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صاحبخانه به مستأجرانش 
آموزش سرقت مي داد 

م�رد ميانس�ال خان�ه اش را ب�ه آموزش�گاه س�رقت تبدي�ل 
ك�رده و در قب�ال اج�اره ه�ر ش�ب خان�ه از مس�تأجرانش 
مي گرف�ت.  س�رقتي  هم�راه  تلف�ن  گوش�ي  ي�ك 
گزارش جوان، چندي قبل مردي سراسيمه به اداره پليس رفت و از چهار 
پسر جوان مسافركش نما به اتهام سرقت اموالش شكايت كرد. شاكي در 
توضيح ماجرا گفت: غروب آفتاب بود كه در حوالي ميدان آزادي براي 
رفتن به خانه ام سوار خودروي پرايدي شدم كه عالوه بر راننده سه پسر 
جوان ديگر هم به عنوان مس��افر داخل آن نشس��ته بودند. پس از طي 
مسافت كوتاهي راننده مسيرش را عوض كرد كه به آن اعتراض كردم 
و در همان لحظه يكي از سرنشينان خودرو چاقويي به پهلويم فشار داد 
و تهديد كرد، س��كوت كنم. در حالي كه متوجه شدم در دام زورگيران 
مسافركش نما گرفتار شده ام با التماس از آنها خواستم رهايم كنند اما 
آنها به التماس هاي من توجهي نكردند تا اينكه در نهايت راننده، خودرو 
را در مكاني خلوت نگه داشت و سرنشينان آن همه اموالم كه گوشي تلفن 

همراه، پول و اموال قيمتي ام بود، از من گرفتند و بعد مرا رها كردند. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي بهشتي، بازپرس شعبه دوم 
دادسراي ويژه سرقت براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفت. 
مأموران در نخس��تين گام از تحقيقات با چند ش��كايت مشابه ديگر از 
سوي شهروندان روبه رو ش��دند كه همگي حكايت از اين داشت چهار 
پسر جوان در پوشش مسافركشي در حوالي ميدان آزادي و سه راه آذري 
شهروندان را براي رساندن به مقصد سوار خودروي پرايد مي كنند و در 
ادامه اموالشان را به زور از آنها سرقت مي كنند. همچنين مشخص شد 
زورگيران مسافركش نما براي اينكه شناسايي نشوند پالك خودروشان 
را مخدوش مي كنند.  در حالي كه هر روز به تعداد شاكيان افزوده مي شد 
مأموران دريافتند متهمان در آخرين زورگيري مرد وكيل را به عنوان 

مسافر سوار كرده و از او زورگيري كرده اند. 
شاكي به مأموران گفت: دفتر كارم در حوالي سه راه آذري است. نزديك 
غروب آفتاب از محل كارم بيرون آمدم تا به خانه ام بروم و سوار خودروي 
پرايدي شدم كه چهار سرنشين داشت. وقتي راننده به راه افتاد به آنها 
مشكوك شدم و از راننده خواس��تم خودرواش را متوقف كند تا پياده 
شوم كه يكي از آنها با چاقو مرا تهديد كرد. از ترس جانم در مقابل آنها 
مقاومت نكردم و همه اموال��م را به آنها دادم اما وقتي م��را از خودرو به 
بيرون پرت كردند موفق شدم ش��ماره پالك خودروي زورگيران را به 

خاطرم بسپارم. 
بدين ترتيب مأموران با بررس��ي پالك خودروي صاحب آن را كه پسر 
جواني به نام كامران است، شناسايي كردند. در حالي كه بازپرس پرونده 
دستور توقيف خودروي زورگيران را صادر كرده بود، بررسي ها نشان داد 
كامران به تازگي خودروي پژويي نيز خريده است. در نهايت مأموران چند 
روز قبل كامران را بازداشت كردند كه متهم در بازجويي به زورگيري هاي 
سريالي با همدستي سه نفر از دوستانش اعتراف كرد. پس از اين مأموران 
سه همدست متهم را دستگير و براي بازجويي به دادسراي ويژه سرقت 
منتقل كردند. متهمان پس از اعتراف به جرمشان براي ادامه تحقيقات 

در اختيار مأموران پليس قرار گرفتند. 
گفت وگو با يكي از متهمان 

كامران شما در زورگيري ها چه نقشي داشتي ؟ 
خودروي پرايد متعلق به من بود و من هميشه راننده بودم. 

