مهمترین پروندههای جنایی سال
شکاردالرفروشان
 6فروردیــن امســال ،مأمــوران پلیــس راهنمایــی و رانندگی
متوجه درگیری دو مرد میانســال در داخل خودروی پرایدی
شــدند و زمانــی که بــه آنها نزدیــک شــدند راننده خــودرو با
تهدید اســلحه پا به فرار گذاشــت و سرنشــین خودروی پراید
که با شــلیک  5تیر بشــدت مجروح شــده بود به بیمارســتان
منتقلشد.اماچندروزبعدجانباخت.اینمردباتحقیقات
صورتگرفتهعاملاینجنایتشناساییشدکهاواخرخرداد
امســال او را بازداشــت کردند .این مرد میانسال اعتراف کرد
که شــکارچی پولهای دالرفروشها است که با عنوان مأمور
قاچاق آنها را سوار خودرواش میکرد و با بهانههای مختلف
دالرهایشــان را میدزدید و آنها را رها میکــرد .اما در آخرین
ســرقتشبــامقاومــتیــکمــرد دالرفــروشمواجــهشــدو
درنهایت دست به قتل او زد.

در ســالی که به پایانش رســیدهایم شــاهد حــوادث تلخ
بســیاریبودهایــم،وقایعــیکهشــرحآنهــادرصفحات
حــوادث روزنامههــا و شــبکههای خبــری ،انعــکاس
گستردهای در جامعه پدید آورد .اما در میان این حوادث
مختلــفشــرححــالزنجوانــیرادرصفحــهحوادث
«ایران»بازگوکردهبودیمکهدرشــبیظلمانیدربیابان
ازچنــگیــکرباینــدهشــیطانصفتبهدوسرنشــین
یــکخودروپنــاهبرد.امــاآندومــردبیرحمهــمبجای
حمایــتازایــنزنبیپنــاهبــدونتوجــهبــهگریههای
التماسآمیزش او را اسیر خوی حیوانیشان کردند و در
بیابان تاریک رهایش ساختند که بسیاری از خوانندگان
روزنامهدرتماسباگروهحوادث،جملگیبهاینمردان
دیوسیرتلقب«گرگهایشهری»سالدادند.

دزدانفرشهایمیلیاردی
ســاعت  17و  20دقیقه  23فروردین ســرقت مســلحانه
فرش فروشــی در خیابان ولیعصر -شــمالی -به پلیس
گــزارش شــد .در تحقیقــات پلیس مشــخص شــد یکی
از کارمنــدان فــرش فروشــی به همــراه بــرادرش پس از
ورود بــه مغــازه با تهدید بــه مرگ  5کارمند 6 ،مشــتری
و صاحــب مغازه را بــه زیرزمین بــرده و زندانی کردهاند
و ســپس  64تخته فرش و تابلو فــرش نفیس و گرانبها را
به ســرقت بردهاند .سارقان دست و پا و دهان گروگانها
را بســته و بیش از  7میلیارد تومان از فروشــگاه فرش به
ســرقت برده بودند که بعد از رفتن گروگانها با ســختی
دســت و پایشــان را بــاز کردنــد و بــا داد و فریــاد از مــردم
کمک خواستند.
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زنوشوهریکهبهبانکدستبردزدند
 10خرداد امســال زن و مردی که صورتشان را با ماسک
مخصوص آلودگی هوا پوشــانده بودنــد وارد بانک ملت
در بزرگــراه فتح شــدند .آنها بــا تهدید اســلحه ،پولها را
داخــل کولهپشــتی ریختنــد و از بانــک خــارج شــدند .اما
در مقابــل در خروجــی مردمی که متوجه ســرقت شــده
و در بیــرون از بانــک به تماشــا ایســتاده بودنــد به کمک
کارمندان و مشــتریان بانک رفتند و با آنها درگیر شــدند.
دزدان گرچــه ااقــدام بــه تیرانــدازی هوایــی کردنــد امــا
درنهایت دســتگیر شــدند .هویت زن و مرد جوان زمانی
برمال شــد که نقابهایشــان را برداشــتند و مشخص شد
آنهــا زوج جوانی هســتند که بــا دیدن فیلمهای پلیســی
وسوسه سرقت به جانشان افتاده و تصمیم گرفتهاند که
یک شبه ره صد ساله را طی کنند.

