رازسرهایبریده
صبح 11مردادامســال،درحاشــیهخیابانشیخبهایی،دوسرسوختهکهازبدنهایشانجداشدهبودنددرزمینیمتروکهپیداشد.بدنبالاینجنایت
تحقیقاتآغازشداماپلیسپیبردعاملجنایتهیچردوسرنخیازخودبهجانگذاشتهاستتااینکهدرتحقیقاتمیدانیکارآگاهانموفقشدند
فیلمی از صحنه رها کردن سرها بدست آوردند ،اما کیفیت فیلم بسیار پائین بود .با بررسی فیلم و انجام تحقیقات کارشناسی درنهایت مشخصات
خودروعاملجنایتشناساییشدوازآنجاکهتعدادانگشتشماریازایننوعخودرودرتهرانوجودداشتتیمتحقیقبهبررسیهویتصاحباناین
مدلخودروهاپرداختندودرنهایتبهپیرمردیرسیدند.درتحقیقاتبعدیمشخصشدپسرخواندهوعروساینمردسالخوردهمدتیاستبهطرز
مرموزیناپدیدشدهاند.بدینترتیبپیرمردبازداشتشدودرتحقیقاتاولیهبهقتلعروسوپسرخواندهاشاعترافکردوگفت:آنهامعتادشده
بودندومداممنوهمسرمراکتکمیزدندتاپولبگیرندآنهاتماموسایلخانهرافروختهوخرجموادکردهبودند.منکهازدستهردوبهتنگآمده
بودمشبانهبااسلحهآنهارابهقتلرساندموبعدازمثلهکردناجسادشاندردوشبانهرورمردههارادراطرافشهرپخشکردم.

جنایتدرتعاونی13
عصــر سهشــنبه 8شــهریور امســال مــرد جوانی کــه لباس
محلــی ســفید بــه تــن داشــت وارد تعاونــی  13ترمینــال
جنــوب شــد .او که مســافر ســیرجان بــود و به علــت تأخیر
طوالنی اتوبــوس ،عصبانی به نظر میرســید .این مســافر
جــوان خواهــان دریافت پولــش و بازگرداندن بلیت شــد و
ســر همین مســأله به کارمندان تعاونی به بحث پرداخت.
بعد از آن بود که ســوار قطار مترو شــد و بــه خانهاش رفت.
اما با چاقویی دردست دوباره به ترمینال برگشت و با وجود
اینکه کارمندان شــیفت صبح تغییر کــرده بودند با انگیزه
انتقامگیــری بــه کارمنــدان حمله کــرد و یک نفــر را به کام
مــرگ کشــاند و دو نفــر را مجروح شــد که در همــان صحنه
جنایتبازداشتشد.

قتلعامخانوادگیمهندسورشکسته

یــک مهنــدس جــوان صبح 13شــهریور امســال بــه دنبــال پدر و
مادرش رفت و آنها را از فرودگاه به شرکتش در شمال تهران برد.
پس از آن ابتدا از پدرش خواست تا به شرکت او بیاید و با ورود پدر
بــهداخلشــرکتاوراباچاقوبهقتلرســاند.ایــنمهندسجوان
ســپسمــادرشرابهداخلشــرکتدعوتکــردوبهمینترتیب
او را هم کشــت .اما ایــن پایان ماجرا نبود و مهنــدس جوان بعد از
آن به خانهاش رفت و همســر و پســرش را هم با ضربات چاقو به
قتل رســاند و ســپس به زندگی خود هم پایــان داد .خواهرزن این
مهنــدسجوان که از ناپدید شــدن آنها نگران شــده بود بهمقابل
خانهشــان رفت و زمانی که بــا لکههای خون روبهرو شــد ماجرا را
به پلیس خبــر داد .با ورود تیم جنایی به خانه مهندس جســد او،
همسرش و پسرشان را یافتند و بعد هم اجساد زن و مرد میانسال
یعنــی والدین مهندس را در داخل شــرکت پیدا کردنــد .در ادامه
بررســیها مشــخص شــد که مهنــدس جــوان بدهــی میلیاردی
داشته و دست به قتل عام افراد خانوادهاش زده است.