سابقه داري ؟ 
نه، ما هيچكدام سابقه نداريم. 

با همدستانت چطور آشنا شدي ؟ 
ما همه فاميل نزديك و اهل يكي از شهرهاي غربي كشور هستيم. 

شما كه س�ابقه دار نبوديد چه ش�د كه براي سرقت راهي 
تهران شديد ؟ 

واقعيتش در شهرستان بيكار بوديم و از طرفي هم شنيده بوديم در تهران 
پول پارو مي كنند و راه هاي زيادي براي پولدار شدن است. به همين خاطر 

هفت ماه قبل چهار نفري از شهرستان براي كار به تهران آمديم. 
پس چرا كار نكرديد ؟ 

ابتدا مدتي كار كرديم. مثاًل من خودم در نمايشگاه بين المللي كارهاي 
خدماتي انجام مي دادم و دو نفر ديگرمان هم در بازار باربري مي كردند 
و يك نفر ديگرمان هم در ساختمان در حال ساختي كارگري مي كرد تا 

اينكه مردي به ما پيشنهاد سرقت داد و ما هم قبول كرديم. 
چرا ؟ 

ما جايي براي خواب نداش��تيم و معموالً شب ها در ترمينال ها يا داخل 
خودرو مي خوابيديم كه مدتي قبل در ترمينال با مردي آش��نا شديم و 
قبول كرد به ما جاي خواب بدهد. پس از اين او گفت كه كار خوبي براي 
ما سراغ دارد كه درآمدش خوب است و خيلي زود پولدار مي شويم كه 
پيش��نهاد زورگيري به ما داد و خودش هم به ما آموزش داد كه چطور 
مسافران پول دار را شناسايي و سوار خودرو و اموالشان را سرقت كنيم. 

در مقابل به صاحبخانه چه مي داديد ؟ 
قرار شد ما شبي يك گوشي سرقتي گرانقيمت به او بدهيم و ما هم هر 
شب به او يك گوشي بابت اجاره خانه مي داديم و بقيه اموال سرقتي را 

هم او از ما مي خريد. 
چه شد كه شناسايي شديد ؟ 

ما هميشه پالك خودرو را مخدوش مي كرديم اما در آخرين زورگيري 
مست بوديم و حواس��مان نبود كه پالك را مخدوش كنيم و شناسايي 
شديم. مدتي قبل كه تصميم گرفتم خودرو را بفروشم فهميدم خودروام 
دستور توقيف دارد كه متوجه شدم شناسايي شده ايم و به همين خاطر 
خودرو را به يك س��وم قيمت به همان صاحبخانه به صورت قولنامه اي 
فروختم و با پول آن و پول هاي سرقتي خودروي ديگري خريدم اما باز 

هم شناسايي و دستگير شدم. 

قاتل برادر در يك قدمي چوبه دار
 قرار گرفت 

پرونده مرد جواني كه يكسال قبل به خاطر اختالف مالي برادرش 
را با شليك گلوله به قتل رسانده بود، براي سير مراحل اجراي حكم 
به شعبه اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد. 
به گزارش جوان، ساعت 23 شامگاه يك ش��نبه 26 فروردين  سال قبل 
بود كه بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري 144 جواديه تهرانپارس از قتل مرد جواني با شليك 
گلوله با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 

محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد مرد 39 ساله اي به نام حميد كه پشت 
خودروي آزرايش با شليك گلوله به سينه اش به قتل رسيده بود روبه رو 
شدند. يكي از مأموران به بازپرس جنايي گفت: در حين گشت زني در 
خيابان دماوند تقاطع خيابان اتحاد متوجه خودروي آزرايي شديم كه 
به صورت مش��كوكي پارك ش��ده بود. وقتي به خودرو نزديك شديم 
مشاهده كرديم در حالي كه خودرو روشن اس��ت راننده آن با شليك 

