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مرگ مرموز دانشجوی دکترای حقوق

ایران

گــروه حــوادث /جسددانشــجوی دکتــرای
حقــوق در حالــی کــه ســوخته بــود داخــل
خودرویــش در مقابــل مجتمــع تجــاری
الماس شهر کشف شد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت
 6:40دقیقــه عصــر چهارشــنبه  25مهــر
مأمــوران کالنتری  140باغ فیض در تماس
بــا بازپرس کشــیک قتل از کشــف جســدی

خبر دادند.
به دنبال اعالم این خبر تحقیقات از ســوی
بازپــرس جنایی آغاز شــد .در بررســیهای
صورت گرفته مشخص شــد که همسایهها
با مشــاهده آتش ســوزی و ســپس شــنیدن
صدای انفجــار خودروی پــژو موضوع را به
پلیــس و آتش نشــانی خبــر داده بودند .با
حضور امدادگــران در محل و اطفای آتش

در صندلــی عقــب خــودرو جســد مــردی
حدوداً  40تا  50ساله پیدا شد.
بــا اســتعالم شــماره پــاک خــودروی
ســوخته ،مشخص شــد که خودرو متعلق
به مردی اســت که جسدش داخل خودرو
پیدا شده است .با شناسایی هویت جسد،
کارآگاهــان بــه ســراغ خانــواده او رفتنــد.
در تحقیقــات مشــخص شــد مــرد جــوان

دانشــجوی دکتــرای حقــوق بــوده و برای
انجــام کاری از خانــه خــارج شــده و دیگر
برنگشته است.
از آنجایــی کــه احتمــال قتل وجود داشــت
بازپرس جنایی دستور بازبینی دوربینهای
مداربســته اطــراف محــل حادثــه را بــرای
بررســی علــت آتش ســوزی و مــرگ صادر
کرد.

گــروه حوادث-زهــره صفــاری /زن ســیاهپوش گوشــهای از
حسینیه نشســته و مات زده اطراف را نگاه میکند .گاهی فریاد
میکشدوپدر،مادرودودخترجوانشراصدامیزند.انگاردنیا
برایشتمامشدهاست.باوراینکهپدرومادرش؛تنهاتکیهگاهو
ســنگ صبورشو دو دختر 17و 19سالهایکهاز جانشعزیزتر
بودنــد در دو گور دو طبقــه کنار هم آرمیدهاند برایش ســخت
اســت.تا به حال صد بار آخرین پیامکی را که از شماره پدرش
فرســتاده شــده بود مرور کرده« .پدر و مادرت پیش ما هستند،
اگر نیایی فردا قیافه ات دیدنی اســت »...ضجه میزند .کاش
تهدیدسیروسراجدیگرفتهبود.کاش...

ســاعت  3عصر روز چهارشنبه  25مهر،
بازپرس ویژه قتل پایتخت و تیم تحقیق
پلیس آگاهی تهــران در جریان قتل یک
زن و مــرد ســالخورده و دو دختــر  17و 19
ســاله در خانــهای واقــع در خیابــان نبرد
جنوبی قــرار گرفتند .با حضــور مأموران
در محــل مشــخص شــد عامــل جنایت
پــدر  47ســاله خانواده اســت کــه پس از
بیهــوش کــردن پــدرزن و مــادرزن و دو
دخترش ،آنها را با چاقو به قتل رســانده
اســت .ایــن مــرد کــه در صحنــه جنایت
حاضر بود با صراحت به قتلها اعتراف
کرد و دستگیر شد.متهم هماکنون برای
تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی تهران قرار دارد .روز گذشته
خبرنگار حوادث «ایران» درباره جزئیات
ایــن حادثه تلخ بــا برادر زن ســیروس -
توگویی انجام داد که
متهم به قتل -گف 
در ادامه میخوانید:
***
«بهــرام» بــا صدایــی گرفتــه و بغــض
آلــود اتفاقــات هفتــه گذشــته را مــرور
میکنــد و افســوس میخــورد کــه چــرا