زنتنهاقربانیجنایتهایمردانشیطانصفت

خوانندهایکهناخواستهقاتلشد
 29مــرداد امســال بــود که مــرگ مــرد میانســالی در یکی از
بیمارســتانهای شــمال پایتخت به بازپــرس جنایی و تیم
تحقیق اعالم شد .بررسیها نشان داد که مرد میانسال پس
از ســه روز بستری شدن در بیمارســتان جان خود را از دست
داده و از همان زمان بستری شدن گفته بود پسرخواندهاش
کــه یکــی از خواننــدگان رپ اســت او را کتــک زده اســت.
بدینترتیب خواننده رپ که حمید نام داشــت ،بازداشــت
شــد و در بازجویی گفــت چون پدرخواندهام مــادرم را کتک
میزد ،از دستاش عصبانی شدم و با هم درگیر شدیم .اما
مرتکبقتلاونشدهاموحتیبهاوضربهایهمنزدهام.این
درحالــی بود که پزشــکی قانونی علت مرگ را ضربه به ســر
مرد میانسال اعالم کرد و متهم در بازسازی صحنه جنایت
ونظریاتپزشکیقانونی،مجرمشناختهشد.

قتلهمسرومادرزن
 14مرداد امســال ،رهگذران خیابانی در غرب پایتخت با
مرد میانســالی مواجه شدند که بشــدت دچار خونریزی
شده بود.
اینمردمیانسالدرحالیکهبهسختیصحبتمیکرداز
قتلهمسرودخترشومجروحشدنشبدستدامادش
خبــر داد و بدینترتیــب موضــوع بــه پلیــس و بازپــرس
کشــیک قتــل پایتخت اعالم شــد بــا حضور تیــم تحقیق
دامــاد جوان کــه عامل دو جنایــت بود ،در محــل حادثه
بازداشــت شــد و به قتل با انگیــزه اختالفــات خانوادگی
اعتراف کرد.

اواخــرخــردادامســالبودکــهزنجوانــیبهپلیــسمراجعــهکردو
رازجنایــاتســیاهیراکهبــرایاورخدادهبــودرابازگوکــرد.اوگفت:
هنگامشــبازمیدانآزادیبهمقصدشهریارســوارپرایدیشدمتا
بهخانهمانبرســمامارانندهباتغییرمسیر،مرابهمحلیخلوتدر
حاشــیهشهربردوموردآزارواذیتشیطانیقرارداد.اومرادربیابان
رهــاکــردومنبهســختیخــودمرابهجادهرســاندمودوسرنشــین
خودرویسواریکمکخواستموالتماسکردممرابهشهربرسانند
اماآنهابهبهانهکمکمراســوارماشینکردندوماجراییراکهبرایم
رخدادهبودبــرایآنهاتعریفکردم.ایندومردجوانبهمنگفتند
مــرانزدپلیــسمیبرندامــادروغگفتندوبــهجایآنمــرابهبیابان
کشاندندوبدونتوجهبهالتماسوگریههایممراقربانیهوسهای
حیوانیخودکردند.باشکایتاینزنجوانتحقیقاتآغازشدوهر
سهعاملاینجنایتسیاهبازداشتشدندودردادگاهکیفریتهران
پــایمیز محاکمهایســتادندکههرســهازطــرفخوانندگانصفحه
حوادث،بهعنوان«گرگهایشهری»معرفیشدند.

فرارهالیوودی
ماجرای این جنایت  31مرداد ســال  95رخ داد و پســری که
ســوار بر یک خــودروی  206بود در این جنایــت جان خود را
از دســت داد .تحقیقات نشــان مــیداد که عامل قتل پســر
جوان را اشــتباه گرفته و با قمه و چاقو به او درحالی که ســوار
بــر خــودرواش بــود حملــه کردهاند .دو پســر جــوان زمانی
کــه از قتل جوان باخبر شــدند مخفیانه از مرز خارج شــدند.
آنهــا خود را بــه ترکیه رســاندند و زمانی که قصد داشــتند از
آنجا به یونان بگریزند دســتگیر شدند .یکی از آنها با تظاهر
به خودکشــی و دیگری بــا بریدن نردههای زنــدان موفق به
فرار شــده و از همان راهی که رفته بودند به کشــور برگشــتند
ودستگیرشدند.

خودکشیپسازقتلدودختر
 21شــهریور امســال ،زن میانســالی در تهــران بــا پلیــس
تمــاس گرفــت و از جنایــات هولناک بــرادرش خبــر داد .او
گفــت لحظاتی قبــل بــرادرم با من تمــاس گرفــت و گفت
دو دختــرش را به قتل رســانده و میخواهد خــودش را هم
بکشد.
با این تماس مأموران راهی محل جنایت شدند و با حضور
در خانه با جســد خونین دو خواهر در آشپزخانه و جسد پدر
خانواده در اتاق پذیرایی روبهرو شدند.