گلوله به قتل رسيده است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني تيم جنايي تحقيقات خود را 
براي شناسايي قاتل يا قاتالن آغاز كردند كه در بررسي هاي دوربين هاي 
مداربسته مش��خص ش��د دقايقي قبل برادر مقتول پس از شليك به 
برادرش پشت فرمان خودرو سراسيمه از داخل خودرو آزرا پياده شده و 
با خودروي زانتياي سفيد رنگش از محل گريخته است. در شاخه ديگر 
از تحقيقات مأموران دريافتند مقتول از مدتي قبل با برادرش اختالف 
حساب داشته است. بنابراين مأموران برادر مقتول را به عنوان مظنون به 
قتل بازداشت و همچنين از مخفيگاهش كلت كمري كه با آن جنايت را 

مرتكب شده بود، كشف كردند. 
متهم 40 س��اله پس از دستگيري با اظهار پش��يماني به قتل برادرش 
اعتراف كرد. وي در توضيح ماجرا گفت: مدتي ب��ود با برادرم اختالف 
حساب داشتم. خيلي تالش كردم طلبم را از او بگيرم اما او قبول نمي كرد 
تا اينكه تصميم گرفتم او را به قتل برسانم. به همين خاطرمدتي قبل 
اسلحه اي خريدم تا اينكه شب حادثه با برادرم قرار گذاشتم درباره طلبم 
با او حرف بزنم. وقتي سرقرار رفتم او قبول نكرد كه طلبم را پس دهد كه 
اسلحه را بيرون آوردم و به طرفش شليك كردم. پس از اين ترسيدم و از 

محل گريختم و االن هم از قتل برادرم پشيمان هستم. 
همزمان با ادامه تحقيقات از متهم، پدر مقتول ب��ه عنوان اولياي دم و 
ولي قهري پسر خردس��ال مقتول به دادس��راي جنايي رفت و قاتل را 
بخشيد اما دختر 12 ساله مقتول براي عمويش درخواست قصاص داد . 
متهم در نهايت پس از تكميل تحقيقات در شعبه چهارم دادگاه كيفري 
يك استان تهران محاكمه ش��د كه دختر مقتول دوباره براي عمويش 
درخواس��ت قصاص داد و هيئت قضايي هم قاتل را به قصاص محكوم 
كردند. چند روز قبل رأي دادگاه پس از تأييد در شعبه 11 ديوان عالي 
كشور براي سير مراحل اجراي قانون به شعبه اجراي احكام دادسراي 
امور جنايي تهران فرستاده شد. بدين ترتيب قاتل برادر در يك قدمي 

چوبه دار قرار گرفت. 
 

سقوط بهمن جان كوهنورد را گرفت
فرمانده انتظامي شهرس�تان »بينالود« در استان خراسان رضوي 
از مرگ يك كوهنورد 31 س�اله در ارتفاعات كنك اين شهرستان 

خبر داد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ علي اكبر حس��ين پور گفت: در پي تماس 
تلفني يكي از شهروندان با فوريت هاي پليس��ي 110 مبني بر سقوط 
فردي 31 ساله از ارتفاعات، موضوع در دس��تور كار مأموران انتظامي 

پاسگاه نغندر شهرستان بينالود قرار گرفت. 
وي افزود: دوكوهنورد كه قصد صعود به ارتفاعات فلس��كه روس��تاي 
نغندر را داشتند در مسير برگشت راه را اشتباه مي روند و بر اثر ريزش 
بهمن يكي از كوهنوردان به پايين ارتفاع س��قوط كرده و جان خود را 

از دست مي دهد. 
 با پيگيري هاي به عمل آمده و تالش نيروهاي امداد و نجات كوهستان 
هالل احمر، آتش نش��اني و عوامل انتظامي پس از 7 س��اعت جست و 
جو سرانجام موفق مي شوند، جس��د كوهنورد را كه در دره منتهي به 

ارتفاعات در زير برف مدفون شده بود، پيدا كنند. 
سرهنگ حسين پور خاطرنشان كرد: جس��د اين كوهنورد به پزشكي 

قانوني منتقل شد و تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد. 

