
رانن�ده تاكس�ي اينترنت�ي ك�ه در يك�ي از ش�ركت هاي 
معروف تاكس�ي اينترنتي مش�غول كار بود، بعد از سرقت 
كيس�ه برن�ج و پ�ول نق�د از زن مس�افر دس�تگير ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به اين پرونده از چندي پيش 
با مراجعه زن جواني به كالنتري 119 مهرآباد آغاز ش��د. آن زن 
در طرح شكايت خود گفت: »چند گوني برنج داشتم و به خاطر 
سنگيني بار سوار يك تاكسي اينترنتي شدم تا كيسه هاي برنج 
را به خانه ام ببرم. وقتي به خانه رسيدم متوجه شدم راننده يكي 
از كيسه هاي برنج را همراه مبلغ 400 هزار تومان پول نقد سرقت 
كرده است.« با طرح اين شكايت، شناسايي متهم در دستور كار 
مأموران قرار گرفت. با بررسي دوربين هاي مداربسته مشخص 
شد شماره پالك خودروي تاكس��ي اينترنتي از سوي راننده با 
اس��تفاده از روغن موتور مخدوش شده است اما با تالش پليس، 
خودروي مورد نظر شناس��ايي و آدرس آن در مؤسسه تاكسي 
اينترنتي كه راننده در آن شاغل بود، پيدا شد.  به اين ترتيب متهم 
با استعالم از سازمان تاكسيراني شناسايي شد و در حاليكه قصد 
فرار داشت در يك عمليات پليسي دستگير شد. با انتقال راننده به 
كالنتري او ابتدا جرمش را انكار كرد تا اينكه با رصد فيلم دوربين 
مداربسته باالخره لب به اعتراف گشود و به سرقت از زن مسافر 
اعتراف كرد.  سرهنگ حس��ن نور آبادي، رئيس كالنتري 119 
مهرآباد گفت: »متهم اعتراف كرده ك��ه آن روز وقتي ديده اين 
خانم چند كيسه برنج دارد، هنگام رسيدن به مقصد از غفلت او 
استفاده كرده و يكي از كيسه ها را داخل صندوق عقب خودرو قرار 
داده است تا در فرصت مناسب آنرا بفروشد.«  وي در انتها افزود: 
»راننده در ادامه اعترافاتش سرقت 400 هزار تومان پول از كيف 
شاكي را نيز پذيرفت و گفت در حاليكه زن مسافر سرگرم خالي 
كردن گوني هاي برنج در پاركينگ خانه اش بود در يك لحظه با 
سوءاستفاده از غفلت وي، مقاديري پول نيز سرقت كرده است.«

 راننده تاكسي اينترنتي
كیسه برنج مسافر را سرقت كرد 
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 شناسايی
  سارق پیكان وانت 
در سايت ديوار

سارق خودروي پيكان وانت كه هنگام فروش لوازم 
خودرو در سايت ديوار شناسايي شده بود، بعد از 
دستگيري به چند سرقت خودرو اعتراف كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، چن��دي پيش مأموران 
كالنتري 132 نب��رد بعد از اعالم خبر س��رقت 
خودروي پيكان وانت توانستند در زمان كوتاهي 
خ��ودرو را در حاليكه برخي از لوازم آن ش��امل 
باربند وكامپيوتر آن س��رقت ش��ده بود، كشف 
كنند. بعد از تحويل خودرو به صاحب آن، پرونده 

براي شناسايي سارق يا سارقان خودرو تشكيل 
شد. تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا اينكه 
مالباخته با مراجعه به كالنتري اعالم كرد سارق 
خودرو را در س��ايت ديوار شناسايي كرده است. 
او در توضي��ح به مأموران گف��ت: »دو روز پيش 
براي خريد باربند پيكان وانت به مغازه اي رفتم 
كه مش��ابه همان باربند را آنجا ديدم. از صاحب 
مغازه سؤال كردم آن را از چه كسي خريده است 
كه او شماره  ش��خص فروش��نده را در اختيارم 

