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تحقيقات پليس تهران براي رمزگشايي از مرگ مشكوك 
دختري كه بعد از سقوط از خودروي پسر مورد عالقه اش 
در يكي از بزرگراه هاي تهران جان باخته در جريان است. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 1:30  بامداد ديروز قاضي ولي 
مرادي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي ام��ور جنايي تهران با 
تماس تلفني مأموران كالنتري 134 شهرك غرب از مرگ 
مش��كوك دختر نوجواني در حوالي بزرگراه ي��ادگار امام با 
خبر و هم��راه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه كه بعد از بلوار فرحزادي نرسيده 
به خيابان سرو بود با جسد دختر 17 س��اله اي به نام سميه 
روبه رو شدند كه بررسي ها حكايت از اين داشت لحظاتي قبل 
دختر فوت شده از داخل خودروي پسر مورد عالقه اش به طرز 
مشكوكي به بيرون پرت شده و جان باخته است. همزمان با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران راننده خودروي پرايد 

را كه پسر 23 ساله اي به نام احسان است بازداشت كردند. 
صبح ديروز متهم به دادسراي امور جنايي منتقل شد و مورد 
بازجويي قرار گرفت. وي در شرح حادثه گفت: من دانشجوي 
رشته حسابداري هستم و زمان بيكاري ام با خودروي پرايدم 
مسافركشي مي كنم. يك سال و نيم قبل سميه كه آن زمان 
نمي شناختمش مرا عضو گروه تلگرامي كرد كه اعضاي آن 
تعدادي از دوس��تانش بود. پس از چند ب��ار ارتباط پيامكي 
متوجه شدم مدتي قبل يكي از دوستانم گوشي و خط تلفنش 
را به سميه مي دهد كه ش��ماره من جزو مخاطبينش بوده و 
از اين طريق سميه به من پيام داد و مرا عضو گروه تلگرامي 
دوستانش كرد. شش ماهي ارتباط پيامكي و تلفني داشتيم 
و براي هم پيام هاي عاشقانه مي فرستاديم تا اينكه بهم عالقه 
پيدا كرديم و يكديگر را مالقات كرديم . پس از اينكه همديگر 
را ديديم عاشق هم شديم و از آن روز به بعد ارتباط ما بيشتر 
ش��د و تصميم گرفتيم با هم ازدواج كنيم. وقتي موضوع را 
با خانواده ام در ميان گذاش��تم آنها قب��ول كردند، اما مدتي 
بعد سميه رازي را براي من برمال كرد كه خانواده ام مخالف 
ازدواج ما شدند. سميه به من گفت كه افغاني است و پدرش 
معتاد به مواد مخدر است و زندگي خوبي ندارند. من عاشق او 
شده بودم و تفاوتي نداشت كه چه مذهبي دارد يا اهل كدام 
كشور است، اما خانواده ام س��خت مخالف بودند. پس از اين 
ارتباط مخفيانه ما ادامه داش��ت اما هر روز سميه افسرده تر 
و عصبي تر مي شد كه متوجه ش��دم پدرش هميشه او را در 
خانه كتك مي زند و او را اذيت مي كند به طوريكه چند باري 
او تصميم به خودكش��ي گرفته بود، اما من و م��ادرش او را 
منصرف كرده بوديم. او سه خواهر و دو برادر داشت و هميشه 
از من مي خواست هر چه زودتر با او ازدواج كنم و او را نجات 
دهم. از طرفي هم مادرش مخالف ارتب��اط ما بود و معموالً 
س��اعت هايي كه مادر و پدرش خانه نبودند ب��ه ديدن من 
مي آمد. روز حادثه ساعت 20 شب او را سوار خودروام كردم و 
به راه افتادم. سميه خيلي عصباني بود كه تلفنش زنگ خورد. 
مادرش به او گفت چند روزي است خواهرش به خانه نيامده 
است. وقتي اين حرف را شنيدم به او اعتراض كردم كه چرا 
مرا در جريان اين موضوع قرار نداده اس��ت كه سميه بيشتر 
عصباني شد و در را باز كرد و قصد داشت خودش را به پايين 
پرت كند كه قفل مركزي را زدم و مانع او شدم. او دوباره در 
را باز كرد و باز هم من مانع او شدم و دقايقي با او حرف زدم تا 
اينكه آرام شد اما ناگهان قفل مركزي را باز كرد و در حالي كه 
حدود 70كيلومتر سرعت داشتم خودش را از داخل خودرو 

به بيرون پرت كرد. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر و روشن شدن زواياي 
پنهان حادثه به دس��تور قاضي مرادي در اختيار كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. همچنين بازپرس پرونده 
دستور داد همزمان با بررسي فيلم دوربين مداربسته محل 
حادثه از تنها شاهد عيني اين حادثه كه يكي از اهالي محل 

است تحقيق شود. 

