
گروه حوادث: زمین خوار ملک 
یک مرد مــرده در زعفرانیه تهران 
نمی دانست پلیس با تجسس های 
تخصصی او را روانــه زندان خواهد 

کرد.
این مرد تبهکار با آزادی از زندان 
برای رســیدن به پــول میلیاردی 
دست به جعل سند یک ملک تجاری  

که صاحبش فوت کرده بود، زد.
جاعل حرفــه ای در یک قدمی 
فروش مجتمع تجاری میلیاردی در 
منطقه زعفرانیه تهران دستگیر شد.

زندانی تحت نظر
با توجه بــه طرح ویــژه پلیس 
جنایی پایتخــت در تحت نظر قرار 
دادن مجرمان حرفه ای پس آزادی 
تیم های تحقیقی از چندی پیش با 
یک زندانی تازه آزاد شده روبرو شدند 

که رفتار های مرموزی داشت. 
ماموران پلیس آگاهی تهران در 
تحقیقات گســترده و کاوش های 

فنی پی بردند مجرم حرفه ای که به 
تازگی و با سپردن سند از زندان آزاد 
شده است دست به اقدام فریبکارانه 

زده است.
جاعل حرفه ای

کارآگاهــان در ایــن شــاخه از 
تحقیقات  پــی بردند کــه علیرضا 
45 ســاله که بارها به خاطر جعل و 
کالهبرداری به زندان رفته و آخرین 
بار با گذاشتن یک سند در اوایل سال 
97 از زندان آزاده شــده است و در 
منطقه رســالت، فعالیت خود را در 
زمینــه کالهبــرداری و جعل آغاز 

کرده است.
در ایــن ســری از بررســی ها 
مشــخص شــد که مجرم حرفه ای 
در نظــر دارد با اســتفاده از مهارت 
خود در زمینه جعل دست به اجرای 

دسیسه ای میلیاردی بزند.
عملیات دستگیری

همین کافی بود تا گزارشــی در 

اختیار بازپرس قرار گیرد و دســتور 
قضایی برای دستگیری مرد مرموز 

صادر شد.
روز سه شــنبه یکم آبان ماه سال 
جاری بود کــه تیمــی از  ماموران 
اداره 13 پلیس آگاهی تهران برای 
دســتگیری مرد تبهکار وارد عمل 
شــوند و این درحالی بود که زندانی 
قدیمی اصال تصــور نمی کرد تحت 
نظر بوده و ماموران پرده از توطئه او 

برداشته اند.
کارآگاهــان خود را پشــت در 
مخفیگاه علیرضا در منطقه رسالت 
تهران رســاندند و زمانیکه مطمئن 
شــدند این جاعل زمین خــوار در 
خانه اش است در اقدامی غافلگیرانه 
به داخل مخفیــگاه نفوذ کرده و او را 
بازداشت کردند. درحالیکه علیرضا 
با جوســازی ادعا داشــت بی گناه 
اســت و نباید تنها بخاطر سابقه دار 
بودن ماموران به او شــک داشــته 
باشند کارآگاهان  به  بازرسی دقیق 
از خانه وی دســت زدند و خود را در 
برابر اسناد و مدارک ملکی، 10 مهر 
متعلق بــه مراکز مختلــف نظامی، 
قضایــی، انتظامــی، دفاتر مختلف 
اسناد رسمی، اتحادیه ها، اداره ثبت، 
وزارتخانه هــای مختلــف و مراکز 
آموزشی مربوط به دانشــگاه آزاد، 
آموزش و پرورش وبیمارســتان ها 

روبرو شدند.
مجتمع میلیاردی مرد مرده

تیم پلیسی که در جست و جوی 
راز دسیســه میلیاردی علیرضا بود 
همزمان بــه جرایــم میلیونی وی 
برخورد که با جعــل مدارک زیادی 
در ازای آنها از طعمه هایش پول های 

میلیونی گرفته بود.
 در ادامه تحقیقات تیم پلیســی 
به سند یک مرکز تجاری در منطقه 
زعفرانیه رســیدند که تجســس ها 
نشــان داد صاحــب اصلــی آن 
درگذشته اســت و علیرضا با آزادی 
از زندان این مجتمــع میلیاردی را 
شناســایی کرده و با  جعل ماهرانه 
ســند و مدارک این مجتمع بزرگ 

قصــد دارد آن را فروخته و به ثروتی 
میلیاردی دست یابد.