قرار داد. به خانه برگشتم و در سايت ديوار براي 
خريدن كامپيوتر خودرو جست و جو مي كردم 
كه متوجه شدم كامپيوتر خودروي خودم نيز با 
همان شماره موبايلي كه از مغازه دار گرفته بودم 
براي فروش در سايت گذاشته شده است.« بعد از 
اين توضيحات، مأموران كالنت��ري با انجام قرار 
صوري توانستند متهم را دستگير كنند. سرهنگ 
جهانش��اه تيموري، رئيس كالنتري 132 نبرد 

گفت: »تحقيقات از متهم ادامه دارد.«

 سارق خانه به دوش
به دام افتاد

 بازگشت به محاكمه 
پس از فوت همدست صیغه اي

سارق حرفه ای كه پس از تخليه خانه های استيجاری اش به آنجا 
می رفت و لوازم صاحبخانه جديد را سرقت می كرد به دام افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به پرونده بعد از اعالم گزارشات 
متعدد مبني بر سرقت هاي مشابه منازل در مناطق شمال شرق 
تهران در دستور كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي قرار گرفت. 
در اولين بررسي ها مشخص شد سارق يا سارقان بدون هيچگونه 
تخريب و با استفاده از كليد وارد منازل شده و اقدام به سرقت اموال 
با ارزش داخل منازل كرده اند. همچني��ن در روند تحقيقات بود 
كه كارآگاهان دريافتند مالباختگان در يك دوره زماني سه ماهه  
گذش��ته به منزل جديد خود نقل مكان كرده اند كه پيش از آنها 
فرد ديگري در آنجا سكونت داشته كه بعد از مدت كوتاهي با لغو 
قرارداد اجاره منزل از آنجا جابه جا شده  است.  در روند رسيدگي ها 
كارآگاهان توانستند جوان 25 ساله را شناسايي كنند كه با اسامي 
مختلف خانه ها را با وديعه كم اما اجاره هاي باال اجاره كرده است اما 
بعد از گذشت زمان كوتاهي قراردادها را لغو كرده است. با اطالعات 
به دست آمده همچنين مشخص شد اين مرد جوان هر بار از يك 

شماره تلفن همراه جديد استفاده مي كرده است. 
با توجه به اطالعات به دس��ت آمده و قرائ��ن و مدارك موجود 
كارآگاهان موفق به شناسايي هويت واقعي مرد جوان در دي ماه و 
دستگيري وي در اوايل بهمن ماه شدند. متهم در همان تحقيقات 
اوليه به بيش از 30 فقره سرقت لوازم و اشيا قيمتي و با ارزش از 
قبيل ساعت، گوشي تلفن همراه، طالجات، پول نقد و... اعتراف 
كرد و عالوه بر آن در اعترافات بعدي به دهها فقره سرقت ديگر 
به شيوه توپي زني و تخريب در ورودي منازل در مناطق شمال و 
شمال غرب شهر تهران نيز اعتراف كرد.  متهم در خصوص شيوه 
و شگرد خود در سرقت ها گفت: »ابتدا منزلي را اجاره مي كردم 
و پس از مدت كوتاهي محل زندگي خ��ود را تغيير مي دادم. با 
شناختي كه از مشخصات و مختصات خانه ها داشتم، در زماني 
مناسب با استفاده از كليدي كه داشتم اقدام به سرقت آن منازل 
مي كردم و در صورت تعويض قفل، با زاغ زني و اطمينان از عدم 
حضور آنها با روش تخري��ب و توپي زني وارد خانه مي ش��دم و 
مرتكب سرقت مي شدم.« متهم عالوه بر اين سرقت در مناطق 
شمال، شمال شرق و شمال غرب تهران به انجام سرقت منازل 
در مناطق نظام آباد، سبالن، مدني و همچنين شهرستان قدس 
و كرج نيز اعتراف كرده است كه تحقيقات جهت شناسايي اين 

محل ها در دستور كار كارآگاهان قرار گرفته است. 
متهم كه عم��ده پول حاص��ل از س��رقت هاي خ��ود را صرف 
خوشگذراني كرده بود و بخشي ديگر را به خريد يك خانه وياليي 
در شهرستان بومهن و همچنين يك دستگاه خودروی مدل باال 
اختصاص داده بود، توقيف اموال وي به دستور مقام قضايي صادر 
شد. وي همچنين عنوان داشت با قسمتي از اين پول هزينه هاي 
اعتياد برادرش را نيز تأمين كرده است.  سرهنگ كارآگاه مرتضي 
نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعالم 
اين خبر گفت: »متهم با قرار قانوني بازپرس محترم شعبه پنجم 
دادس��راي ناحيه 34 تهران و براي انجام تحقيقات تكميلي در 
اختيار پايگاه چهارم پلي��س آگاهي تهران ب��زرگ قرار گرفته 
و تحقيقات جهت شناس��ايي ديگر جرائم ارتكابي و همچنين 