اجــازه داده بود پدر و مــادرش میهمان
خانه شــوهرخواهر ســابقش شــوند .وی
به خبرنــگار «ایران» گفــت« :این اتفاق
شوک وحشــتناکی برای خانواده ما بود.
خواهر بزرگم از شنیدن این اتفاق سکته
کــرده و در بیمارســتان بســتری اســت و
خواهرم که همسر سابق قاتل بود ،بهت
زده نه حرف میزنــد و نه توانایی انجام
کاری دارد .فقــط در گوشــهای نشســته و
ضجــه میزند .دیدن وضعیــت او کم از
داغی که به ما رسیده ،نیست»...
وی با اشــاره بــه اتفاقات چند شــب قبل
ادامــه داد« :خواهــرم یک هفتــه قبل به
خاطر دعوا و زد و خورد با سیروس خانه را
ترک کرده بود و برای اینکه مانند همیشه
«ســیروس» نتوانــد او را از خانــه پدریام
بــه زور ببــرد از مــن کمک خواســت .من
هم او را به خانه خودم بردم .حتی گفتم
گوشیاش را خاموش کند تا پیامکهای
سیروس را نبیند .شامگاه سهشنبه یعنی
یک شــب قبل از این اتفاق« ،سیروس»،
بــه پــدر و مــادرم زنــگ زده بــود و از آنها
خواسته بود به خانه او بروند تا چند روزی

اخاذیهای مأمور قالبی از نوازندگان دوره گرد

گروه حوادث /مرد میانســال بــا کاله گیس و ریش
مصنوعــی و اســلحه چوبــی بــه ســراغ نوازندگان
خیابانی میرفت و با معرفی خود بهعنوان مأمور
از آنها اخاذی میکرد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،هفته گذشــته
پســر جوانی بــا پلیس تمــاس گرفــت و از اخاذی
مرد مأمور نمایی خبــر داد .او گفت :نوازنده گیتار
هســتم و کنار خیابان در میدان فردوسی مشغول
نوازندگی بودم که مرد میانسالی از خودرو پژواش
پیــاده شــد و به ســمتم آمــد .او خــودش را مأمور
اطالعــات معرفی کرد و از من خواســت تا با او به
وزارت اطالعــات بروم .مرد میانســال مدعی بود
کاری که انجام میدهم جرم و غیر قانونی است.
به او گفتم که من موزیســین هســتم و کار خالفی
انجام نــدادهام .اصرارهای من باعث شــد تا مرد
میانســال قبول کند کــه در ازای بازداشــت نکردن

که او میخواســت برای فروش خانهاش
به شــمال برود مواظب دخترها باشــند.
وقتی مــن باخبر شــدم به مــادرم اصرار
کــردم بچههــا را پیش خودشــان بیاورند
و آنجا نروند .اما ظاهراً «ســولماز» خیلی
اصــرار کــرده بــود و مــادرم نتوانســته بود
بــه او جــواب منفی بدهــد« .ســیروس»،
در خانــهاش دیکتاتــوری داشــت و هیــچ
کس حتــی دخترانــش نمیتوانســتند با
او حــرف بزنند و اینکه گفته پــدر و مادرم
در زندگــیاش دخالــت میکردنــد دروغ
محــض اســت».بهرام افــزود« :خواهرم
چهــار ســال قبــل از «ســیروس» جــدا
شــده بــود امــا چــون او مدعی شــده بود
کــه هیچ کس بــه جــز او نمیتواند باالی
ســر دخترهایش باشــد او را مجبور کرده
بــود با آنهــا زندگی کنــد .در این ســالها
چند باری دعوایشــان شــد و «سیروس»
بــا جــار و جنجال و با واســطه قــرار دادن
دخترهایــش ،او را بــه خانــه برگردانــده
بــود .امــا دفعــه آخــر خواهــرم دیگــر
نمیخواســت برگردد .آن شــب با اینکه
از او خواســته بــودم تلفنــش را خاموش

مــن یک میلیــون تومان پــول به او بدهــم بعد از
ارســال پیامک واریز پول ،وی ســوار ماشــین خود
شــد .او که تصور میکرد از تیررس نگاه من خارج
شــده است کاله گیس و ریشــش را برداشت و تازه
آن موقع بود که متوجه شدم مأمور قالبی است و
از من اخاذی کرده است.
بــا شــکایت نوازنــده گیتــار ،موضــوع بــه مأموران
گشــت پلیــس اعــام شــد .بــا اعالم مشــخصات
مأمــور قالبــی ،بالفاصلــه طرح مهــار اجرا شــد و
مأموران دقایقی بعد متهم را دستگیر کردند.مرد
میانســال برای تحقیقات به شــعبه دوم بازپرسی
دادســرای ویژه ســرقت منتقل شــد .بررســیهای
صورت گرفته به دســتور بازپرس بهشتی حکایت
از آن داشت مأمور قالبی  8سابقه کیفری به اتهام
جعل عنوان و سرقت و اخاذی دارد و سال گذشته
از زندان آزاد شده است.

