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گروه حوادث  /پرونده مرگ مرد جوانی که در مقابل چشمان پسر  4سالهاش
با شــلیک گلوله کشــته شده بود ،از ســوی قضات دادگاه کیفری استان تهران
از موارد لوث تشخیص داده شد و حکم به برگزاری مراسم قسامه دادند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از آبان سال ۹۶
با مرگ مرد  32ســالهای ب ه نام ســعید که بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده
بود ،شــروع شد .مرد جوان پس از اصابت گلوله به پهلویش در مسیر انتقال
به بیمارســتان فیاض بخش تســلیم مرگ شــد .با اعالم موضوع به پلیس،
مأمــوران بــه تحقیــق از پســر دایی مقتــول کــه در زمان قتــل همــراه او بوده
پرداختند.
پیمــان به مأموران گفت :دو ســاعت قبل از جنایت ،من و ســعید و پســر
 4ســالهاش به قهوهخانه رفته بودیم که فردی با تلفن همراه ســعید تماس
گرفت و با هم قرار گذاشتند که همدیگر را ببینند .به همین خاطر زمان قرار
بــا هم به حوالــی اتوبــان آزادگان رفتیم .دقایقی بعد شــخصی بــا خودروی
پژو  ۲۰۷به محل قرار آمد و در یک لحظه با اســلحهای که همراه داشــت به
ســعید شــلیک کرد و بالفاصله از آنجا گریخت .من با اینکه شوکه شده بودم
بالفاصلــه بــا پلیس تمــاس گرفتم و مأمــوران کالنتــری  179خلیــج فارس
بــه محل آمدنــد و پس از آن هم قصد داشــتیم که ســعید را به بیمارســتان
برسانیم که او در بین راه فوت کرد.
پس از اظهارات پســردایی مقتول ،پلیس موفق شــد مالک پژو  ۲۰۷را که
فردی بهنام بهرام بود شناســایی و دســتگیر کنند .او که به ظاهر از دوســتان
مقتول بود پس از بازداشــت مدعی شد که قتل عمدی نبوده و گلوله به طور
ناخواسته شلیک شده است.
صبح روز گذشــته رســیدگی به این پرونده در شــعبه دهم دادگاه کیفری
یک اســتان تهران برگزار شــد و پس از قرائت کیفرخواســت از سوی نماینده
دادســتان ،اولیــای دم در جایــگاه قــرار گرفتنــد و از قضات خواســتند تا قاتل
قصــاص شــود .در ادامه متهم بــا رد اتهام قتل عمد به قضــات گفت :من و
ســعید سالهاســت که باهم دوســت بودیم اما این اواخر بــه لحاظ مالی به
اختــاف خورده بودیم و او بدهیاش را به من پرداخت نمیکرد .روز حادثه
من با سعید تماس گرفتم و از او خواستم تا برای تسویه بدهیاش به اتوبان
آزادگان بیایــد که او با پســر خردســال و پســر داییاش به محل قــرار آمد و به
محــض اینکــه من رســیدم با ســنگ به مــن حمله کرد و شیشــه ماشــینم را
شکســت و بعد هم اســلحهای را از جیبش خارج کرد تا به من شلیک کند که
تالش کردم آن را از او بگیرم .
کشمکشــی بیــن ما در گرفــت و در نتیجه بهصورت ناخواســته گلولهای از
اســلحه به پهلوی او خورد و من از ترس بالفاصله از آنجا فرار کردم .قضات
کیفــری پــس از اظهارات متهم ،شــاهد و شــاکیان پرونده وارد شــور شــدند و
پرونــده را از موارد لوث تشــخیص دادند و حکم به برگزاری مراســم قســامه
دادند .به این ترتیب مقرر شــد تا اولیای دم  ۵۰نفر از بســتگان نســبی خود را
برای ادای قسم به دادگاه معرفی کنند تا آنها بر قاتل بودن بهرام سوگند یاد
کنند و در این حالت متهم به قصاص محکوم خواهد شد.