مالباختگان در دستور كار قرار گرفته است.«

م�ردي كه متهم اس�ت ب�ا همدس�تي همس�ر صيغ�ه اي اش م�رد مزاحم را 
به قت�ل رس�انده اس�ت، پ�س از فوت همس�رش ب�ار ديگ�ر محاكمه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، دهم دي سال 93 مأموران پليس از سقوط مرد 35 ساله به نام 
كيوان از بالكن منزل مسكوني در خيابان دماوند باخبر و راهي محل شدند. در اولين 
بررسي ها مشخص شد مرد جوان بعد از س��قوط از ارتفاع 15 متري به دليل شدت 
خونريزي فوت كرده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني زن جوان به نام فريبا 
كه در محل حضور داشت به مأموران گفت: »كيوان از مدت ها قبل مزاحم مي شد 
و يكبار پيشنهاد دوستي داد. به او گفتم كه متأهل هستم و دو بچه دارم اما گوشش 
به اين حرف ها بدهكار نبود و شماره اش را به من داد. اين گذشت تا اينكه روز حادثه 
از خانه بيرون رفتم كه متوجه ش��دم او مرا تعقيب مي كند اما توجهي نكردم. او تا 
داخل كوچه مرا دنبال كرد و اصرار داشت وارد خانه شود. همان لحظه شوهرم از راه 
رسيد. كيوان با ديدن او به بالكن رفت و در يك لحظه به پايين پرتاب شد.« بعد از 
اين توضيحات شوهر آن زن به نام مهرداد 50 ساله بازداشت شد. او در بازجويي ها 
گفت: »فريبا همسر صيغه اي من بود. روز حادثه قصد ديدن او را داشتم و به خانه اش 
رفتم. وقتي داخل خانه رفتم با جسد كيوان روبه رو شدم كه ازبالكن به پايين پرتاب 
ش��ده بود.« با اقرار اين زوج، هر دو به اتهام قتل عم��دي و زن جوان به اتهام رابطه 
نامشروع روانه زندان شدند و پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي اولياي  دم درخواست قصاص كردند. سپس 
دو متهم بعد از آخرين دفاع از قتل عمدي تبرئه شدند و فريبا به اتهام رابطه نامشروع 
به 99 ضربه شالق محكوم ش��د. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد اما با 