کارآگاهــان در گام بعــدی 
تحقیقات به ســراغ ملــک تجاری 
که ارزش 10 میلیــارد تومانی دارد 
رفتند و در تجســس هــا دریافتند 
علیرضا در یک قدمی فروش مجتمع 
بود که پلیس رازگشایی کرده است 
و او اگر پــول میلیاردی به دســت 
می آورد ایران را ترک کرده و زندگی 
زیرزمینی ای را در آنســوی آب ها 

آغاز کند.
اعتراف

علیرضا پس از دستگیری وقتی 
دید راز میلیاردی اش برمال شــده و 
راهی برای انکار و شانه خالی کردن 
از جرم ســنگین خود را نــدارد لبه 

اعتراف باز کرد.
این تبهکار که هنوز باور نداشت 
تحت نظر پلیس بود به افسر پرونده 
گفت: با آزادی از زندان مخفیگاهم را 
تغییر دادم من هیچ شغلی نداشتم 
که درآمدی داشته باشــم از این رو 
دست به کار شــدم و با تهیه مدارک 
و مهرهای مختلف جعل های بخور 

نمیر انجام دادم.
وی افزود:مدتی که گذشــت  از 
دوستانم شــنیدم که صاحب یک 
مجتمع تجاری در منطقه زعفرانیه 
فوت کرده و خانواده وی نیز هنوز به 
دنبال کار انحصار وراثت نرفته اند و 
این مجتمع در حال حاضر پیگیری 

ندارد.
علیرضا ادامه داد: چون سال ها در 
کار جعل بودم می دانستم براحتی 
می توانم مدارک و اســناد مجتمع 
زعفرانیه را جعل کنم طوریکه هیچ 
کس متوجه نشود به همین خاطر به 
فکر فروش این ملک تجاری افتادم و 

دست به کار شدم.
این مرد کالهبــردار ادامه داد: از 
عدم پیگیری هــای وراث مرد فوت 
شده بیشــترین اســتفاده را کرده 
چون زمان داشــتم  مدتی در زمینه 
جعل سند و مدارک مجتمع تجاری 
مشــغول بودم و همزمــان با ایفای 

نقش فروشــنده به دنبال مشتری 
می گشــتم و درباره فروش آن نیز با 
چند مشــتری ثروتمند که خواهان 
مجتمع بودند و مــی دیدند من زیر 
قیمت فروشــنده هســتم صحبت 
کرده بــودم و در مراحل آخر فروش 

بودم که دستگیر شدم.
گفت وگو با کالهبردار 

حرفه ای
علیرضا هنوز باور ندارد که پلیس 
دسیسه او را نقش برآب کرده است 
او تصور می کــرد هیچکس تا زمان 
فرار او متوجه این جعل بزرگ برای 
زمین خواری میلیاردی نمی شود و 
حاال پشت میله های بازداشتگاه باید 
جزییات همه اقدامات تبهکارانه اش 

را فاش کند:
    جعل کار ساده ای است؟

هرکاری سخت است اما تمرین 
و کلی اشــتباه و اصالح آن را راحت 

می کند.
    با این استعداد چرا دنبال 
کار درست و حسابی ای نرفتی؟!

خیلی ها مثــل مــن در زندان 
هستند که با استعداد بوده اما فضایی 
برای کار نداشــتند و روی به خالف 

برده اند.
    ازدواج کردی؟

بله.
    سابقه داری؟

بارها بــه خاطر کالهبــرداری و 
جعل اسناد دستگیر شده ام.

    خب چرا دست از این کار 
نکشیدی؟!

کاری نداشتم باید پول به دست 
می آوردم.