دوکودکایرانیدردامقاچاقچیان
 11آذر امسال ،بازپرس جنایی تهران در جریان ناپدید شدن
دو پســر جوان قرار گرفت و در ادامه تحقیقات مشخص شد
که امیرحســین و محمدامیــن ،با یک مرد افغانی دوســت
شــدهاند و با وعده و وعیدهــای او برای پولدار شــدن و کار در
رستورانهایخارجازکشوربااوراهیترکیهشدهاند.امامرد
افغــان آنها را گــروگان گرفتــه و از خانواده آنها درخواســت
 50هزار دالر کرده اســت .درحالی که تحقیقات برای آزادی
گروگانهای ایرانی در ترکیه ادامه داشت ،دو مرد افغان در
ترمینال آنکارا با سر و صداهای این دو پسر نوجوان پا به فرار
گذاشتند و امیرحســین و محمدامین بالفاصله به سفارت
ایــران در ترکیه منتقل شــدند و بــه تهران ســفر کردند .آنها
مدعی شــدند که توســط یک مرد افغان با شرایط خاص به
ترکیهمنتقلشدهاندوبهقاچاقچیانترکیهایفروختهشده
بودندکهدرنهایتنجاتیافتهاند.

کالهبرداریهایمردهزارچهره
دی ماه امســال ،مرد جوانــی معروف به متهــم هزار چهره
بازداشــت شــد .او چنــد ســال قبل زمانــی که فهمیــد دختر
جوانــی به دنبــال گرفتن رضایت برای بــرادر جنایتکار خود
اســت ،طــرح دوســتی بــا او را ریخــت و بــا  6میلیــون تومان
نخســتین کالهبــرداریاش را انجــام داد .او مدتــی بعــد به
ســراغ دختر جوان دیگری رفــت و با طرح پیشــنهاد ازدواج
طالهــای ایــن دختر جــوان را ســرقت کــرد و بعــد از آن هم
از مــادر و دختــری را بــه بهانــه ازدواج فریــب داد و از آنهــا
کالهبردادی کــرد .درنهایت این مرد جوان با اجاره خانهای
دانشــجویی در شــمال تهران ،بــا ترفندی خــاص  22هزار و
 500دالر از یک مرد صراف سرقت کرد اما مدتی بعد توسط
همان مرد صراف شناسایی و دستگیر شد.

اعترافبهجنایت7ساله

سرقتناموفقبادیگاردمردثروتمند

 3بهمــن امســال ،چهــار مــرد جــوان کــه قصــد ســرقت از یــک
طالفروشــیدریافتآبادراداشــتندقبلازاینکــهفرصتکننداز
داخلخودروپیادهشــوندونقشهسرقترااجراکنندبهدامپلیس
افتادند.چراکهمأموراندوروزقبلازاینســرقتباخبرشــدهوبه
کمیــنمتهماننشســتهبودند.سردســتهاینباندمدعیشــدکه
بادیــگاردمردثروتمنــدیبودهکهبهازایحقــوق 10میلیونیاش
مقدار زیــادی دالر تقلبی دریافت کرده اســت .زمانــی که این مرد
جوانازماجرایدالرهایتقلبیباخبرشدبههمراهسهنفردیگراز
دوستانشتصمیمگرفتسرراهمردثروتمندقراربگیردوباتهدید
اوراوادارکندکهپولهایشرابرگرداند،اماچونپولیدریافتنکرد
برایجبرانتصمیمبهسرقتازطالفروشگرفت.

 14بهمن امســال مرد جوانی پس از  7ماه بازداشت ،سکوتش را
شکست و به قتل همسرش اعتراف کرد .او  7سال قبل در سفری
که به شــمال داشــت ،همســرش را هنگام خواب به قتل رسانده
و جســد او را ســوزانده بود .بعد از آن بود که به دختر 10ســالهاش
گفــت مادرش آنهــا را رها ســاخته و زندگــی جدیدی آغــاز کرده
اســت .مرد جوان بعد از گذشــت 6ســال از قتل همســرش برای
دریافــت حقوق بازنشســتگی این زن اقدام کرد و همین مســأله
باعثشدتاخواهرزنشبهناپدیدشدنخواهرشبعدازسالها
ظنین شــود و از مرد جوان به پلیس شــکایت کند و همین مسأله
راز جنایــت را برمــا کــرد .ایــن متهم شیشــهای انگیزه خــود را از
جنایت اینطور برمال کرد :مدتــی بود که به صورت تفریحی مواد
میکشــیدم و هر زمــان که مواد مصــرف میکــردم دیگر متوجه
چیزی نمیشــدم .آن شــب همســرم تهدیدم کرد کــه به خاطر
اعتیــاد میخواهد مرا رها کند و دختــرم را با خود ببرد که من هم
عصبانی شدم و دست به قتل او زدم.

سالنامه 96
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