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گروه حوادث  -  مرد جوانی که پس از قتل همســرش دســت به 
خودکشی زده اما از مرگ نجات پیدا کرده بود در دادگاه کیفری یک 
استان تهران محاکمه شد.شب یلدای سال ۹۶ خبر قتل زنی جوان و 
خودکشی شوهرش در یکی از خانه های شمال تهران به پلیس اعالم 
شــد، وقتی مأموران به محل رفتند مشــخص شد مرد جوانی پس از 
درگیری با همســرش او را به قتل رســانده و پس از آن هم دست به 

خودکشی زده است.
مادرشــوهر مقتول که اورژانس و پلیس را در جریان ماجرای مرگبار 
قرار داده و خودش را به آنجا رسانده بود به مأموران گفت: امشب به 
مناســبت شب یلدا قرار بود پسر و عروس و ۲ نوه ام به خانه ما بیایند 
امــا نوه ام با من تماس گرفت و در حالی که گریه می کرد و مضطرب 
بود گفت که بازهم پدر و مادرش سر موضوعی باهم بحث شان شده 
و پسرم با شال عروسم را خفه کرده و خودش هم با خوردن تعدادی 
قرص دست به خودکشی زده است. وقتی جسد زن جوان با دستور 
قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد، پیکر نیمه جان شوهرش نیز توسط 
اورژانس به بیمارســتان انتقال پیدا کرد و با وجود وخامت حالش از 

مرگ نجات یافت.
او در توضیح ماجرا گفت: مدتی بود به همسرم بدبین شده بودم و فکر 
می کردم موضوعی را از من مخفی می کند، شب یلدا ما میهمان خانه 
مادرم بودیم و او دوباره رفتاری کرد که نتوانستم جلوی خودم را بگیرم 
و به یکباره با شــالی که گردنش بود او را خفه کردم و وقتی به خودم 
آمدم دیدم دیگر نفس نمی کشد و تصمیم گرفتم خودم را هم از بین 

ببرم که زنده ماندم.
متهم پس از اظهارات خود به پزشکی قانونی معرفی شد تا سالمت روان 
وی مورد تأیید قرار گیرد و کارشناسان این سازمان بعد از معاینه های 
الزم در گزارشی اعالم کردند که متهم در زمان ارتکاب جرم مسئول 
اعمال و رفتار خود بوده است. با تکمیل تحقیقات و گزارش پزشکی 
قانونی و پلیس، پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.
درخواست قصاص از سوی پدر و مادر مقتول

در ابتدای جلسه دو دختر قربانی که در روز حادثه شاهد قتل مادرشان 

بودند یک به یک به جایگاه رفتند و گفتند: ما هنوز از حادثه تلخی که 
زندگی مان را نابود کرد در شــوک هســتیم. آن شب پدرم بعد از قتل 
مادرمــان تعدادی قرص خورد و بعد هم رگ دســتش را زد. او ما را 
تهدید کرد که تا نمرده به کســی خبر ندهیم اما در یک فرصت کوتاه 
به پدربزرگ و مادربزرگ مان خبر دادیم. اگر آن شب اورژانس بموقع 
نیامده بود پدرمان هم فوت می کرد و دیگر کسی را نداشتیم. حاال هم 
با اینکه از او خیلی ناراحت هستیم اما از قصاص صرفنظر می کنیم و او 
را می بخشیم.سپس پدر و مادر مقتول به جایگاه رفتند و برای دامادشان 

درخواست قصاص کردند.
بعــد از آن متهــم در دفاع از خودش گفت: ما مدام باهم بحث و دعوا 
داشتیم تا اینکه در شب یلدا آماده می شدیم تا به خانه مادرم برویم که 
بار دیگر بحث بین ما آغاز شد.فکرم همیشه درگیر بود؛ فکر می کردم 
همسرم به من خیانت می کند به همین خاطر به یکباره کنترل اعصابم را 
از دست دادم و او را خفه کردم. من نمی خواستم او را بکشم شرمنده ام 
و از پدر و مادر همسرم طلب بخشش می کنم. من عاشق همسرم بودم 
به همین خاطر می خواســتم خودکشی کنم تا من هم بمیرم. پس از 

اظهارات متهم و وکیل او، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

بعد از کشتن همسرم خودکشی کردمبعد از کشتن همسرم خودکشی کردم

    گروه حوادث  -     برای آزاد شــدن از زندان باید 
۴۰۰ میلیون رد مال می کردم پس پیشنهاد تشکیل باند 
را به هیوا دادم. البته این کار ارزشــش را نداشت چون 
با وجود این تعداد سرقت تنها نفری ۳۰ میلیون تومان 

درآمد داشتیم.
ســرهنگ "علی ولی پور گــودرزی" رئیس پلیس 
آگاهی پایتخت درباره باند ســرقت مسلحانه ای که 
مرتکب قتل نیز شــده اند گفت: در آذرماه سال جاری 
تعداد ۴ نفر سارق مسلح به گاراژی در ولیعصر تهران 
مراجعه می کنند و پس از تهدید نگهبان گاراژ و بستن 
دست ها و پاهای او اقدام به سرقت یک دستگاه موتور 
سیکلت سنگین و ۴ دستگاه خودرو کرده که خیلی زود 