قــرار داده بودند کــه پس از بازگشــت از
عروســی مشــخص شــد ،ســرایدارها در
منــزل حضــور ندارنــد امــا وســایل آنها
در خانــه ســرایداری باقیمانــده و لوازم
منزل ویالیی نیز به ســرقت رفته اســت.
ظهیری با اشــاره به ارزش چهار میلیارد
تومانی اموال مســروقه در این ســرقت،
بیــان کرد :مأمــوران انتظامی نخســتین
ســرنخ را در خانــه ســرایداری پیدا کرده
و پــس از تحقیقات اولیه متوجه شــدند
متهمــان با خودروی هایمــا صاحبخانه
فــرار کردهانــد و در شهرســتان بروجــرد
سوختگیری صورت گرفته است.
مأموران کالنتری  124قلهک ،بســرعت
پــس از دریافــت دســتور مقــام قضایــی
بــه شهرســتان بروجــرد اعزام شــده و با
بررســی حســابهای بانکی آقــا و خانم
ســرایدار متوجــه شــدند مقادیــر زیادی
پول به حســابهای آنها واریز شده و در
حال واریز اســت .بررســیهای تکمیلی
نشــان داد ســارقان اموال ســرقت کرده
از خانه ویالیی را بــه مالخران فروخته و
در ازای فروش آنها ،مبالغی را دریافت
کردهاند.
در ادامــه ،پــس از هماهنگــی بــا مقــام
قضایــی ،مأمــوران انتظامی پنــج نفر از
مالخران این پرونــده را که مبالغی را به
حسابهای ســارقان واریز کرده بودند و

در نهایت دو سارق را بازداشت کردند.
ظهیــری بــا بیــان اینکــه در مجمــوع در
این پرونده هفت نفر بازداشــت شــدند،
گفــت :تمام اموال مســروقه از ســارقان
کشــف شــد همچنیــن متهمــان پــساز

سرقتهای خشن

گــروه حوادث  /مرد طمعکار که بــرای تصاحب اموال پدرخوانــدهاش با اجیر
کردن ابلیس سیاه و دو همدستش سناریوی قتل پیرمرد را رقم زده بود ،صبح
دیروز در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این حادثه روز  29بهمن ســال  97در
بلــوار دریا واقع در ســعادت آباد تهــران رخ داد .مرد جوانی که بعــد از ورود به
خانه پدرش با جســد او روبهرو شده بود موضوع را به پلیس خبر داد و گفت از
خانه پدرش سرقت شده است .وی به مأموران گفت :سال  ۷۸مادرم فوت شد
و پدرم ازدواج کرد اما نامادریام هم چند سال بعد به خاطر بیماری فوت شد.
به همین دلیل پدرم برای سومین بار با زنی جوان ازدواج کرد که یک پسر بهنام
کامبیز داشــت .پدرم همان سالها همه اموالش را بهنام من کرده بود .پس از
چند سال وقتی کامبیز بزرگ شد از این موضوع ناراحت و چند بار هم با پدرم
سر این موضوع بحث کرده بود .روز حادثه کامبیز با من تماس گرفت و گفت
هر چه با پدرم تماس گرفته کسی پاسخ نداده است .نگران شده بودم به خانه
پدرم رفتم و پس از شکستن در با جسد او روبهرو شدم.در ادامه با انتقال جسد
به پزشکی قانونی کارشناسان علت مرگ را خفگی ناشی از کمبود اکسیژن بر
اثر انسداد مجاری تنفسی اعالم کرده و مشخص شد با جسم خارجی گلویش
را فشــار دادهاند و از آنجا که پیرمرد مشــکل قلبی تنفسی نیز داشته خیلی زود
جان باخته است.بدین ترتیب کامبیز بهعنوان نخستین مظنون بازداشت شد
اما او گفت :من و همســر و فرزندانم ناهــار خانه پدرخواندهام میهمان بودیم
و بعدازظهــر بــه خانهام در کرج برگشــتم اما وقتی به او زنــگ زدم تا حالش را
بپرسم جواب نداد نگران شدم و از پسرش خواستم به خانه او برود تا ببیند چه
اتفاقی افتاده است.پلیس که به تناقضگوییهای او پی برده بود به تحقیقات
ادامه داد تا اینکه سرانجام کامبیز به قتل ناپدریاش با همدستی سه مرد دیگر
اعتراف کرد و گفت :مدتی بود مشکل مالی داشتم و پول نزول گرفته بودم چون
نمیتوانســتم آن را پس بدهم از ناپدریام پول خواســتم امــا او با اینکه وضع
مالی خوبی داشت هربار بهانه میآورد و به من پول نمیداد .به همین دلیل
عصبانی شــدم و به ســراغ مرد جوانی بهنام نظیر معروف به ابلیس ســیاه که
افغانستانی بود رفتم .او چند ماه پیش از زندان آزاد شده بود و سابقه سرقت از
خانه داشت به من گفت ،همراه دو نفر از دوستانش بهنامهای فرهاد و امیر به
خانه پدرخواندهام میروند و از آن جا سرقت میکنند .روز حادثه دو پرس غذا
از رستوران گرفتم و به نظیر دادم تا او و دوستانش به بهانه بردن غذای نذری
به خانه پدرخواندهام وارد شوند و سرقت کنند اما وقتی وارد خانه شدند دست
و پای پیرمرد را بستند و از او سراغ کلید گاوصندوق را گرفتند که او مقاومت کرده
و آنها هم با پیچیدن پارچه دور صورت و گردنش وی را خفه کردند .متهمان که
مقدار زیادی طال ،پول ،فرش ابریشم و ساعت و لوازم با ارزش خانه را سرقت
کرده بودند با اعترافات کامبیز دستگیر شدند و به قتل اعتراف کردند.
سرانجام پرونده متهمان با صدور کیفرخواست روانه دادگاه کیفری استان
تهــران شــد و صبح دیروز نظیر به اتهام قتل و ســرقت ،فرهــاد و امیر به اتهام
معاونت در قتل و مشارکت در سرقت و کامبیز به اتهام معاونت در سرقت در
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
در ابتدای جلسه فرزندان مقتول بهعنوان اولیای دم برای متهمان تقاضای
قصاص و اشــد مجازات کردند .سپس کامبیز و همدستانش به تشریح ماجرا
پرداختنــد و اتهامــات خــود را مبنی بــر طراحی نقشــه ســرقت و ارتکاب قتل
پذیرفتند .بدین ترتیب در پایان جلســه قاضی دلداری و قاضی زالی از شــعبه
دوم دادگاه کیفری اســتان تهران برای تصمیمگیــری درباره متهمان و صدور
حکم وارد شور شدند.