    خب این همه کار؟!
درآمد مهم اســت ما دیگر عادت 
کردیــم کــم کار کنیم زیــاد پول 
درآوریم و برایمــان کارهای دیگر 

سخت است.
    تا کــی می خواهی به این 

کارها ادامه دهی؟
دوســت دارم دیگر خالف نکنم 
اما بدهکار هســتم و هربار که آزاد 
می شــوم بخاطر پرداخت بدهی و 

گرفتن رضایت شــاکیان پرونده ام 
مجبور به کالهبرداری می شوم.

    یعنی واقعا کار برای یک 
زندانی پس از آزادی نیست؟

برای یک مرد 45 ســاله با کلی 
سابقه زندان کار پیدا نمی شود و اگر 
هم کار باشد حقوقش انقدر کم است 
که اگر تا 100 ساله دیگر هم کار کنم 
نمی توانم بدهکاری هایم را پرداخت 
کنم. جالب تر اینکه من با قرار وثیقه 
آزاد شــدم و باید دوبــاره به زندان 

برمی گشتم.
    پس تا آخر عمر می خواهی 

سر مردم کاله بگذاری؟
اگر این معامله صورت می گرفت 
دیگر کالهبــرداری نمی کردم و به 

زندگی عادی خود ادامه می دادم.
    فکر نمی کردی دستگیر 

شوی؟
تصمیم داشــتم بعــد از اینکه 
مجتمع تجاری را فروختم به زندان 
بازگــردم و خــودم را در ماجرای 
کالهبــرداری بیگناه نشــان دهم 

اما نشد.
    یعنی قصد فرار از ایران را 

نداشتی؟!
به آن فکر کرده بــودم البته باید 

وثیقه گذار را راضی می کردم.
    یعنــی پلیــس متوجه 

کالهبرداری تو نمی شد؟
به ایــن موضوعات فکــر نکردم 
و فقط به دنبال یــک راه حل برای 

رسیدن به پول و آزادی بودم.
    پشیمانی؟

بلــه، ولی دیگر برای پشــیمانی 
دیر شــده و باید از همان ابتدا مسیر 
درســت را پیدا می کــردم و در این 
مدت طمع و رویای یک شب پولدار 

شدن مرا به اینجا کشید.
بنا به ایــن گــزارش، علیرضا به 
دستور بازپرس شــعبه 5 دادسرای 
ناحیــه 33 تهران بــرای تحقیقات 
بیشــتر و بررســی دیگر اقدامات 
تبهکارانه اش در اختیــار ماموران 
اداره 13 پلیس آگاهــی تهران قرار 

دارد. 

پلیس لحظه به لحظه در تعقیب بود

رازگشایی از دسیسه میلیاردی یک زندانی در زعفرانیه
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گروه حوادث: نخستین باری که قمه خرید 
می خواســت قدرت نمایی کند اما نمی دانست 
خیلی زود در زندان باید انتظار طناب دار را بکشد.

می گوید اگــر در دعوای ناموســی و حتی 
هواخواهی از یک دوست و یا خانواده کسی را می 
کشت اینقدر عذاب نمی کشید که پسرخاله اش 

راکشته است.
قتل فامیلی

3 ســال پیش پلیس گزارشی دریافت که در 
یکی از روستاهای حاشیه شــهر قتلی رخ داده 

است.
وقتی ماموران خود را به صحنه قتل رساندند 
خود را در برابر جسد پسری جوان به نام علیرضا 
دیدند که با اصابت یک ضربــه چاقو به گلویش 
بخاطر بریده شدن شــاهرگ در دم جان باخته 

است.
بررسی های میدانی نشــان داد قاتل پسری 
به نام یعقوب است که با علیرضا پسرخاله بوده و 
بعد از قتل خانه خاله اش را ترک کرده و گریخته 

است.
زندگی زیرزمینی

ماموران با دســتور بازپرس پرونده بالفاصله 
به ردیابی های تخصصی دســت زدند و وقتی به 
درخانه پدری یعقوب رفتند پی بردند این پسر 
همان روز از تهران به شهرشــان رفتــه و بعد از 
قتل خود را به خانه رسانده و با برداشتن ساک و 

وسایلش آنجا را ترک کرده است.
همین شاخه تحقیقاتی نشان داد یعقوب از 
دو سال پیش به تهران رفته و در آنجا کار می کند.