دخت�ر و پس�ري كه ب�ه اته�ام قتل خواس�تگار س�مج 
بازداش�ت ش�ده بودن�د از اته�ام خ�ود تبرئه ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اسفند س��ال 94، مرد س��الخورده اي 
با مراجعه به اداره پليس مأموران را از مرگ مش��كوك پسر 
27 ساله  اش به نام مجيد باخبر كرد و گفت: »پسرم پنج سال 
قبل با دختر جواني به نام مرجان آش��نا شده بود و آنها با هم 
دوست بودند. روز گذشته دو نفري براي گردش به غرب تهران 
رفته بودند كه همان موقع مرجان هراسان با پسر بزرگم تماس 
گرفت و گفت مجيد قصد خودكش��ي دارد. با پسر بزرگم به 
محل رفتيم اما با جس��د خونين مجيد در حاليكه يك تير به 
سرش شليك شده بود روبه رو شديم. به مرجان مظنون هستم 

و احتمال دارد قتل كار او باشد.«
با طرح اين شكايت، مرجان 25 ساله شناسايي و بازداشت شد. 
او در بازجويي  ها گفت: »با مجيد نسبت فاميلي دوري داشتم 
و پنج سالي بود كه با هم رابطه داشتيم. دو سالي بود كه رابطه 
ما صميمي  تر شده بود اما اين اواخر احساس كردم بهتر است 
رابطه  مان را قطع كنيم. خودم پيش قدم شدم و رابطه  ام را با 
مجيد قطع كردم تا اينكه با پسري به نام كامران آشنا شدم. 
كامران پسر مورد عالقه من بود و قرار بود با هم ازدواج كنيم. 
وقتي مجيد از اين رابطه باخبر ش��د تماس گرفت و به اصرار 

خواست براي آخرين بار به ديدنش بروم.«
دختر ج��وان در ادامه گفت: »وقتي س��ر ق��رار رفتم مجيد 
ادعاهاي عجيبي داشت. او مي  گفت مبتال به بيماري سرطان 
شده و مدت كمي زنده است. به همين دليل از من خواست در 
اين مدت كم رابطه  ام را با او ادامه دهم، اما وقتي مخالفت كردم 
سمت ماشينش رفت و وقتي برگشت اس��لحه  اي در دست 
داشت كه روي شقيقه  اش گذاش��ته بود. با ديدن آن صحنه 
دستپاچه شدم و س��عي كردم او را آرام كنم اما بي  فايده بود. 
همان موقع از ترس با برادر بزرگترش تماس گرفتم و كمك 
خواس��تم ولي مجيد همان لحظه يك تير به سرش شليك 
كرد. نمي  دانستم بايد چه كار كنم، به فكرم رسيد از كامران 
كمك بگيرم. وقتي با كامران تماس گرفتم بالفاصله خودش 
را به محل رساند و با اورژانس تماس گرفت اما تا مجيد را به 
بيمارستان برسانيم بي  فايده بود و او ديگر نفس نمي  كشيد.«

در حاليكه تحقيقات در اين زمينه ادامه داش��ت، شاهدي با 
مأموران تماس گرفت و گفت اطالعات تازه  اي از حادثه دارد. 
او با مراجعه به پليس آگاهي گفت: »آن روز در حال عبور از 
خيابان متوجه دختر و پسر جواني ش��دم كه با هم مشاجره 
مي  كردند. كنجكاو شدم به همين خاطر توجه  ام به سمت آنجا 
جلب شد. همان لحظه پسر جوان اسلحه  اي را روي شقيقه  اش 
گذاشت و شليك كرد. آنجا بود كه دختر جوان وحشت زده 

از محل گريخت.«
بعد از گواهي ش��اهد حادثه اما با پيگيري  ه��اي اولياي دم 
كيفرخواس��ت عليه دختر جوان صادر و پرونده به ش��عبه 
چهارم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد، اما 
هيئت قضايي بعد از بررسي اوراق پرونده حكم منع تعقيب 
را براي دختر ج��وان صادر كردند. پرونده ب��ا اعتراض پدر 
مقتول كه مدعي بود پس��رش بيماري س��رطان نداشت و 
اين بار كامران را عامل قتل مي  دانس��ت، بار ديگر در دست 