سارق دوربين هاي مداربسته 
دستگير شد

را  مداربس�ته  دوربين ه�اي  اس�ت  مته�م  ك�ه  م�ردي 
ش�د.  بازداش�ت  مي ك�رد،  س�رقت  ك�رج  محله ه�اي  در 
به گزارش جوان سرهنگ محمد نادربيگي، رئيس پليس آگاهي استان 
البرز گفت: در پي اعالم شكايت هاي متعدد به پايگاه يكم پليس آگاهي 
استان البرز درباره سرقت دوربين هاي مداربسته مغازه ها و واحدهاي 
مسكوني در مناطقي از شهر كرج، پيگيري موضوع به صورت ويژه در 

دستور كار مأموران اين پايگاه قرار گرفت. 
ابتدا تمامي مناطقي كه سرقت در آنجا اتفاق افتاده بود، تحت بررسي 
قرار گرفت و كارآگاهان متهم را در حالي كه در حال س��رقت دوربين 

مداربسته يك فروشگاه مواد غذايي بود، دستگير كردند. 
متهم در بازجويي هاي اوليه به جرم خود مبني بر 100 فقره س��رقت 
دوربين هاي مداربسته مغازه ها و واحدهاي مسكوني در مناطقي از شهر 
كرج اعتراف كرد و گفت كه دوربين هاي سرقتي را به قيمت پايين تر از 

قيمت بازار و به مبلغ يك ميليون ريال به فروش رسانده است. 

 خواستگار شيشه اي 
 خودروهاي  شهروندان را تخريب كرد

خواس�تگار كينه ج�و وقت�ي متوجه ش�د دختر م�ورد عالقه اش 
ب�ا ف�رد ديگ�ري ازدواج ك�رده اس�ت با همدس�تي دوس�تانش 
23خ�ودروي پارك ش�ده مقاب�ل خانه ع�روس را تخري�ب كرد. 
به گزارش جوان سرهنگ سيد محمد گنجه، رئيس پايگاه نهم پليس 
امنيت عمومي پايتخت گفت: اين حادثه شامگاه 12 دي ماه امسال در 
محله دولت آباد شهر ري اتفاق افتاد و مأموران پليس بعد از حضور در 
محل متوجه شدند چهار مرد جوان بعد از تخريب 23 خودروي پارك 

شده  گريخته اند. 
در تحقيقات ميداني عامل تخريب ها شناس��ايي و مشخص شد متهم 
وقتي متوجه ش��ده بود دختر م��ورد عالقه اش با مرد ديگ��ري ازدواج 
كرده مقابل خانه عروس حاضر شده و با همدستي سه نفر از دوستانش 
خودروهاي پارك شده را تخريب كرده اس��ت. سرهنگ گنجه گفت: 
مأموران پليس س��رانجام روز گذش��ته متهم اصلي و سه همدستش 
را بازداش��ت كردند. متهم 30 ساله كه به مصرف شيش��ه اعتياد دارد، 
در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد. س��رهنگ گنج��ه با بيان اينكه 
خسارت هاي وارد شده 70 ميليون تومان اعالم شده است گفت: متهمان 

به همراه پرونده راهي دادسرا شدند. 

امان برهم زنندگان  امنيت را   خواهيم گرفت
فرمانده انتظام�ي پايتخت با انتق�اد از برخي 
دس�تگاه ها در عمل نكردن به وظايف قانوني 
خود در مبارزه با مواد مخدر تأكيد كرد كه پليس 
اجازه نمي دهد هيچ نقطه اي از تهران به پاتوقي 
براي مجرمان و معترضان ب�ه نواميس تبديل 
شود. سردار حسين رحيمي ادامه داد: ما دانه 
دانه به سراغ مناطقي كه محلي براي مجرمان 
ش�ده مي رويم و اجازه نخواهي�م داد آرامش 
داشته باش�ند و امان را از كساني كه بخواهند 
امنيت م�ردم را به�م بزنند خواهي�م گرفت. 
سردار حسين رحيمي كه روز گذشته در مراسم 
توديع و معارفه رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر 
تهران بزرگ سخن مي گفت ادامه داد: من سال هاي 
سال جز خدمت از سرهنگ محمد بخشنده، رئيس 
پليس مبارزه با مواد مخدر ته��ران نديدم. ايجاد 
ساختارهاي جديد كار اطالعاتي و برخورد عملياتي 
و برخورد با قاچاقچيان خرده و بزرگ و برخورد با 