حوادث جهان

یک فروند هواپیمای سبک امریکا با شش سرنشین در ایالت یوتا واقع در غرب
این کشــور ســقوط کرد .به گزارش نشریه امریکایی نیویورک تایمز ،این هواپیما
در منطقه «وســت جردن» روی دو ســاختمان مســکونی ســقوط کرد که باعث
آتشســوزی شــد.بنابراین گــزارش مقامات پلیس وســت جردن در نخســتین
کنفرانس خبری اعالم کردند ســقوط این هواپیما منجر به آتشســوزی شــد و
شش سرنشین و یک نفر که در یکی از ساختمانها بوده مجروح شده اما امکان
تلفات بیشتر در این حادثه وجود دارد.نیویورک تایمز افزود :مقامات پلیس در
این کنفرانس خبری به جزئیات بیشــتر حال آســیبدیدگان این سانحه هوایی
نپرداختند.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

دزدی4میلیاردیزوج سرایدار
درشبعروسی

گــروه حــوادث  /زوج ســرایدار پــس از
اینکــه صاحبخانــه به مراســم عروســی
رفــت تمــام امــوال بــا ارزش خانــه را
سرقت کرده و به شهرستان فرار کردند.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
حــدود  10روز پیــش خبــری مبنــی بــر
ســرقت از یــک خانــه ویالیــی در محلــه
قلهــک به پلیس  110اعالم شــد و تیمی
از مأمــوران کالنتــری  124قلهــک بــرای
بررســی موضوع به محل سرقت رفتند.
نخســتین بررســیها نشــان میداد زوج
صاحبخانــه شــب حادثــه برای شــرکت
در یــک جشــن عروســی ،خانــه را تــرک
کــرده بودنــد امــا موقع برگشــت متوجه
ســرقت طالهــا ،چنــد تختــه فــرش
دســتباف ،حدود  30عدد ســاعت برند،
مقادیــری دالر ،چنــد عــدد تابلــو فرش
و یــک دســتگاه خــودروی «هایمــا» از
خانه شــان شدند.سردار کیوان ظهیری،
رئیــس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ
دربــاره جزئیــات ایــن خبــر اظهــار کرد:
مأمــوران کالنتــری  124قلهــک در
تحقیقــات بیشــتر دریافتند کــه صاحب
خانــه ویالیــی روز پیش از ســرقت ،یک
زن و مــرد را بهعنــوان ســرایدار خانــه
خــود اســتخدام کــرده بــود و یــک خانه
(سوئیت) ســرایداری در مجاورت خانه
خــود را ،در اختیــار ایــن زوج ســرایدار