بررسي قرار گرفت. 
به اين ترتيب پرونده براي تحقيقات بيشتر به دادسرا فرستاده 
شد و اين بار كامران تحت بازجويي قرار گرفت. پسر جوان در 
توضيح به مأموران گفت: »از رابطه قبلي مرجان با مجيد خبر 
نداش��تم. روز حادثه مرجان با من تماس گرفت و در حاليكه 
صدايش مي  لرزيد از من كمك خواست. وقتي به محل رسيدم، 
ديدم مجيد خودكشي كرده است. « در روند تحقيقات يكي از 
دوستان مجيد به عنوان شاهد احضار شد و گفت: »چند ماه 
قبل با مجيد براي تفريح بيرون رفته بوديم كه او سر حرف را 
باز كرد و گفت به سرطان ريه مبتال شده و حالش خوب نيست. 
او وقتي اين حرف را زد قول گرفت در اين مورد با كسي حرف 

نزنم. به همين خاطر به پدر و مادر مجيد حرفي نزدم.«
بعد از كامل شدن تحقيقات، پرونده بار ديگر به همان شعبه به 
رياست قاضي عبداللهي فرستاده شد و روي ميز هيئت قضايي 
قرار گرفت. ابتداي جلسه اولياي دم درخواست قصاص كردند. 
س��پس هر دو متهم به نوبت در جايگاه قرار گرفتند و طبق 
اظهارات قبلي گفتند مجيد دست به خودكشي زده است و 

آنها در مرگ او بي گناه هستند.
در پايان هيئت قضايي بعد از شور دختر و پسر جوان را از قتل 
عمد تبرئه و براي آنها حكم منع تعقيب را صادر كرد. اين حكم 
به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي قضات شعبه نهم 

ديوان عالي كشور تأييد شد. 

 بررسي مرگ مشكوك
 دختر 17 ساله 

 برائت از قتل 
رقيب عشقي

مرد معتاد موتورس�واري كه پسر هفت ساله اي 
را براي اخ�اذي  10 ميلي�ون توماني رب�وده بود 
با ش�ليك گلوله پلي�س ب�ه دام افت�اد. در اين 
حادثه مأموران دو مظنون ديگ�ر را كه احتماالً 
با متهم همدستي كرده بودند بازداشت كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل مردي سراسيمه 
به اداره پليس رفت و گفت مرد موتور س��واري پس��ر 

هفت ساله اش را ربوده است. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: پس��رم كيوان همراه 
خواهرش كه دو س��ال از او بزرگتر اس��ت هر روز براي 
بازي با بچه هاي همسايه ها به داخل كوچه مي روند و 
شب دوباره به خانه بر مي گردند. امروز بعد از ظهر هر 
دو به داخل كوچه رفتند تا اينكه ساعت 19:30   دخترم 
در حالي كه گريه مي كرد به خانه آمد و گفت نيم ساعت 
قبل مرد موتور سواري كيوان را به بهانه پرسيدن آدرس 
با خودش ب��رده و ديگر باز نگردانده اس��ت. وي ادامه 
داد: االن ساعتي است همراه همسايه ها و بستگانمان 
خيابان ها و كوچه ها و پارك هاي اطراف را گشتيم اما 

خبري از كيوان پيدا نكرديم.
كودك ربا مرد آشنايي بود 

پس از طرح اين ش��كايت مأموران در نخستين گام از 
خواهر پسر ربوده شده تحقيق كردند كه مشخص شد 
وي مرد آدم ربا را مي شناسد. وي گفت: ما در حال بازي 
بوديم كه مرد موتور سواري به نزديك ما آمد و از كيوان 
آدرسي پرسيد. او به كيوان گفت اگر او را راهنمايي كند 
برايش خوراكي مي خرد و كيوان هم سوار موتور سيكلت 
مرد جوان شد و همراه او رفت . من نيم ساعتي منتظر 
كيوان بودم، اما كيوان نيامد و به خانه مان رفتم و به مادر 
و پدرم موضوع را توضيح دادم. وي درباره مشخصات 
ظاهري مرد آدم ربا گفت: م��ن چند باري او را در خانه 
همسايه مان ديده بودم و كيوان هم او را مي شناخت. 
به همين دليل كيوان به او اعتماد كرد و س��وار موتور 

سيكلت او شد. 
درخواست 10 ميليون تومان براي آزادي كودك 

7 ساله 
در حالي كه مأموران به دستور قاضي رضواني، بازپرس 
شعبه هشتم دادسراي امور جنايي تحقيقات گسترده اي 
را براي رديابي مرد موتور سوار آغاز كرده بودند شاكي 
دوباره ب��ه اداره پليس رفت و گفت م��رد آدم ربا با آنها 