کند امــا دلش طاقت نمــیآورد و نگران
بچههــا بود .اما هر بار که گوشــی روشــن
میشد پیامکهای مختلفی از سیروس
میآمــد کــه هم تهدیــد کرده بــود و هم
التمــاس .خواهرم حرفی به من نمیزد
و خودخــوری میکــرد .وقتــی دیــدم پدر
و مــادرم به تلفن جــواب نمیدهند فکر
کــردم آنها را بــا خودش به شــمال برده
امــا صبــح چهارشــنبه خواهــرم گفــت
«ســیروس» شــب قبل با تلفــن پدرمان
برای او پیامی تهدیدآمیز با این مضمون
فرســتاده بــود؛ «پــدر و مــادرت پیش ما
هســتند ،اگر نیایی فــردا قیافهات دیدنی
است .»...وقتی این پیام را دیدم مطمئن
شدم اتفاقی افتاده است .همان موقع با
برادر «سیروس» تماس گرفتم .قرار شد
او از برادرش خبر بگیرد و به ما زنگ بزند
اما چند ساعت بعد او هم دیگر تلفنش
را جــواب نــداد .ســاعت  9شــب دیگــر
نتوانســتم بیخبــر بمانــم و بــا خواهرم
بــه خانــه «ســیروس» رفتیــم .خواهــرم
در حیــاط را باز کــرد .از آنجا که برق اتاق
روشن بود اما هیچ صدایی از داخل خانه

متهــم در بازجوییهــا گفــت :اطــراف میــدان
فردوسی و چهارراه ولیعصر که معموالً نوازندگان
خیابانی ایستادهاند پرسه میزدم.
بــا دیــدن یــک نوازنــده کاله گیــس و ریــش
مصنوعیام را میگذاشــتم تا چهرهام شناســایی
نشــود .بعــد هم بــه ســراغ نوازندههــای خیابانی
میرفتــم و خــودم را مأمــور اطالعــات معرفــی
میکــردم .اســم وزارت اطالعــات و مأمــور کــه
میآمــد نوازندههــا میترســیدند و بعــد از کلــی
التمــاس راضــی میشــدند تا بــه من پــول دهند.
مــن هم شــماره کارتــی را که متعلق بــه یک فرد
معتــاد بود و کارت را به مبلــغ  50هزار تومان از او
خریده بودم به آنها میدادم و پول به کارت واریز
میشد.به دستور بازپرس پرونده تحقیقات برای
شناســایی نوازندههایــی کــه توســط مأمــور قالبی
مورد اخاذی قرار گرفتهاند ادامه دارد.

نمیآمد ،به او پیشنهاد کردم با کالنتری
تماس بگیریم .اما مأمور پلیس که آمد از
ما خواست همراهش به کالنتری برویم.
آنجا بود که فهمیدیم چه بالیی سرمان
آمده است و «ســیروس»؛ پدر و مادرم و
دو دختــرش را بــه طرز فجیعــی به قتل
رســانده اســت .برادرانــش میگفتنــد از
ســاعت یک و نیم تا ســه جلوی خانه در
میزدنــد امــا «ســیروس» در را رویشــان
بازنکرده .دســت آخر وقتی او سماجت
آنهــا را میبینــد در خانه را بــاز میکند و
اجساد را نشانشان میدهد».
وی در ادامــه گفت« :ســیروس بوکســور
حرفــهای نبــود .او مربــی بدنســازی بود
و چند ســال قبــل با برادرش باشــگاهی
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دو نفر از مقتوالن

اجــارهای را اداره میکردنــد .چند ســال
اخیر سرمایهاش را در کار خرید و فروش
موتورســیکلت و ماشــین و گاهــی هــم
خانه انداخته بود .نه اعتیاد داشــت و نه
مشروب خور بود اما عصبی و پرخاشگر
بــود .دلــم بــرای خواهــرزاده هایــم
میسوزد که حســرت رفتن به رستوران،
ســینما و یــک تفریــح دلخوشکننده به
دلشــان ماند و نــاکام از این دنیــا رفتند.
با سیروس قبل از جدایی خواهرم رفت
و آمــد داشــتیم او واقعــاً میهمــان نــواز
بود اما افســوس« ...ســیروس» خانواده
خیلی محترمــی دارد با آنهــا هم خوب
نبود و مدام با خواهر و برادرهایش دعوا
میکرد و بیشتر اوقات با همه قهر بود».