کارآگاهان با این سرنخ به تهران اعزام شدند و 

با رفتن به ساختمانی که یعقوب در آنجا مسئول 
لوله کشی و کارهای تاسیساتی بود دریافتند او 
پس از تسویه حساب از محل کارش خارج شده و 

کسی نمی داند به کجا رفته است.
3 ماه بعد

3 ماه از این جنایت فامیلی نگذشــته بود که 
ماموران گزارشی از زندگی و کار یعقوب در یکی 

از شهرهای جنوبی ایران دریافت کردند .
این گزارش نشان می داد قاتل فراری با اسم 
مستعار کریم در یک شرکت تاسیساتی کار می 
کند و تا مدت ها با هیچ کــدام از خانواده اش در 

تماس نبوده است.
وقتی مشخص شد مدتیست یعقوب تماس 
هایی با خانواده و یکی از دوســتان صمیمی اش 
داشته است کارآگاهان به محل دقیق زندگی قاتل 
فراری دست یافتند وبا دستور قضایی وارد عمل 

شدند تا عامل جنایت فامیلی را به دام اندازند.
تیم پلیسی با اعزام به جنوب کشورتوانستند 
قاتل فراری را در خواب غافلگیــر کنند و به دام 

اندازند.
یعقوب که باور نداشــت دستگیر شده باشد 
وقتی پلیس را پیش روی خود دید با نشان دادن 
یک کارت ملی ادعا کرد اسمش کریم بوده و سعی 
کرد ماموران را گمراه کند اما همراهی شوهرخاله 
اش با ماموران کافی بود تــا وقتی پدر مقتول را 
پیش روی خودش دید سر به زیر انداخته و با گریه 

تسلیم پلیس شود.
اعتراف

یعقوب با انتقال به شــهرش تحت بازجویی 
گرفته شــد و در بازجویی ها قتل پسرخاله اش 

را به گردن گرفت و به جزییات قتل اعتراف کرد .

او انگیزه اش را بی احترامی شوهرخاله اش به 
پدر مرحوم خود دانست و گفت وقتی از تهران به 
شهرشان رفته و ماجرای دعوای مادر و شوهرخاله 
اش را شنیده برای انتقام به خانه خاله اش رفته 
و پســرخاله اش را می خواسته بترساند که قتل 

رخ داده است.
محکوم به مرگ

یعقوب پس از صدور کیفرخواست در دادگاه 
جنایی به اصرار خانواده خاله اش به قصاص نفس 
محکوم شد و این حکم در دیوانعالی کشور مهر 

تایید خورد.
گفت وگو با قاتل

آرام نشسته و به دستان خودش خیره است و 
سر تکان می دهد:

    حتما پشیمانی؟
خیلی خیلی پشیمانم.علیرضا همبازی دوران 

کودکی و دوست قبل از رفتن به تهران من بود.
    پس چرا قتل؟

نمی دانم.ای کاش قمه نمی خریدم.
    برای این قتل قمه خریدی؟!

نه.وقتی به تهران رفتم و آنجا زندگی را شروع 
کردم از تنهایی با دوستانی آشنا شدم که کمی 
بزن بهادر بودند آنها همه قمه داشتند من هم برای 
اینکه کم نیاورم یک قمه خریدم اما اصال قصدی 

برای استفاده از آن را نداشتم.
    اصوال خالفکارهــا قمه دارند تو که 

تخصص داشتی؟
من اصال خالفکار نبودم و نخواهم شد من در 
زمینه لوله کشی مهارت زیادی دارم فقط غلطی 

کردم و قمه خریدم.
    از قتل بگو؟!