معتادان به ويژه معتادان متجاه��ر و ايجاد مركز 
بازپروري سروش از اقدامات سرهنگ بخشنده در 

اين مدت است.  
وي ادام��ه داد: ح��دود 1۵0 معت��اد متجاهر كه 
سال هاي طوالني خانواده ها تركشان كرده بودند، 
توانس��تند با خانواده در اين مركز ارتباط بگيرند. 
در دو سال گذش��ته كارهاي بزرگي را رقم زديم. 
در منطقه شوش و هرندي س��الهاي سال درگير 
بوديم، اما در اين دو سال توانستيم بيش از 9۵ درصد 
پاكس��ازي كنيم در حالي كه هن��وز هم برخي از 
دستگاه ها همكاري نمي كنند. آيا در آن وزارتخانه 
به آن عظمت نمي توانند به 2 الي3 هزار نفر معتاد 
متجاهر منع پذيرش كه داراي صغرسن، كبر سن و 

بيماري هستند خدمات دهند؟
س��ردار رحيمي با انتقاد از بي توجهي دستگاه ها 
در عمل به وظايف قانوني شان گفت: امروز جلسه 
هماهنگي پاكسازي دره فرحزاد،  فالن دستگاه نفر 

۸0 ام خود را فرستاده بود، درحالي كه اين محدوده 
بسيار گسترده است و پاتوق معتادان  و مواد فروشان 

خرد و حتي عمده است. 
در آخرين دس��تگيري در دره فرحزاد يك دختر 
مظلوم 13 س��اله گرفتار 19 تا 20 معت��اد و مواد 
فروش بود اينها فرزندان ما هس��تند و بايد كمك 
كنيم.  رئيس پليس تهران ب��زرگ افزود: معتاد از 

نظر ما مجرم است معتادي كه خود اقدام كند از 
نظر ما مجرم نيست، اما معتادي كه براي او چندين 
بار در مراكز بازپروري هزينه شده برابر قانون از نظر 
ما مجرم است و ما با جديت با آنها برخورد مي كنيم.    
وي درباره وضعيت دره فرحزاد هم گفت: 30 الي 
40 درصد دره فرحزاد پاكسازي شده است و حدود 
دو و نيم كيلو متر مانده ك��ه درخصوص آن امروز 

تصميم گيري شد. 
س��اير نقاط تهران كه به وجود س��ارقان و خرده 
فروشان و معتادان متجاهر آلوده است پاكسازي 
مي كنيم و امان اينه��ا را خواهيم  بريد. همچنين 
اراذل و اوباش رها نخواهند شد  و با انسجام خوبي 
كه بين نيروي انتظامي و دستگاه قضايي ايجاد شده 
امان را از كساني كه بخواهند امنيت و آرامش مردم 
را بهم بزنند، خواهيم گرفت. در اين مراسم سرهنگ 
عبدالوهاب حسن وند به عنوان رئيس پليس مبارزه 

با مواد مخدر تهران معرفی شد. 