ماموران ما در محل وقوع جرم، حضور پیدا می کنند.
وی ادامه داد: با تحقیقات و بررســی هایی که از سوی 

همــکاران ما صورت گرفت، کم تــر از یک ماه این 
ســارقین شناسایی و با هماهنگی قضایی این افراد در 

تهران و شهرهای اطراف تهران بازداشت شدند.
ولی پور گودرزی با بیان اینکه در بازرســی خانه این 
افراد یک قبضه اســلحه کالشینکف و ۲ قبضه اسلحه 
کلت کمری پیدا شــد. تشریح کرد: در ادامه تحقیقاتی 
که همکاران ما درباره این باند سرقت مسلحانه داشتند، 
آنها به این مســئله صراحتا اعتراف کردند که 1۴ فقره 
سرقت مسلحانه در تهران و سایر استان ها انجام داده 

اند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: متاسفانه در یکی 
از ســرقت هایی که این افراد در شهرستان رباط کریم 
داشته اند، نگهبان مقاومت کرده و با آنها درگیر می شود 

که مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل می رسد.

ولی پــور گــودرزی در پایان با بیان اینکــه اقدات و 
تحقیقات الزم درباره این باند صورت گرفته اســت 
درباره ارزش مالی اجناس مســروقه خاطرنشان کرد: 
بیش از 1۰ میلیارد تومان این افراد از شــکات سرقت 
کرده اند که پیگیری های الزم برای کشــف اموال در 
دســت پیگیری است. متهمین نیز با صدور بازداشت 
موقت جهت تکمیل تحقیقات و پرونده تحویل اداره 

یکم پلیس آگاهی تهران هستند.
هیوا رییس این باند درباره نحوه تشکیل شدن این باند و 
سرقت های آن گفت: مدتی قبل که برای سومین بار از 
زندان آزاد شدم تصمیم گرفتم تا سرقت را کنار بگذارم 
برای همین مشــغول به کار در یک دامداری شدم. در 
همین حین نیما مرخصی گرفت و به خاطر رفاقتی که 

با او داشتم شروع به سرقت کردیم.

او ادامــه داد: در زندان نیما با من هم خرج بود و وقتی 
مشکلش را گفت بچه هایی که میشناختم را جمع کردم 
و یک قبضه اسلحه کالشینکف نیز با ۳۵ میلیون تومان 

خریدم. 
این عضو تشکیل دهنده باند اظهار کرد: در آن سرقتی که 
نگهبان سازمان آب، جان خودش را از دست داد هیچ 
عمــدی در کار نبود. من فقط گلنگدنی را بدون اینکه 
حواســم باشد موقع باز کردن در  کشیده بودم و موقع 

ورود تیر شلیک و به سمت نگهبان کمانه کرد.
سپس نیما سارقی که خود پیشنهاد تشکیل باند را داده 
بود شــروع به صحبت کــرد. او درباره چرایی چنین 
پیشــنهادی به خبرنگار حوادث رکنا گفت: سال ۹۵ و 
۹۶ برای درمان بیماری پسرم و همچنین سرطان پدرم، 
مجبور شدم تا از کسی پول قرض کنم و وقتی نتوانستم 

آنهــا را پس دهم و آن زن اقدام برای دســتگیری من 
کــرد او را ربوده و به جــرم آدم ربایی برای اولین بار 

دستگیر شدم.
او ادامه داد: برای آزاد شدن از زندان باید ۴۰۰ میلیون 

رد مال می کردم پس پیشــنهاد تشکیل باند را به هیوا 
دادم. البته این کار ارزشــش را نداشت چون با وجود 
این تعداد ســرقت تنها نفری ۳۰ میلیون تومان درآمد 

داشتیم.

جنایتی که راز باند سارقان مسلح را فاش کردجنایتی که راز باند سارقان مسلح را فاش کرد

زن جوان زن جوان ۴۴ بار نقشه قتل شوهرش را کشید بار نقشه قتل شوهرش را کشید
گروه حوادث  -   زن جوان برای انتقام از شوهر ش ۴ بار نقشه سوء قصد و قتل او را طراحی و اجرا 

کرد اما مرد جوان هربار جان سالم به در برد.
ساعت ۷ صبح 1۸ دی ماه امسال، زمانی که کارمند یکی از دانشگاه های پایتخت از خانه اش خارج 
شد تا سوار بر سرویس اداره به محل کارش برود ناگهان مردی که صورتش را پوشانده بود به سمت 
او رفت و با شلیک یک گلوله به سرش متواری شد. پس از این حادثه بالفاصله گزارش این تیراندازی 

به بازپرس محمدجواد شفیعی اعالم و تیم جنایی بالفاصله راهی محل شد.
سوء قصدهای سریالی

به دستور بازپرس جنایی، مرد جوان به نام بهنام به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت. 
با تالش کادر درمان او از مرگ نجات یافت و پس از چند روزی از کما بیرون آمد اما به دلیل وخامت 