فرار ساختگی برای ازدواج با پسر افغان
گروه حوادث /دختر ایرانی که قصد داشــت با پسری افغان
ازدواج کنــد وقتی با پاســخ منفــی خانوادهاش رو به رو شــد
اخبار
ســناریوی یــک فــرار ســاختگی را طراحی کــرد .بــه گزارش
خبرنــگار جنایــی «ایران» ،چند روز قبل مرد میانســالی بــه اداره پلیس رفت و از
ناپدید شدن دختر 20سالهاش خبر داد .وی گفت :دخترم مهرنوش مدتی است
که با یک جوان افغان آشنا شده است .چند وقت قبل پسر افغان به خواستگاری
دختــرم آمــد اما از آنجایی که ما ایرانی بودیم و او افغــان با این ازدواج مخالفت
کــردم .صبــح امــروز دخترم بــرای خریــد از خانــه خارج شــد و دیگر برنگشــت.
مطمئنم که با او فرار کرده اســت.با شــکایت مرد میانســال تحقیقات به دســتور
سهرابی ،بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران آغاز شد.
در نخســتین گام کارآگاهان به ســراغ پســر افغان رفتند .خواســتگار  23ســاله به
محض مشــاهده مأموران گفت :ســالها قبل برای کار به ایران آمدم و در کارگاه
خیاطی مشغول به کار شدم .چند وقت قبل در فضای مجازی با مهرنوش آشنا
شــدم .مدتی از این آشــنایی گذشــته بود که با مهرنوش قرار مالقات گذاشتم .از
آشــنایی ما هر چه میگذشــت من بیشتر به او عالقهمند میشــدم .درنهایت به
خواســتگاریاش رفتم .با آنکه مهرنوش به من عالقه داشت اما خانوادهاش به
خاطر افغان بودنم با این ازدواج مخالفت کردند .مهرنوش پیشنهاد داد اگر فرار
کنم و یک روز به خانه نروم ،خانوادهام با این ازدواج موافقت میکنند .به همین
دلیل روز حادثه او به خانه دوستم که متأهل است رفت و نزد همسر دوستم ماند.
تــا خانوادهاش فکر کنند او فرار کرده و مــا بتوانیم باهم ازدواج کنیم.با اعترافات
پسر افغان ،مأموران دختر جوان را پیدا کرده و تحویل خانوادهاش دادند.

بازپرس پرونده  :زن جوان به خاطر
دریافتمهریهکشتهنشدهاست

گروه حوادث /مرد عصبانی که با خودرو سه بار از روی همسرش رد شده بود در
بازجوییها مدعی شد همسرش سال گذشته مهریهاش را دریافت کرده بود.
حســین یزدانخواه  -بازپرس شعبه اول دادســرای عمومی و انقالب شهرستان
تربت حیدریه  -در تشــریح این خبر به ایسنا گفت :علت قتل زن جوان در یکی
از توابع این شهرستان مطالبه مهریه نبوده چرا که وی سال گذشته مهریه خود
را دریافت کرده بود .وی در ادامه افزود :چند روز گذشته زن و شوهری با یکدیگر
مشاجره کرده و زن از همسر خود به دلیل فحاشی شکایت کرد و قاضی ،پرونده
را به پاســگاه تربت حیدریه ارجاع داد و پس از بررســیهای انجام شــده آنها را
بــه صلح و آشــتی دعوت کردنــد .اما پس از خروج دوباره جــر و بحث باال گرفته و
قاتل یک بار با ضربه ماشین ،مقتول را به زمین انداخته و در همان حالت دو بار
دیگر از روی وی رد شده است.بازپرس این پرونده قتل بیان کرد :این اتفاق حوالی
ســاعت  12مقابل پاسگاه رخ داد و قاتل ظرف  30ثانیه از محل جرم متواری شد.
سپس خودروی خود را در یکی از روستاهای اطراف مخفی کرده و به سمت مشهد
متواری شــد که حدود ساعت ســه بامداد روز بعد خود را به آگاهی تربت حیدریه
معرفی کرد و اکنون در بازداشت برای تکمیل پرونده بهسر میبرد.
این مقام قضایی گفت :در بسیاری از اخبار انتشار یافته علت قتل طلب مهریه
عنوان شــده که کذب اســت زیرا یکســال گذشــته مقتول مهریه خود را که یک
قطعه زمین بوده دریافت کرده و از مدتها پیش با همسر خود درگیری داشته
تا اینکه باالخره نزاع و درگیری آنان منجر به قتل وی شــد .قاتل در بازجوییها
مدعی شده به خاطر عصبانیت دچار تاری دید شده و این اتفاق رخ داده است.