دومين پرونده قتل متهم هم با بخشش بسته شد
مردي ك�ه در نوجوان�ي مرتكب قتل ش�ده 
و موف�ق ب�ه جل�ب رضاي�ت اولي�اي دم 
ش�ده بود در دومي�ن پرون�ده قت�ل ه�م با 
پرداخت دي�ه از طن�اب دار فاصل�ه گرفت. 
به گزارش جوان، متهم 31 س��اله كه احمد نام 
دارد صبح روز گذش��ته از زندان به ش��عبه 11 
دادگاه كيفري يك استان تهران منتقل شد. بعد 
از اينكه قاضي دادگاه رس��ميت جلسه را اعالم 
كرد، نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و 
از كيفرخواست صادر شده دفاع كرد. او توضيح 
داد: احمد ششم اسفند س��ال گذش��ته به اتهام 
قتل يكي از دوستانش كه اميد نام داشت تحت 
تعقيب قرار گرفت و بعد از دو ماه بازداشت شد. 
او در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرده و گفته 
است كه در پارك جوانمردان با دوستش درگير 
ش��ده و او را به قتل رسانده است. متهم توانسته 
است با پرداخت ديه رضايت اولياي دم را جلب 
كند كه درخواست مي كنم از جنبه عمومي جرم 

مجازات شود. 
سپس احمد به درخواست قاضي در جايگاه قرار 
گرفت و اتهامش را پذيرفت. او توضيح داد: من در 
يك مغازه صافكاري كار مي كردم و چندبار بود 
كه با امير كه از دوس��تانم بود درگير شده بودم. 
البته ما با هم بچه محل بوديم و به خاطر مسائل 

جزيي با هم مشاجره لفظي داشتيم. آن روز امير 
به من زنگ زد و گفت به پارك بيا تا حساب مان را 
با هم تسويه كنيم كه قبول كردم. وقتي به پارك 
رسيدم امير و دوستانش منتظرم بودند. مشخص 
بود كه مشروب خورده اند و مست كرده اند. وقتي 
مقابل شان رسيدم امير به سمتم حمله كرد. او 
چاقو داشت و به دستم ضربه زد و زخمي شدم. 

بعد دوستانش به هواخواهي امير وارد دعوا شدند. 
من تنها بودم و مي خواستم از خودم دفاع كنم. 
دست به جيب شدم و چاقو كشيدم. وقتي امير 
به من نزديك شد ضربه را پرتاب كردم كه به او 
برخورد كرد و بعد روي زمين افتاد. آنجا بود كه 

از محل فرار كردم. 
متهم در حال��ي كه آث��ار جراحت زي��اد چاقو 

روي صورت و گردنش پيدا ب��ود، ادامه داد: من 
نمي خواس��تم كه امير به ميرد و براي كشتن او 
هم به پارك نرفته بودم. احمد درباره ش��رايط 
بخش��ش هم گفت: خانواده ام ب��راي نجات من 
از طناب دار خانه شان را به قيمت ۵00 ميليون 
تومان فروخته اند و توانس��ته اند كه از اولياي دم 
رضايت بگيرند. هش��ت ماه اس��ت كه در زندان 
هستم و از دادگاه مي خواهم كه در مقدار زندان 

من تخفيف دهند تا آزاد شوم. 
احمد درباره اولين قتلي كه هم كه مرتكب شده 
بود براي دادگاه توضيح داد. او گفت: من 13 سال 
قبل و در حالي كه 1۸ سال داشتم پايم به پرونده 
قتل باز ش��د. آن س��ال در مغازه صافكاري كار 
مي كردم و ش��اگرد مغازه اي در شهر ري بودم. 
داش��تم با پيچ گوش��تي با ش��اگرد ديگر مغازه 
شوخي مي كردم كه نمي دانم چطور پيچ گوشتي 

به سرش فرو رفت و فوت شد. 
در آن حادثه خان��واده ام 1۵0 ميليون تومان به 
اولياي دم دادند و رضايت ش��ان را جلب كردند. 
قض��ات دادگاه هم م��ن را به پنج س��ال حبس 
محكوم كردند، اما يكس��ال آن را تحمل كردم 

و بعد آزاد شدم. 
قضات دادگاه بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم 

وارد شور شد. 