تماس گرفته اس��ت و براي آزادي پسرش درخواست 
10 ميليون تومان پول كرده اس��ت. وي گفت: دقايقي 
قبل مرد آدم ربا با تلفن من تماس گرفت. در حالي كه 
صداي گريه پسرم به گوشم مي رسيد مرا تهديد كرد هر 
چه زودتر براي او 10 ميليون تومان فراهم كنم وگرنه 

اتفاق بدي در انتظار پسرم است. 
دس�تگيري مرد همس�ايه ب�ه عن�وان مظنون 

آدم ربايي 
مأموران در گام بعدي براي شناسايي متهم راهي خانه 
مرد همسايه ش��دند و وي را به عنوان مظنون حادثه 
بازداشت كردند. وي در بازجويي ها همدستي با متهم 
را انكار كرد و گفت: مرد موتور سوار هوشنگ نام دارد و 
از دوستان قديمي من است. او به خانه من رفت و آمد 

مي كند و مدتي است به مواد مخدر معتاد شده است و 
احتمال مي دهم براي گرفتن پول و خريد مواد دست 
به آدم ربايي زده است، اما من وضع مالي خوبي دارم و 
در كار ساخت و ساز هس��تم و نيازي به پول ندارم كه 

آدم ربايي كنم. 
رهايي كودك 7 ساله از دست آدم ربا 

با شناسايي متهم، مأموران تحقيقات براي دستگيري 
متهم را ادامه دادند تا اينكه پس از گذشت پنج ساعت 
از حادثه حدود ساعت 30 دقيقه بامداد دريافتند مرد 
آدم ربا كودك 7 ساله را در نزديكي خانه شان رها كرده 

و از محل گريخته است. 
كيوان پس از آزادي گف��ت: درحال بازي بودم كه مرد 
موتور سوار از من آدرسي پرسيد. او از من خواست سوار 

موتورش شوم و آدرس را به او نشان بدهم. دقايقي بعد 
كنار خياباني موتورش را نگه داشت و مردي با خودروي 
پژويي كنار ما توقف كرد و خودرواش را در اختيار مرد 
موتور سوار قرار داد. او مرا به زور سوار خودرو كرد و به 
راه افتاد. خيلي ترس��يده بودم و با گريه گفتم مرا رها 
كند، اما او گفت اگر حرفي بزنم مرا مي كشد. او مرا به 
خانه اي برد و در يك��ي از اتاق ها زنداني كرد. هر چقدر 
گريه كردم فايده اي نداشت تا اينكه چند ساعت بعد مرا 
دوباره سوار خودرو كرد و در يكي از خيابان هاي نزديك 
خانه مان از خودرو به پايين انداخت و خودش با خودرو 
فرار كرد. مأم��وران در ادامه با بررس��ي دوربين هاي 
مداربس��ته دريافتند خودروی پژو متعلق به برادر زن 
هوش��نگ اس��ت. بدين ترتيب وي را ب��راي بازجويي 

بازداشت كردند. 
وي در بازجويي ها جرم خ��ود را انكار كرد و گفت: روز 
حادثه هوشنگ با من تماس گرفت و گفت چند ساعتي 
خودروی مرا الزم دارد. با او قرار گذاشتم و خودروام را 
تحويل او دادم و موتورسيكلتش را گرفتم و خبر نداشتم 

كه او كودك ربايي كرده است. 
دستگيري آدم ربا با شليك گلوله پليس 

در حالي كه تحقيقات از دو متهم مظنون به آدم ربا 
ادامه داش��ت مأموران مشخصات هوش��نگ را در 
اختيار گش��ت هاي پليس قرار دادند تا اينكه عصر 
روز چهار شنبه 27 تيرماه مأموران در حوالي خيابان 
نارمك مرد آدم رب��ا را در حالي كه س��وار بر موتور 
سيكلتش بود شناسايي كردند و دستور ايست دادند. 
متهم با ديدن مأموران اقدام به فرار كرد و مأموران 
پس از تعقيب و گريز كوتاه متهم را از ناحيه پا هدف 
ش��ليك گلوله قرار دادن��د و وي را زمينگير كردند. 
متهم پس از انتقال به بيمارستان به جرم خود اقرار 
كرد. وي گفت: من معتاد به مواد مخدر هستم. مدتي 
است مصرفم زياد شده اس��ت و براي خريد مواد با 
مشكل روبه رو هستم . روز حادثه خيلي خمار بودم و 
پولي براي خريد مواد نداشتم. وقتي از خانه دوستم 
خارج شدم چشمم داخل كوچه به پسر هفت ساله 
افتاد و نقشه آدم ربايي براي اخاذي از خانواده اش را 

طراحي و اجرا كردم. 
تحقيقات از متهمان به دستور قاضي رضواني از سوي 

مأموران ادامه دارد. 