اعتراض وكيل اولياي دم نقض و به شعبه همعرض فرستاده شد. 
به اين ترتيب پرونده صبح ديروز در حالي روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران به رياس��ت قاضي قربان زاده قرار گرفت كه فريبا يكي از 
متهمان پرونده به دليل بيماري فوت كرده بود. بنابراين جلسه با اعزام ديگر متهم 
پرونده از زندان تشكيل شد و ابتداي جلسه وكيل اولياي دم در جايگاه قرار گرفت و 
مدعي شد هيچ اثرانگشتي در لبه بالكن از متوفي يافت نشد و غير از شكستگي دست 
راست و جمجمه، شكس��تگي ديگري وجود نداشته است درحاليكه متهم از ناحيه 
دست چپ به پايين سقوط كرده بود. او بعد از اين ادعا و تناقضات در اظهارات دو متهم 
گفت مرد جوان به قتل رسيده است و درخواس��ت قصاص دارد.  در ادامه متهم كه 
داراي دو فرزند بود در جايگاه قرار گرفت و با انكار جرمش گفت: »روز حادثه به ديدن 
فريبا رفتم. او زن صيغه اي 99ساله من بود. حدود ساعت 12 بود كه به محل رسيدم 
و دوبار زنگ زدم اما كسي در را باز نكرد. كليد انداختم اما با كليد هم در باز نشد. بعد 
از چند بار زنگ زدن فريبا خواب آلود در را باز ك��رد و گفت به خاطر خوردن قرص 
خواب متوجه صداي زنگ نشده است.« متهم ادامه داد: »داخل خانه رفتم و روي مبل 
نشسته بودم كه فريبا گفت كالفه است. بعد از دقايقي بيرون رفتيم و در پاساژ نزديك 
خانه گشتي زديم و دوباره به خانه برگشتيم. صاحبخانه فريبا شيلنگ آب دستش بود 
كه گفت مرد جواني از بالكن يكي از واحدهاي ساختمان به حياط پرت شده و مرده 
است. او از ما خواست مطمئن شويم چيزي از خانه سرقت نشده باشد. داخل واحد 
رفتيم كه دقايقي بعد مأمور پليس همراه مرد صاحبخانه و يكي ديگر از همسايه ها 
آمد و بعد از اينكه چند سؤال پرسيد، رفت. با اصرار فريبا دوباره بيرون رفتيم كه موقع 
برگشت او خواست به خانه اش نرويم. او را قانع كردم و بعد از خداحافظي حوالي پل 
تجريش بودم كه فريبا زنگ زد و گفت آن مرد جوان مزاحم او مي شده و قبل از پرت 
شدن در خانه او بوده است.« در ادامه متهم در پاسخ به سؤال قاضي مبني بر اينكه 
اگر داخل خانه با مرد غريبه روبه رو مي شدي چه واكنشي نشان مي دادي گفت: »به 
فريبا تعصب نداشتم اما با آن مرد درگير مي ش��دم.«  در ادامه قاضي بنا به اظهارات 
اوليه متهم كه گفته بود جسد كيوان را در خانه ديده است، سؤال كرد: »بعد از ورود به 
خانه آيا جسد را ديدي؟« كه متهم خالف اظهارات در دادسرا گفت: »خير« در پايان 

هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

سارق سابقه داري كه به اتهام 25فقره سرقت گوشي تلفن همراه بازداشت شده 
بود، مدعي شد قصد صادر كردن گوشي ها به كشور همسايه را داشته است. 
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته مأموران كالنتري نازي آباد از فعاليت يك سارق 
در پاتوق خانه مجردي اش باخبر و بعد از هماهنگي هاي قضايي راهي محل شدند. 
مأموران بع��د از ورود به خانه چهار مصرف كننده مواد مخدر را دس��تگير كردند 
كه از آنها 140 گرم ماده مخدر ترياك نيز كش��ف و ضبط شد.  در بررسي سوابق 
متهمان مشخص شد يكي از آنها 34 ساله و از تبعه بيگانه است كه قبالً نيز به اتهام 
سرقت دستگير شده بود. آن مرد، منزلي كه در اختيارش بود را به پاتوق سارقان 
و مصرف كنندگان مواد مخدر تبديل كرده بود كه در بررسي هاي بعدي از خانه 
متهم، 25 گوشي سرقتي سالم به همراه 8 عدد گوشي قطعه قطعه شده، يك عدد 
لپ تاپ، يك عدد گردنبند و 12 عدد رم گوشي نيز كشف و ضبط شد. متهم در روند 
تحقيقات به مأموران گفت گوشي ها را بيشتر در منطقه جنوب شهر تهران سرقت 
كرده است اما در تماس با صاحب يكي از گوشي هاي سرقتي مشخص شد گوشي 
متعلق به فردي در شمال غرب شهر سرقت شده است. بنابراين متهم بار ديگر مورد 
تحقيق قرار گرفت و مشخص شد وي گوشي هاي سرقتي را براي صادر كردن به 
كشور افغانستان حاضر كرده بود و قرار بود روز بعد آنها را به يكي از شهرهاي مرزي 
ايران بفرستد كه در اين عمليات ناكام ماند. متهم در ادامه اعتراف كرده است تنها 
15 فقره سرقت مرتكب شده و مابقي گوشي ها را نيز مالخري كرده است.  سرهنگ 
رسول جهاني رئيس كالنتري 130 نازي آباد گفت: »ارزش اموال مكشوفه از متهم 

حدود 90 ميليون تومان بوده است و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.«