حالش در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شد.
در بررسی های صورت گرفته مشخص شد ۳۰ شهریور ماه امسال نیز بهنام هدف شلیک ۳ گلوله از 
سوی فردی ناشناس قرار گرفته و روانه بیمارستان شده بود. با اینکه یکی از تیرها به قفسه سینه وی 
اصابت کرده بود اما در این حادثه نیز او جان سالم به در برده بود.باتوجه به اینکه مرد جوان دو بار مورد 
سوء قصد با اسلحه قرار گرفته بود بازپرس جنایی دستور بررسی گلوله ها را صادر کرد. در آزمایشات 
متخصصان تشخیص هویت، آنها اعالم کردند که گلوله ها از دو سالح کلت کمری متفاوت شلیک 
شده و ممکن است ضاربان متفاوت باشند.در حالی که این فرضیه روی میز بازپرس جنایی قرار 
گرفته بود، اما در بازبینی دوربین های مداربسته اطراف محل هایی که به مرد جوان شلیک شده بود، 
تصاویر ضارب به دست آمد. گرچه متهم صورت و دست هایش را کامالً پوشانده بود اما بررسی 
فیزیک بدنی و وضعیت جسمی ضارب در دو تصویر نشان می داد که در هر دو حادثه، ضارب یک 
نفر است و استفاده از دو اسلحه در دو صحنه سوء قصد فقط برای گمراه کردن تیم تحقیق بوده است.

ردپای یک مرد
در ادامه تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت، به سرنخ ها و مدارکی رسیدند که 
نشان می داد همسر بهنام در این ماجراها نقش دارد و ادامه بررسی ها مأموران را به مرد جوانی به نام 
شایان رساند که با همسر بهنام ارتباط پنهانی داشته و روز حادثه نیز با او در تماس بوده است.بدین 

ترتیب بازپرس جنایی دستور بازداشت زن جوان و شایان را صادر کرد.
شایان در تحقیقات، ضمن اعتراف به شلیک ها گفت: در یک شرکت آبدارچی هستم و دو فرزند 
دارم. سال ۹۹ بود که با همسر این مرد در اینستاگرام آشنا شدم.در این مدت او برایم درددل می کرد و 
از بدرفتاری های همسرش می گفت و اینکه مدام او را کتک می زند و بداخالق است و دیر به خانه 
می آید. او خیلی از همسرش شاکی بود و من به او پیشنهاد دادم که با توجه به این همه اختالف از 
همسرش جدا شود.اما گفت که شوهرش به خاطر دو فرزندشان او را طالق نمی دهد. تا اینکه یک 
روز از من خواست از شوهرش زهرچشم بگیرم تا شاید بهنام به خودش بیاید و دست از اذیت  

و آزار بردارد. شب عید امسال به کمین بهنام نشستم و زمانی که او از خانه اش بیرون آمد تعقیبش 
کردم و در فرصتی مناسب با ماشینم به موتور او زدم. اما سه روز بعد، همسرش با من تماس گرفت 

و گفت که اتفاقی برایش نیفتاده و رفتارش هم بدتر شده است.
ریختن سم در غذا

متهم گفت: وقتی از این راه به نتیجه نرسیدیم همسرش تصمیم گرفت داخل غذای او سم بریزد 
گرچه آن زمان به دروغ گفته بود که سم را در غذای شوهرش ریخته و اثر نکرده است اما بعد به من 
گفت که ترسیده اگر شوهرش داخل خانه فوت کند، پلیس به او مشکوک شود و قتل به گردنش 

بیفتد به همین دلیل منصرف شده است. درنهایت نقشه قتل با اسلحه را کشیدیم.
مرد جوان ادامه داد: یک بار به سمت قلبش شلیک کردم اما زنده ماند. بعد از مدتی نقشه سوء قصد 
چهارم را کشیدیم. برای اینکه به نظر نرسد سوء قصدها کار یک نفر بوده است، زن جوان ۲۰ میلیون 
تومان به من پول داد تا با آن اســلحه بخرم و مقداری از آن هم دســتمزدم باشد. 1۵ میلیون تومان 
اســلحه خریدیم و ۵ میلیون تومان برای خودم ماند. روز حادثه با خودروهای عبوری از کرج که 
محل زندگی ام بود راهی تهران شدم. از ۶ صبح جلوی خانه آنها کشیک دادم تا اینکه بهنام از خانه 
خارج شــد و من به ســمتش شلیک و پای پیاده فرار کردم. چند روز بعد، دوباره باخبر شدم که او 

نمرده است و جان سالم به در برده است.
اما در این مدت عذاب وجدان به سراغم آمد و ترس اینکه اگر او مرده بود من تبدیل به یک قاتل 
شده بودم به جانم افتاد. برای اینکه گیر نیفتم و ردی از خودم به جای نگذارم، مدتی هم با زن جوان 

رابطه ام را قطع کردم.
پس از اعتراف های زن جوان به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران، دو متهم در 

اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفته و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.