درخواست قصاص برای ابلیس سیاه

سقوط هواپیمای امریکایی روی  2خانه

editorial@irannewspaper.ir

برای افشای راز قتل موبد زرتشتی

انتقــال بــه تهــران ،بــه مرجــع قضایــی
معرفی شــده و پس از اعتــراف به جرم
خــود با دســتور مقــام قضایی بــه زندان
انتقــال یافته و امــوال مســروقه نیز طی
صورتجلسه تحویل مالباخته شد.

گروه حوادث /رمزگشــایی از ماجرای قتل مرموز موبد زرتشــتی و دو
مــرد دیگر که اجسادشــان در یک خانه ویالیی در شــهر ماهان کرمان
پیدا شده ،از سوی پلیس ادامه دارد.
ëëاحتمال قتل با انگیزه مالی
دادخدا ساالری ،دادستان عمومی و انقالب کرمان با تأیید قتل موبد
زرتشتی و  2همراه او به خبرگزاری صدا و سیما گفت :جسد این  3نفر
که میانگین سنی شان  40تا  50سال است ،چند روز پیش کشف شده
است .مجموعه دستگاه قضا و پلیس آگاهی به محض اطالع از قتل ،
پیگیری و تحقیقات این موضوع را در دستور کار قرار داد .وی در ادامه
افــزود :در رابطــه با این پرونده تحقیقات خوبی صورت گرفته اســت.
بــا توجه به اینکه در خــودروی یکی از مقتوالن  ۱۰هــزار دالر امریکایی
کشــف شده مشخص میشود انگیزه قتل اختالفات مالی بوده است.
ضمن اینکه یکی از مقتوالن از اقلیتهای مذهبی زرتشــتی بوده و دو
نفر همراه او مسلمان بودهاند .ساالری در پایان گفت :بررسی موضوع
بــدون توجــه به ملیت و دین بــه همت اکیپ ویــژه از پلیس آگاهی و
کارآگاهان و بازرس ویژه قتل در حال بررســی اســت و با روشــن شدن
انگیزه قاتالن از ارتکاب این قتل اطالعرسانی خواهد شد .قتل این سه
فرد در کرمان صورت گرفته و اجساد به خانه ویالیی منتقل شدند که
با مراجعه به ویال این اجساد کشف و اطالعرسانی شده است.