 صادر كردن گوشي هاي سرقتي
 به افغانستان

 اخاذي 350 میلیون توماني 
دختر ماساژور و نامزدش از مرد پولدار

مجرماني ك�ه قصد اخاذي از اف�راد پولدار 
را دارند معموالً با طرح نقشه حساب شده 
از زنان و دخت�ران جوان به عن�وان طعمه 
استفاده مي كنند و به اين شيوه هم دختران 
و زنان ج�وان و هم مردان پول�دار را فريب 
مي دهند. از سوي ديگر مردان پولدار هم كه 
اسير خواهش هاي نفساني هستند به راحتي 
در دام اين افراد گرفتار مي ش�وند و وقتي 
چش�م باز مي كنند تازه متوجه مي ش�وند 
كه ه�م آب�رو و هم پول خ�ود را از دس�ت 
داده اند. دختر ماس�اژوري كه با همدستي 
نام�زدش از م�رد پولداري 350 ميلي�ون 
تومان اخاذي كرده بودن�د در بازجويي ها 
مدعي ش�د كه فريب نامزدش را خورده و 
به دس�تور او با مرد پولدار رابطه دوستانه 
برقرار كرده اس�ت و از او اخ�اذي كرده اند. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، چن��دي قبل مرد 
ميانسالي به اداره پليس رفت و از دو پسر و يك 
دختر جوان به اتهام اخاذي چند صد ميليوني 
شكايت كرد.  شاكي در توضيح ماجرا گفت: 
در منطقه پاس��داران مغازه بزرگي دارم و در 
آن ميوه هاي الكچري و خارجي مي فروشم 
و بيش از 20 نفر كارگر و فروشنده دارم. وضع 
مالي ام خيلي خوب است و تمامي مشتريانم 
نيز افراد پولدار هس��تند. مدت��ي بود دختر 
جواني به ن��ام آيدين به مغ��ازه ام رفت و آمد 
داش��ت و ميوه هاي خارجي مي خريد. او در 

خانه بزرگ��ي در آن نزديكي زندگي مي كرد 
و به گفته خودش ماس��اژور ب��ود. آيدين با 
چرب زباني خ��ودش را به م��ن نزديك كرد، 
به طوريكه ب��ا هم صميمي ش��ديم و تلفني 
و پيامكي ارتباط داش��تيم ت��ا اينكه مدتي 
قبل مرا به خانه اش دعوت كرد تا با هم ش��ام 
بخوريم. ابت��دا قبول نكردم ام��ا وقتي اصرار 
كرد، فريب خوردم و به خانه اش رفتم. هنوز 
دقايقي از رفتن من نگذش��ته بود كه ناگهان 
دو پس��ر جوان در حالي كه مس��لح به چاقو 
بودن��د از اتاقي بيرون آمدن��د و به طرف من 
حمله كردند و مرا كتك زدن��د. پس از آن با 
تهديد چاقو از من عكس و فيلم تهيه كردند 
و درخواست پول كردند. من فكر مي كردم با 
چند ميليون آنها راضي مي شوند اما آنها پول 
زيادي مي خواس��تند و تهديد كردند اگر به 
خواسته آنها عمل نكنم فيلم و عكس هاي مرا 
براي خانواده ام مي فرستند و بعد هم در فضاي 
مجازي منتشر مي كنند. در نهايت به خاطر 
ترس از آبرويم 350 ميليون تومان به آنها دادم 
تا اينكه مرا رها كردند.  وي ادامه داد: قرار بود 
فيلم و عكس هاي مرا از بين ببرند اما آنها افراد 
حريص و طمعكاري بودند تا اينكه دوباره چند 
روز قبل به سراغم آمدند و اين بار قصد اخاذي 
مبلغ بيش��تر از 350 ميليون تومان داشتند. 
آنها به من س��ه روز مهلت دادند تا پول را به 
حسابشان واريز كنم و من هم تصميم گرفتم 

قبل از پايان مهلت شان به اداره پليس بيايم و 
از آنها به اتهام اخاذي شكايت كنم. 