مأم�ور پلي�س ك�ه در جري�ان ط�رح پاكس�ازي يك�ي از 
پارك ه�اي جنگل�ي ب�ا ش�ليك گلول�ه باعث كش�ته ش�دن 
پس�ر نوجوان�ي ش�ده ب�ود، روز گذش�ته محاكم�ه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، تابس��تان س��ال 95، مأموران پليس از قتل 
نوجوان 16 س��اله به نام احمد در يكي از پارك هاي جنگلي حاشيه 
غرب تهران باخبر و راهي محل ش��دند. شواهد نش��ان مي داد پسر 
نوجوان در اجراي طرح پاكس��ازي پارك بر اثر ش��ليك گلوله يكي 
از مأموران پليس مجروح ش��ده و در راه انتقال به بيمارستان جان 

سپرده است. 
بعد از انتقال جسد به پزش��كي قانوني مأمور پليس بازداشت شد و 
در بازجويي ها گفت: »همراه همكارانم براي اجراي طرح پاكسازي 
پارك از معتادان و مواد فروشان به پارك جنگلي در غرب تهران اعزام 
شده بوديم. وقتي وارد پارك شديم معتادان و مواد فروشان با ديدن 
ما پا به فرار گذاشتند و چند نفر از آنها نيز به سمت ما حمله ور شدند. 

حين حمله متوجه ش��دم بعضي از آنها اسلحه دارند به همين دليل 
براي دفاع از خودم و همكارانم به ناچار چند تير هوايي شليك كردم. 
در حال تعقيب آنها پايم روي قس��متي از زمين پارك كه سنگالخ 
بود س��ر خورد و ناگهان روي زمين افتادم. همان حين از اسلحه ام 
گلوله اي شليك ش��د كه از بدشانسي به پس��ر نوجوان برخورد كرد 

و او كشته شد.«
بعد از اين توضيحات، كيفرخواست عليه مأمور پليس مبني بر اعالم 
نظريه پزش��كي قانوني كه اعالم كرده بود تير به صورت مس��تقيم 
شليك ش��ده اس��ت، صادر و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به 

شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز پرونده روي ميز هيئت قضايي همان ش��عبه به رياست 
قاضي زالي قرار گرفت. بعد از اعالم رس��ميت جلسه، پدر مقتول با 
اعالم درخواست قصاص گفت: » من همراه خانواده ام در شهرستان 
زندگي مي كنم. پسرم دو هفته قبل از حادثه همراه دوستانش براي 

كار به تهران آمده بود. قرار بود كار مناس��بي پي��دا كند و در تهران 
ساكن شود كه اين حادثه اتفاق افتاد و بي دليل در پارك كشته شد. 
او براي تفريح به پارك رفته بود. معتاد يا مواد فروش نبود اما بعد از 

كشته شدن او به دروغ گفتند كه احمد مواد فروش بوده است.«
در ادامه مأمور پليس در جايگاه ايس��تاد و با ان��كار جرمش در دفاع 
از خود گفت: »روز حادثه وقتي به پارك جنگلي رس��يديم جمعيت 
زيادي آنجا بودند. با دستگيري تعدادي از معتادان و مواد فروشان، 
همكارانم از مقتول مقداري مواد گرفته بودند به همين خاطر او هم 
بازداشت شد. « مأمور پليس در ادامه گفت: »چون زمين پارك ليز 
و سنگالخي بود و حركت كردن روي آن سخت بود، من فقط چند 
تيرهوايي شليك كردم كه هيچ كدام از تيرهاي شليك شده به مقتول 

برخورد نكرد و نمي دانم مقتول چطور كشته شد.«
در پايان هيئت قضايي بعد از ش��ور، حكم بازداشت مأمور پليس را 

صادر كرد تا در روزهاي آينده حكم الزم را صادر شود. 

گلوله سرگردان يا شليك مستقيم؟!
عامل شليك مرگبار به پسر نوجوان پاي ميز محاكمه ايستاد

 ربودن كودك خردسال 
براي اخاذي 10 ميليون توماني
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