قتل پسر خاله  در ایران پس از قتل در افغانستان
پس�ر افغ�ان پ�س از اينك�ه در افغانس�تان 
م�ردي را ب�ا ش�ليك گلوله ب�ه قتل رس�انده و 
به اي�ران گريخته ب�ود، پس�رخاله اش را هم به 
قت�ل رس�اند. مته�م روز گذش�ته در دادگاه 
كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران محاكم�ه ش�د. 
به گزارش جوان، جلسه رسيدگي به اين پرونده صبح 
روز گذشته در شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان 
تهران بررسي شد. براساس كيفرخواست صادر شده 
متهم پرونده نويد نام داشت و تبعه كشور افغانستان 
بود. او پنج سال قبل و در حالي كه 1۵ سال داشت به 
اتهام قتل پسرخاله اش در شهرستان شهريار تحت 
تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. نويد در بازجويي ها 
به جرمش اعتراف كرد و گفت آن روز در ورزشگاهي 
كه مسابقات كشتي افغان ها در آن برگزار شده بود با 
پسرخاله اش كه سعدي نام داشت مواجه شده بود و 
با چاقويي كه دوستش بسم اهلل به دست او داده بود، 
سعدي را به قتل رسانده بود. سعدي قبل از فوت به 

كاركنان بيمارستان گفته بود كه پسرخاله اش نويد 
او را با ضربه چاقو هدف قرار داده است. 

نويد صبح روز گذشته بعد از اينكه وكيل اولياي دم 
برايش درخواست قصاص كرد در جايگاه قرار گرفت 
و اتهامش را انكار كرد. او گفت: من براي تماش��اي 
مسابقات كشتي به ورزشگاه رفته بودم. بعد از مدت ها 
پسرخاله ام را آنجا ديدم اما به او توجه نكردم. او هم به 
من توجه نكرد چون كه ما با هم قهر بوديم. مسابقه 
كه تمام شد به طرف خانه حركت كردم. در مسير بود 
كه به من خبر دادند چند نفر با هم دعوايشان شده و 
پسرخاله ام در دعوا كشته شده است. ساعتي بعد هم 
پليس به سراغم آمد و من را به اتهام قتل بازداشت 
كرد.  قاضي گفت: پسرخاله ات سعدي قبل از فوتش 
تو را به عنوان قاتل معرفي كرده است. چند شاهد هم 
ديده اند كه تو در دعوا حاضر بودي و به سعدي ضربه 
وارد كردي؟ متهم گفت: من حرف هاي شاهدان را 

قبول ندارم. 

متهم ادامه داد: خانواده من و سعدي با هم قهر بودند. 
علتش هم اين بود كه در كش��ورمان رسم است اگر 
كسي فوت كند خانواده هاي نزديك براي آن خانواده 
غذا مي برند. ما اما خانواده فقيري بوديم و بعد از فوت 
يكي از اعضاي خانواده خاله ام نتوانستيم برايشان غذا 
ببريم. اين موضوع سبب قهر دو خانواده شد و سعدي 

هم از من كينه به دل گرفته بود. 
قاضي به متهم گفت: بررسي سوابق تو كه از پليس 
افغانستان استعالم شده نشان مي دهد ۸۵ روز قبل از 
قتل سعدي و در حالي كه 1۵ ساله بودي در كشورت 
مردي را با اس��لحه به قتل رس��انده و به ايران فرار 
كردي. متهم گفت: من اين قتل را هم قبول ندارم. 
در ادامه بس��م اهلل، مردي كه چاقو را به دست متهم 
داده ب��ود در جايگاه قرار گرفت و گف��ت: من از پنج 
سال قبل به اتهام معاونت در قتل بازداشت هستم و 
اتهامم را هم قبول ندارم. قضات دادگاه بعد از شنيدن 

آخرين دفاع متهمان وارد شور شد. 

كارت ملي مادر سارق داخل خودرو جا ماند
جاماندن كارت ملي مادر يكي از س�ه 
عضو باند سرقت سبب شد كارآگاهان 
پايگاه نهم پليس آگاهي تهران سارقان 
را كه يكي از آنها دانش�جوي رش�ته 
كارگردان�ي ب�ود، بازداش�ت كنن�د. 
به گزارش جوان 11 ارديبهشت ماه امسال 
بود كه پرونده از دادسراي شهر ري براي 
بررسي به پايگاه نهم پليس آگاهي تهران 
فرستاده شد. شاكي كه تبعه كشور عراق 
بود در شرح ماجرا گفت: من براي درمان 
به ايران آمده ام. ساعت 11 امروز همراه 
همس��رم در راه بيمارس��تان ب��ودم كه 
سرنشين يك س��واري پرايد از ماشين 
پياده ش��د و به س��مت من آمد. او كيف 
دستي ام را سرقت كرد و سوار آن ماشين 
شد و فرار كرد. داخل كيفم اوراق هويتي، 
دو گوشي تلفن همراه، يكصدهزار دينار 
عراق،  2 ميليون تومان پول نقد و مقداري 