آسانسور خراب

سارق  2متری و برادرش

گــروه حــوادث  /تفــاوت قــد عجیب دو
برادر کیف قاپ خشن که هنگام سرقت،
طعمههایشــان را مجــروح میکردنــد
ســرنخ مهمی بــرای دســتگیری آنها به
دســت پلیــس داد.بــه گــزارش خبرنگار
حــوادث «ایــران» ،اوایــل اســفند ســال
گذشــته مأموران پلیس با شــکایتهای
سریالی کیف قاپی مواجه شدند .تمامی
مالباختگان مدعی بودند که ســرقتها
از ســوی دو پســر جــوان کــه یکــی از آنها
بســیار قد بلنــد و دیگــری کوتاه بــود رخ
داده است.یکی از شاکیها در تحقیقات
گفــت :بــرای خریــد طــا بــه مغــازهای
داخــل یــک پاســاژ رفتــه بــودم ،بعــد از
خریــد به ســمت خــودروام میرفتم که
ناگهان موتورسواری دو ترک که هر دوی
آنها کاله ایمنی به ســر داشــتند ،از کنارم
رد شــد و یکی از آنها کیفــم را قاپید .من
که از این ماجرا شــوکه شــده بودم کیفم
را محکم بهدســت گرفتم و ســارق که با
مقاومت من مواجه شــده بود ،مرا روی زمین کشــاند تا کیف را سرقت
کند.تحقیقات برای شناســایی ســارقان ادامه داشــت تا اینکه مأموران
گشــت پلیس در یکی از مناطق شــمال تهران متوجه شدند که دو پسر
موتورسوار قصد سرقت کیف مرد جوانی را داشتهاند و وقتی با مقاومت
او روبــهرو شــدند چنــد متــری وی را روی زمیــن کشــاندند امــا با کمک
رهگــذران دو مرد موتورســوار که در ســرقت ناکام مانــده بودند هنگام
فــرار تعــادل شــان را از دســت داده و زمین خوردند یکــی از آنها موفق
بــه فرار شــد و مأموران نفر دوم را دســتگیر کردند.با دســتگیری یکی از
موتورســواران او اعتراف کرد که به همراه بــرادرش اقدام به کیف قاپی
میکرده اســت.با اعترافات پســر دستگیر شــده که ریز نقش و کوتاه قد
بود مأموران وارد عمل شدند و با دستگیری برادر وی که پسری قد بلند
بود راز ســرقتهای ســریالی این دو برادر فاش شد .متهمان به دستور
بازپــرس دادســرای ویــژه ســرقت در اختیــار کارآگاهان پلیــس آگاهی
پایتخت قرار گرفتند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
توگو با سارق دو متری
 ëëگف 
از کی ســرقت میکردی؟ من آشــپز رســتوران بودم اما کرونا باعث

تحقیقات قضایی

جان پسر نوجوان را گرفت

شــد که رســتورانمان تعطیل شــود .ما
هم که بیکار شــده بودیم ،مانده بودیم
خــرج و مخــارج زندگیمــان را از کجــا
تأمیــن کنیم که به فکر ســرقت افتادم.
البته به خانــوادهام گفتــم در کار خرید
و فــروش دالر هســتم و درآمــدش هم
خوب است.
بــرادرت چگونه بــا تو همراه شــد؟
مــن در خــواب حــرف میزنــم .هــر
آنچــه در روز برایــم رخ میدهــد در
خــواب بازگو مــی کنم حتی اگر کســی
از من در خواب ســؤال بپرســد جواب
میدهــم .از بخــت بــد یــک شــب که
در خــواب بــودم بــرادرم بــه اتاقــم
میآیــد تــا وســیلهای بــردارد .مــن
هــم ماجــرای ســرقتی را کــه آن روز
مرتکب شــده بودم داشــتم در خواب
تعریــف میکــردم .بــرادرم کــه بــه
ماجــرا کنجکاو شــده بــود در خواب از
من ســؤال میکند و مــن هم ماجرای
بیکار شــدنم و ســرقت هایم را برای او تعریف کردم .روز بعد گفت
اگــر او را وارد ماجراهــای ســرقتم نکنم ،مــرا لو میدهــد من هم به
خاطر اینکه آبرویم در خانه نرود چارهای نداشــتم که برادرم را هم
در ایــن ســرقتها همــراه خــودم کنم .هر چــه گیرمــان میآمد بین
خودمان تقســیم میکردیم برای همین به همدستم گفتم که دیگر
نمیخواهم با او ســرقت کنم و با برادرم سرقتها را ادامه دادم.
شــگرد ســرقت هایت چه بــود؟ ســوژههای ما کســانی بودنــد که از
بانکهــا ،صرافیها و طالفروشــیها با کیفی پر بیــرون میآمدند .آنها
را تعقیــب میکردیــم و در فرصتی مناســب کیــف را میقاپیدیم .یک
روزهایی برای پیدا کردن سوژه مناسب مجبور میشدیم که چندساعت
وقتمان را در جلوی صرافیها و طالفروشیها صرف کنیم.
چرا آنقدر تفاوت قد دارید؟ ژنتیکی است .من به فامیل پدرم رفتهام
و او به فامیل مادرم برای همین هم من قدم خیلی بلند شد و او کوتاه.
چنــد ســرقت انجــام داده ای؟ فکــر میکنــم  15تایــی شــده ،هربار
کیفــی کــه داخــل آن دالر و طــا بــود ســرقت میکردیــم ،روزگارمان را
میگذراندیم و هر وقت پولمان تمام میشد دوباره سرقت میکردیم.