دستگيري دختر ماساژور 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي 
بخشوده، بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور 
جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار تيمي 

از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
بررسي هاي مأموران نش��ان داد حرف هاي 
شاكي درست است و آيدين و دو پسر جوان 
از او مبلغ 350 ميليون تومان اخاذي كرده اند 
و قصد داشتند دوباره دست به اخاذي بزنند 
كه شاكي از آنها شكايت مي كند . بدين ترتيب 
مأموران آيدين را شناسايي و دستگير كردند.  
وي در بازجويي با اعتراف به جرم خود گفت: 
من ماساژور هستم و مدرك هم دارم. مدتي 
قبل با زن جواني آشنا شدم و ارتباط ما ادامه 
داشت تا اينكه مرا براي برادرش به نام ارشيا 
خواستگاري كرد. چند باري من و ارشيا براي 
آغاز زندگي مش��تركمان با هم حرف زديم 
و به توافق رس��يديم. او به م��ن ابراز محبت 
كرد و من هم به او خيل��ي عالقه پيدا كردم 
به طوريكه دوري از او براي من مش��كل بود. 
در حالي كه روزهايم را در رؤياهاي زندگي با 
ارش��يا مي گذراندم ناگهان او نظرش عوض 
ش��د و گفت االن موقعي��ت ازدواج ندارد. او 
مدعي بود كه ورشكست ش��ده و مرد ميوه 
فروشي از او كالهبرداري كرده است. مدتي 

گذشت تا اينكه روزي با من تماس گرفت و 
براي ازدواجش با من شرطي گذاشت. او گفت 
من با شاكي كه در نزديكي خانه ام مغازه ميوه 
فروشي دارد رابطه دوستانه برقرار كنم و به 
بهانه اي او را به خانه ام بكش��انم تا او با كمك 
دوستش از او طلبش را بگيرد. از آنجايي كه 
به ارشيا خيلي عالقه داشتم قبول كردم و با 
مرد پولدار رابطه دوستانه برقرار كردم و او را 
با چرب زباني فريب دادم. روز حادثه ارشيا و 
دوس��تش در خانه من پنهان شدند و وقتي 
شاكي به خانه ام آمد با تهديد چاقو از او فيلم 
و عكس تهيه كردند و در نهايت با اين شيوه از 
او 350 ميليون تومان اخاذي كردند.  پس از 
اين ارشيا 10 ميليون به من داد و گفت ازدواج 
با او را فراموش كنم و آنج��ا بود كه فهميدم 
او هم مرا فريب داده و اصاًل طلبي از ش��اكي 
نداشته است. من فكر مي كردم همه چيز تمام 
شده است اما او و دوست طمعكارش دوباره 

براي اخاذي به سراغ شاكي مي روند. 
دستگيري نامزد دختر ماساژور 

بدين ترتيب مأموران ارشيا را شناسايي و او را 
به اتهام اخاذي بازداشت كردند. متهم پس از 
دستگيري به جرم خود با همدستي دوستش 
شاهرخ اعتراف كرد.  وي گفت: من حجره ميوه 
فروشي داشتم و وضع مالي ام خيلي خوب بود 
تا اينكه مدتي قبل ورشكس��ت شدم. در اين 
مدت خيلي تالش كردم دوباره كاس��بي پر 
درآمدي راه اندازي كنم اما سرمايه اي نداشتم. 
از آنجايي كه فرد طمعكاري هستم به دنبال 
فرصتي بودم تا پول باد آورده اي بدست آورم 
و دوباره زندگي اعياني تشكيل بدهم تا اينكه 
خواهرم مرا براي ازدواج به آيدين معرفي كرد. 
او عاش��ق و دلباخته من شده بود به طوريكه 
هر كاري از او مي خواس��تم انجام مي داد و به 
همين دلي��ل تصميم گرفت��م او را به عنوان 
طعمه قرار ده��م و از مرد پولداري كه حجره 
بزرگ ميوه فروش��ي در ش��مال تهران دارد 
اخاذي كنم. من آيدين را فريب دادم و او هم 
با مرد پولدار رابطه دوس��تانه برقرار كرد و به 
بهانه اي او را به خانه اش كشاند. ما از او فيلم و 
عكس تهيه و تهديد كرديم اگر به ما پول ندهد 
عكس هايش را براي خانواده اش مي فرستم و 
او از ترس مبلغ 350 ميليون تومان به ما پول 
داد اما ما دوباره طم��ع كرديم و قصد اخاذي 
بيشتر داشتيم كه دستمان رو شد.  دو متهم 
در ادامه براي تحقيقات بيشتر به دستور قاضي 
بخشوده در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرفتند. مأموران در تالشند تا همدست 

ارشيا را بازداشت كنند. 