در تهران بودم شنیدم شوهرخاله ام به مادرم 
و پدرم بی احترامی کرده! تصمیم گرفتم درس 
خوبی به آنها بدهم ســریع به شــهرمان آمدم و 
همان روز نخســت با قمه به خانه خاله ام رفتم 
وقتی با پدر علیرضا درگیر شــدم او وسط ماجرا 
پریــد و در حمایت از پدرش با من گالویز شــد 

من برای ترساندن قمه کشیدم و یک ضربه زدم.
    یک ضربه مرگبار؟

من بلــد نبودم.وقتی بــه زنــدان افتادم و 
همسلولی هایم شنیدند من قاتل شده ام و بخاطر 
قمه این اتفاق برایم افتاده اســت همگی گفتند 
قمه کشی قلق دارد و باید یاد بگیرید چطور خط 
بیندازی من ناشی بودم و همان یکبار استفاده از 

قمه من را قاتل پسرخاله ام کرد.
    بعد فرار کردی؟

بله.آواره شــدم من دختر عمه ام را دوست 
داشتم و قرار بود ازدواج کنیم همه تالشم برای 
یک زندگی خوب با او بود اما با این خودم را نابود 

کردم.
    راه حل بهتری نبود؟

خیلی فکر کردم بایــد راه بهتری پیدا کردم 
شوهرخاله ام بعدها عذرخواهی کرده بود اما من 

قانع نشــدم پدرم را خیلی دوست داشتم برایم 
سنگین بود این بی احترامی را تحمل کنم.

    بعد از فرار گریم کرده بودی؟
ابتدا رفتم تهران تســویه حســاب کردم 
صاحبکارم نمی خواست من را از دست بدهد 
کارم خوب بــود اما وقتی بهانــه آوردم مادرم 
سرطان دارد و بادی در شهرمان کنارش باشم 
پذیرفت بعد رفتم یــک کارت ملی گرفتم که 
جعلی بود و رفتم به جنوب کشور در آنجا یک 
شرکت تاسیساتی بود که به نخصص من نیاز 
داشــت و زود کارم گرفت با هیچکس تماس 
نداشتم اما نگران دخترعمه ام بودم تا اینکه به 
دلم افتاد او عروسی کرده است برای پرس و جو 
چند تایی تماس گرفتم و اصال تصور نمی کردم 
بعد 3 ماه پلیس هنوز اینقدر لحظه به لحظه به 

دنبال من باشد.
    وحاال؟

منتظر طناب دار هستم علیرضا تک پسر بود و 
خاله و شوهرخاله ام اصرار به قصاص دارند.

    حرفی برای گفتن داری؟
من را ببخشــند و بعد قصاصم کنند.هر شب 

خواب علیرضا را می بینم شرمنده ام.

یک دعوای فامیلی جنایت آفرید

پشیمانی قاتل پسرخاله زیر تیغ اعدام

نقشه هولناک 2 دختر چاقوکش 
در مدرسه

دو دختــر 11 و12 ســاله کــه به چاقــو 
مســلح بودند بــدون درگیری در مدرســه 

راهنمایی بارتو بازداشت شدند. 
این دو دختــر در میان دیگــر اتهامات به 
اتهام همکاری به قتل و حمل چاقو در مدرسه 

متهم شدند.
اکنون مقامات قضائی باید در باره چگونگی 
اتهامات رســمی آنان برای قرار دادن اتهامات 
آنان در رده بزهکاری جوانان یا بزرگســاالن 
تصمیم گیری کنند. برایــان دورمن، معاون 
رئیس پلیس بارتو گفت: این دو دختر نوجوان 
پس از بازداشت به ندامتگاه نوجوانان منتقل 

شدند.
براساس اظهارات و اســناد و مدارک اداره 
پلیس، قرار بود یکی از دخترها به دستشویی 
برود و برای اجرای قصد شــوم خود و کشتن 
همکالســی ها انجا کمین کند. انها تصمیم 
داشــتند گلو و اجزای بدن قربانیان را بریده و 