گروه حوادث /پســر نوجوان کــه برای رفتن به خانهاش در طبقه پنجم ســاختمان
ســوار آسانســور شده بود به علت خرابی آسانســور به داخل چاهک سقوط کرد و جان
باخت.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســاعت  8شــب  4مرداد مأمــوران کالنتری 124
قلهک در تماس با بازپرس کشــیک قتل پایتخت از ســقوط پسر  16ساله ای به داخل
چاله آسانســور خبر دادند .با اعالم این خبر تحقیقات به دســتور بازپرس جنایی آغاز
شــد .بررســیها نشــان داد که پســر نوجــوان بــرای رفتن به منــزل خــود در طبقه پنج
ســاختمان محل حادثه در حال اســتفاده از آسانســور بوده که ناگهان آسانسور هنگام
بــاال رفتن خراب شــده و کابین آسانســور بین طبقه چهارم و پنجم متوقف شــده بود.
پســر  16ســاله که داخل آسانســور گیــر افتاده بود زنگ هشــدار را به صــدا در میآورد.
ســرایدار ســاختمان که از بســتگان پســر نوجوان بود به همراه کلید آسانسور به سمت
آسانســور رفت .مرد ســرایدار با کلیدی که در دســت داشــت در آسانســور را باز کرد و
پسر نوجوان نیز درحالیکه قصد داشت از کابین آسانسور در طبقه چهارم خارج شود،
ناگهان به چاهک آسانســور ســقوط کرد و جان خود را از دست داد .در ادامه بررسیها
مشــخص شد که آسانسور دچار نقص فنی شــده و دو روز قبل از سوی مسئول شرکت
ســازنده تعمیر شــده بود اما در شب حادثه دوباره خراب شــد و این خرابی به قیمت
جان پسر نوجوان تمام شد.بدنبال این حادثه جسد او به دستور بازپرس شعبه پنجم
دادســرای امــور جنایی پایتخــت به پزشــکی قانونی منتقل شــد و پرونده بــرای ادامه
تحقیقات به دادسرای محل ارجاع شد.

فروش داروهای کمیاب در مغازه متروکه

گروه حوادث  /مالک مغازه متروکه که بیش از  2میلیون و  700هزار قرص و داروهای
مســکن کمیاب را انبار کرده و به متقاضیان میفروخت دســتگیر شد .سرهنگ «ایوب
صالحــی» رئیــس کالنتــری  149امامــزاده حســن در توضیــح ایــن خبر بیان داشــت:
مأموران کالنتری  149امامزاده حســن با دریافت گزارشی مبنی بر اینکه مالک مغازه
متروکهای در حوالی بزرگراه ســعیدی مقدار فراوانی دارو و قرصهای مسکن کمیاب
که بیشــتر به بیمارســتانها فروخته میشود و در داروخانه عرضه نمیشود ،در داخل
مغازهاش جمعآوری کرده و در حال توزیع آن است ،بررسی موضوع در اختیار تیمی
از مأموران عملیات کالنتری قرار گرفت.
در تحقیقــات پلیســی مغــازه متروکه و هویــت مالک آن شناســایی و نتیجه تحقیقات
پلیســی در اختیــار مرجع قضایی قــرار گرفت .بدین ترتیب مراقبتهای ویژه پلیســی
ادامــه داشــت تــا اینکه ظهر روز شــنبه بــا دســتور قضایی مالــک مغازه دســتگیر و در
بازرســی از داخــل مغــازه وی  2میلیون و  700هــزار قرص و داروهای مســکن کمیاب
کشــف شــد .ارزش ریالی اموال کشــف شده توســط کارشناســان مبلغ  15میلیارد ریال
بــرآورده شــده و متهــم پس از اعتــراف به جرم ارتکابی برای ســیر مراحــل قانونی در
اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