پس�ر جواني ب�ه خاط�ر يك لي�وان چ�اي، ب�رادر بزرگترش 
را در درگي�ري به قتل رس�انده اس�ت در بازجويي ب�ا اظهار 
پش�يماني گف�ت: فك�ر نمي ك�ردم ب�رادرم كش�ته ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 14:30  روز دوشنبه اول بهمن ماه 
قاضي مرادي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با 
تماس تلفني مأموران كالنتري 151 يافت آباد از مرگ مش��كوك 
پسر جواني در بيمارستان شهداي يافت آباد با خبر و همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد.  تيم جنايي 
روي تخت بيمارستان با جسد پسر 26 ساله اي به نام رحمت روبه رو 
ش��دند كه با اصابت چاقو به كتفش به قتل رسيده بود. نخستين 
بررسي ها نشان داد مقتول س��اعت 11 صبح با برادر كوچكترش 
به نام شهباز در خانه ش��ان حوالي خيابان 17 ش��هريور درگيري 
مرگباري را رقم زده اند كه در جريان آن ش��هباز ب��ا چاقو به برادر 

بزرگترش حمله و او را به شدت زخمي مي كند. همچنين مشخص 
ش��د پس از اين حادثه مادرش پيكر نيمه جان او را به بيمارستان 
منتقل مي كند اما در نهايت به خاطر شدت جراحات و خونريزي 
به كام مرگ مي رود. مادر مقتول گف��ت: داخل اتاق ديگري بودم 
كه متوجه صداي درگيري دو پسرم شدم. وقتي به داخل پذيرايي 
آمدم، ديدم رحمت غ��رق در خون افتاده اس��ت. بالفاصله او را به 
بيمارستان رساندم اما تالش هاي پزشكان نتيجه نداد و پسرم فوت 
كرد.  مأموران پليس در ادامه براي دس��تگيري متهم و تحقيقات 
راهي محل حادثه شدند و قاتل را بازداش��ت كردند.  متهم صبح 
ديروز براي بازجويي به دادس��راي امور جنايي تهران منتقل شد. 
قاتل پس از اعتراف به قتل برادرش و اظهار پش��يماني به دستور 
قاضي مرادي، بازپرس شعبه دوم براي تحقيقات بيشتر در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

خودت را معرفي كن؟ 
شهباز هستم 22 ساله. 

معتادي ؟ 
نه.

چه كاره اي؟ 
چند ماهي است در انبار مركز فروش كامپيوتر و لوازم جانبي آن 

كار مي كنم. 
چه شد كه برادرت را به قتل رساندي؟ 

به خاطر فحاشي با هم درگير شديم. 
چرا فحاشي كرد؟ 

او از من خواست برايش يك ليوان چايي ببرم كه من هم به او چپ 
نگاه كردم كه ش��روع به فحاش��ي كرد. خيلي عصباني شدم و به 

آشپزخانه رفتم و چاقويي برداشتم و به كتفش زدم. 
بعد چه شد؟ 

بعد صداي داد و فريادش بلند ش��د و مادرم آمد و با آژانس او را به 
بيمارستان رساند. 

چرا فرار نكردي؟ 
من فكر نمي ك��ردم او با يك ضربه آرام به قتل برس��د وگرنه اصاًل 
چاقو بر نمي داشتم. از طرفي هم برادرم بود و اگر همانجا هم به قتل 

مي رسيد، فرار نمي كردم و خودم را تسليم مي كردم. 
مقتول چه كاره بود؟ 

او بيكار بود و شغل درستي نداشت. هميش��ه در خانه بود و بهانه 
مي گرفت. 

قبل از اين با هم درگير شده بوديد؟
نه. او برادر بزرگترم بود و من براي اولين بار با او درگير شدم. 

االن چه حسي داري؟ 
خيلي پشيمان هستم. كاش عصباني نمي شدم و آن لحظه از خانه 

بيرون مي رفتم و االن برادرم زنده بود. 

برادركشي به خاطر يك لیوان چاي

گفت وگو با متهم


