش را از سرگرفت .او و
همدستش درجریان سرقت هایشان به خانه یک
عروس و داماد نیز دستبرد زدند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،شامگاه 9
اردیبهشت امسال ،مأموران گشت کالنتری  137نصر
به دو سرنشین یک خودرو پراید ظنین شدند که 3روز
قبل به سرقت رفته بود .آنها بالفاصله دستور ایست
دادند اما سرنشینان خودرو بدون توجه به اخطارهای
پلیس ،فرار کردند که تعقیب و گریز آغاز شد .سرانجام
مأموران برای متوقف کردن آنها ،چرخهای خودرورا
هدف قراردادند .اما پس از متوقف شدن خودرو ،هردو
سرنشین پیاده به فرار ادامه دادند .اما خیلی زود توسط
مأموران دستگیر شدند و در بازرسی از خودرویشان نیز
مقدار زیادی اموال سرقتی کشف شد.
درحالی که هردو متهم در کالنتری تحت بازجویی
بودند عروس و دامادی با مراجعه به کالنتری گیشا ،از
سرقت خانهشان خبر دادند .زن جوان گفت :دیشب
مراسم عروسیمان بود و امروز برای اینکه خانه کثیف

نشود مادرشوهرم پیشنهاد کرد که پاتختی را در خانه
آنها بگیریم .بنابراین خانه را برای شرکت در مراسم
پاتختی ترک کردیم .اما وقتی به خانه برگشتیم ،متوجه
سرقت تمامی اموال با ارزش و طال وجواهراتمان
شدیم».
همزمان با انتقال دزدان به کالنتری زوج جوان
با حضوردرآنجا بخشی ازاموال خانهشان را مشاهده
کردند که توسط مأموران پلیس از سارقان فراری کشف
شده بود.سعید ،سردسته باند و عامل اصلی سرقت
به خبرنگار «حوادث» ایران گفت« :اواخر فروردین
از زندان آزاد شده بودم .باور کنید تصمیم داشتم
دور خالف خط بکشم .حتی مادرم برای اینکه من با
دوستان ناباب رفت و آمد نکنم اجازه نمیداد از خانه
بیرون بروم به همین خاطر مرا در خانه حبس کرده
بود .اما دوستانم که از آزادیام با خبر شده بودند بهطور
پنهانی با من تماس میگرفتند و وسوسهام میکردند.
اما من در خانه حبس شده بودم و کاری نمیتوانستم
انجام دهم .تا اینکه بعد از چند روز حبس در خانه ،به
بهانه تماشای بازی فوتبال در استادیوم از خانه خارج
شدم.آن روز دوستم بهدنبالم آمد و باهم به سمت
استادیوم رفتیم .در اطراف آنجا پرسه میزدیم که با

دیدن یک خودرو پراید ،تصمیم به سرقت گرفتیم .بعد
هم سوار برخودرو پراید با آن برای سرقت از خانهها
رفتیم.
بعد از آزادی چند سرقت انجام دادهای؟سه سرقت
در تهرانسر ،یافت آباد و شهرک راه آهن.
سرقت از خانه عروس و داماد را چطور انجام دادی؟
وقتی درپارکینگ بازشد خیلی سریع و دور ازچشم
همسایگان خودم را به داخل ساختمان رساندم.
بعدهم دوستم وارد شد .از شانس بد ما ،تمام
واحدهای ساختمان قفلهای کتابی و ضد سرقت
داشتند و نمیشد آنها را باز کرد .اما آپارتمان طبقه
چهارم که متعلق به عروس و داماد بود ،قفل معمولی
داشت که براحتی موفق شدیم در را باز کنیم و وسایل با
ارزش خانه را به سرقت بردیم.
چطور دستگیر شدی؟بعد از سرقت از مجتمع
با دوستم در خیابان پرسه میزدیم که از شانس بد
ما پلیس مشکوک شد .دستور ایست دادند اما به
خاطراینکه اموال سرقتی به همراه داشتیم و میدانستم
گرفتار میشویم ،بهجای ترمز پایم را روی گاز گذاشته
و فرار کردیم .تعقیب و گریز ادامه یافت که با شلیک
گلوله پلیس الستیک پنچر شد و به دام افتادیم.

دادگاه
کیفری
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همراه این زن دریافتند که او در نبود همسرش ،مردهای
غریبهای را به خانه دعوت میکند.هفته گذشته زن
جوان از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفری منتقل شد
تا با ریاست قاضی عبداللهی محاکمه شود.
قضات وقتی از این زن درباره رابطه شیطانیاش
پرسیدند او اتهامش را نپذیرفت وادعا کرد که همسرش
این نقشه را علیه او طراحی کرده است .اما ناگهان دختر
هشت ساله او وارد دادگاه شد و علیه مادرش شهادت
داد و گفت« :مادرم با مردها وحتی با شوهر خالهام
زمانی که پدرم در خانه نبود «مالقات میکرد» مرا در
اتاقم زندانی میکرد و میگفت اگر به پدرم چیزی بگویم
مرا با قاشق داغ میسوزاند وتحویل بهزیستی میدهد.
پس از اظهارات تکان دهنده دختر خردسال ،متهم پای
میز محاکمه ایستاد وگفت دخترم دروغگوست و این
حرفها را پدرش یادش داده است.
این درحالی بود که قضات بخشی از پیامکهای
زن جوان را خواندند که نشان میداد او با مردان غریبه
رابطه دارد.اما او بازهم منکر اتهاماتش شد وادعا کرد
این گوشی متعلق به او نیست و شوهرش این مکالمات
را ضبط کرده وبرایش پاپوش درست کرده است!
پس ازپایان جلسه دادگاه ،قضات وارد شورشدند
وقرار است بزودی حکمشان را صادرکنند.