نقشه انتقام جویانه عموهای ناتنی برای تصاحب ارثیه میلیاردی

گروه حوادث/دو برادر که بر ســر ارثیه میلیاردی پدرشان با
برادر ناتنی خود اختالف داشــتند برای انتقامجویی از وی
پســر نوجوان او را ربودند اما با کمک مردم این آدم ربایی
نــاکام ماند.به گــزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،شــنبه
گذشــته رهگــذران و عابــران در خیابــان پیــروزی تهــران
با صحنــه عجیبی مواجه شــدند .مــرد جوانــی ناگهان به
سمت پسر  17سالهای که از پلههای مترو باال میآمد رفت
و در یک چشــم بر هم زدن پســر را به داخــل خودرو پژویی
که در همــان نزدیکی ایســتاده بود انداخــت و راننده قبل
از اینکه در خودرو بســته شــود ،پایش را روی گاز گذاشت و
فرار کرد.
پســر  17ســاله با تالش فراوان سعی داشــت خود را از
خودرو بیرون بیندازد اما مرد جوان دســتش را روی دهان
او گذاشــته بــود و بــا خشــونت مانع فرار او میشــد .پســر

نوجوان خودش را به شیشــه ماشــین میکوبید و از مردم
کمک میخواســت .در همین موقع مرد جوانی که ســوار
بر موتورسیکلت بود ســعی کرد راه را بر پژو سواران ببندد
و پســر نوجوان را نجات دهد .راننده عبــوری دیگری نیز با
دیــدن این صحنه تالش کــرد تا با بوقهــای ممتد و پیاپی
از فرار آنها جلوگیری کند .پژو ســواران که شرایط را به خود
ســخت دیدند ،به ناچار پســر نوجــوان را از خــودرو پیاده
کرده و فرار کردند.
گزارش آدم ربایی
ماجــرای ربــوده شــدن چنــد دقیقــهای پســر نوجوان
بالفاصلــه به پلیس اعالم شــد و همزمان امیــر ،با مادرش
نیز تمــاس گرفت و موضوع را خبــر داد.امیر در تحقیقات
بــه مأموران گفــت :از خانه که راه افتــادم حس کردم یک
خودرو پژو تعقیبم میکند .ســوار مترو شدم و در قطار هم

یــک نفر هر جا کــه میرفتم مرا تعقیب میکــرد و مدام در
حال صحبت با تلفن همراهش بود و اسم ایستگاهها را به
شخصی که پشــت تلفن بود میگفت .با اینکه شک کرده
بــودم اما با خــودم گفتم دچار توهم شــدهام ،در ایســتگاه
متــرو پیــروزی از قطار پیاده شــدم و خــودم را بــه خیابان
رســاندم که ناگهــان همان مــردی که مرا در متــرو تعقیب
میکرد به ســمتم آمــد و مرا به داخل خــودرو پژو هل داد و
خودش هم سوار شــد .چهره مردی که مرا تعقیب میکرد
برایم آشــنا بود اما از آنجایی که ماســک به چهره داشــت
و عینــک زده بــود ،نتوانســتم او را بشناســم.بدین ترتیب
دوربینهای مداربســته اطراف محل حادثه مورد بازبینی
قــرار گرفــت و تصویر پژو ســواران بهدســت آمــد .زمانی
که تصویــر متهمان به امیر و مادرش نشــان داده شــد ،زن
جوان آنها را شناســایی کرد و گفت :آنهــا برادرهای ناتنی

همسر سابقم هستند.
زمانی که پدرشــوهرم فوت کرد ،ارثیه خوبی به اردالن
 شــوهر ســابقم -رســید اما همیــن موضوع باعــث کینهو اختــاف شــدید بیــن او و برادرهــای ناتنی اش شــد آنها
میگفتنــد که حــق اردالن نبوده کــه ارث بیشــتری ببرد.او
ادامــه داد :یک ســال قبــل من به خاطــر اختالفاتــی که با
اردالن داشــتم از او جدا شــدم و حضانت بچهام را نیز به
عهده گرفتم .احتماالً دو عموی ناتنی امیر زمانی که دیدند
از طریــق شوهرســابقم نمیتوانند به ارثیهشــان برســند،
تصمیــم گرفتنــد که امیــر را برباینــد تــا در ازای آزادی او از
همسر سابقم پول بگیرند.
به دنبال اظهارات زن جوان ،به دستور بازپرس جنایی
تحقیقــات بــرای بازداشــت دو عمــوی ناتنی و شناســایی
انگیزه اصلی آنها از این کودکربایی صادر شد.