لوازم ديگر بود. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت كارآگاهان 
پلي��س در جريان تحقيق��ات ميداني و 
بررس��ي دوربين هاي مداربس��ته موفق 
شدند تصوير ناخوانايي از پالك به دست 
آورند. آنها بعد از بررس��ي شماره هاي به 
دست آمده توانستند شماره كامل پالك 
پرايد را به دست آورند. تحقيقات بعدي 

اما نشان داد كه اين خودرو چند روز قبل 
در مح��دوده پايگاه س��وم پليس آگاهي 
اعالم س��رقت شده اس��ت. در حالي كه 
تحقيقات ادامه داشت مأموران كالنتري 
حكيمه هنگام گش��ت زني توانس��تند 
خودرو را رها شده كشف و به پاركينگ 
منتقل كنند. بعد از آن بود كه كارآگاهان 
راهي پاركينگ شده و در بازرسي كامل 
خودرو و در زير صندلي عقب كارت ملي 

زني ميانسال را پيدا كردند. 
از آنجا كه احتم��ال نمي رفت اين زن در 
جريان سرقت نقش داشته باشد سوابق 
او بررسي ش��د. تحقيقات اما خيلي زود 
نتيجه داد؛ چراكه مش��خص شد پسر او 
از سارقان س��ابقه دار است. وقتي تصوير 
پسر وي به مرد عراقي نش��ان داده شد 
او مرد جوان را به عنوان س��ارق كيفش 

شناسايي كرد. 
فريد 2۵ ساله از مجرمان سابقه دار بود كه 
به اتهام سرقت بازداشت شد و به زندان 
افتاده بود. در تحقيقات بعدي مخفيگاه 
او حوال��ي مي��دان نارمك شناس��ايي و 
بازداشت شد. او در بازجويي ها به سرقت 
اعتراف كرد و گفت كه نقش��ه سرقت را 
همدس��تش كه دختري 22 ساله به نام 
روش��ا اس��ت طراحي كرده است. متهم 

گفت: روشا، دانشجوي رشته كارگرداني 
تئاتر است و به من پيشنهاد داد كه كيف 
مرد عراقي را سرقت كنيم. قبل از حادثه 
من و روش��ا حوالي ميدان فاطمي يك 
خودروي پرايد سرقت كرديم. بعد رفت 
و آمد م��رد عراقي را زير نظ��ر گرفتيم. 
روز حادثه روش��ا رانندگي مي كرد و من 
توانستم كيف را سرقت كنم. با اطالعاتي 
كه فري��د در اختي��ار پليس گذاش��ت 
مخفيگاه روشا هم در نياوران شناسايي و 

متهم بازداشت شد. 
روش��ا در بازجويي ها به جرمش اعتراف 
ك��رد و گف��ت: من دانش��جوي رش��ته 
كارگرداني هستم و با فريد رابطه دوستي 
دارم. م��ردي عراقي به ن��ام محمود كه 
س��اكن دولت آباد اس��ت، گفته بود كه 
شاكي با خودش پول زيادي دارد. محمود 
آمار رفت و آمد ش��اكي را در اختيار من 
گذاشت و من هم با همدستي فريد كيف 
را سرقت كرديم. بعد از اعتراف متهم بود 
كه محمود هم در مخفيگاهش بازداشت 

شد و به جرمش اعتراف كرد. 
سرهنگ كارآگاه كرم يوسف وند، رئيس 
پايگاه نهم پليس آگاهي پايتخت گفت: 
اعضاي باند با كامل ش��دن تحقيقات به 

دستور قاضي روانه زندان شدند. 