گوشت و خون آنان را بخورند.
این دو بزهکار همچنین تصمیم داشتند در 
پایان کشتار خودشان را با چاقو به قتل برسانند 
تا خودکشی تلقی شود. براساس برنامه ریزی 
، آنها قصد داشــتند دســتکم یکی از دانش 
آموزان را بکشــند اگرچه امیدوار بودند همه 
15 تا 25 دانش آموز را هر کجــا که دیدند به 

قتل برسانند.
این دو نفر معتقدند کشــتار بیشتر سبب 
گناه بیشتر آنان می شود و مطمئن می شوند 
پس از اینکه خود خودکشی می کنند یکسره 
به جهنم می روند و در کنار شــیطان خواهند 

بود.
براســاس اظهارات کاراگاهان پلیس این 
دو دختر نوجوان در اثر تماشــای فیلم های 
ترسناک در خانه های یکدیگر چنین توطئه 
ای را برنامه ریزی کرده بودنــد. این درحالی 
است که مسئوالن مدرسه راهنمایی آنان پس 
از اینکه دریافتند آنها از سر کالس غایب هستند 
سراغ آنان رفته و نقشه شان نیز نقش بر آب شد. 
مسئوالن این مدرسه آنان را در دستشویی پیدا 
کردند و پس از گفتگو با آنان در دفتر مدرســه 
متوجه شــدند آنان 4 عدد چاقو ، یک چاقوی 

پیتزا بری و یک چاقو تیزکن به همراه دارند.
    

قتل پدر 
به خاطر شیطنت های پنهانی

2  برادرکه با همکاری مادرشان پدر خانواده 
را به قتل رساندند انگیزه جالبی داشتند.

  این پرونده از سال 93 با کشف جسد مردی 
میانســال در حوالی فردیس کرج آغاز شــد 
و کارآگاهان وقتی از کشف جسد مطلع شدند، 
با حضور در محل به بررسی موضوع پرداختند. 
آنها فهمیدند این مرد 55ســاله که کمال نام 
داشت بر اثر اصابت ضربات چاقو جانش را از 

دست داده است. 
کارآگاهــان در جریان تحقیقــات به این 
نتیجه رســیدند کمال با اعضای خانواده اش 
اختالف داشــت، تفحص ها وارد مسیری تازه 
شــد. مأموران ابتدا به تحقیق از پســر بزرگ 
خانواده به نام یاشــار پرداختند. یاشــار که 
دانشجوی کارشناســی ارشد اســت و هیچ 
ســابقه ای در پرونده اش ندارد، ابتدا ادعا کرد 
نمی داند چه اتفاقی برای پدرش افتاده است اما 
وقتی فهمید کارآگاهان در جریان اختالفات 
خانوادگی آنها قــرار دارند، اقرار کرد پدرش را 
با ضربه چاقو از پا درآورده اســت. او گفت روز 
حادثه  برادر 21ســاله اش به نام شــروین و 

مادرشان نیز همراه او بوده اند.
در جلسه دادگاه یاشــار در جایگاه ایستاد 
و گفــت: پدرم مردی بداخالق بــود و خیلی 
مادرم را اذیت می کرد و او را کتک می زد. من و 
برادرم طاقت دیدن این رفتارها را نداشتیم اما 
به  ناچار تحمل می کردیم تا اینکه مدتی قبل 
از قتل فهمیدیم پدرمان ازدواج مجدد کرده 
است. تحمل این موضوع غیرممکن بود. مادرم 
اصال حال و روز خوبی نداشت و نمی توانستم 
او را در این وضعیــت ببینم. برای همین بعد از 
مشورت با برادر و مادرم تصمیم گرفتیم سراغ 
پدرم برویم و با او صحبت کنیم. به همین دلیل 
با او قرار گذاشــتیم. در محل قرار پدرم شروع 
به دادوفریاد کرد و مشــاجره شروع شد. حین 
جروبحث من ناگهان کنترل خودم را از دست 
دادم و با چاقویی که از ماشین برداشته بودم، 

ضربه ای به او زدم بعد هم همگی فرار  کردیم.
بنا بر این گــزارش، هیئت قضــات بعد از 
اتمام جلســه محاکمه برای صدور رأی وارد 

شور شدند.

اخبار حوادث
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