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اجير كردن سارقان نقابدار
 براي انتقام از همسايه مغازه دار

م�رد قهوه خان�ه دار ك�ه در جريان اخت�اف مال�ي با مغ�ازه دار 
همس�ايه پنج س�ارق نقاب�دار ناش�ناس را اجي�ر كرده ب�ود 
با رد يابي دوربين هاي مداربس�ته شناس�ايي و بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، شامگاه 17 دي ماه امسال مردي وارد كالنتري 136 
فرجام شد و گزارش يك سرقت را اعالم كرد. او گفت: من صاحب يك 
مغازه فروش لوازم خانگي هستم و لحظاتي قبل چند سارق لوازم داخل 
مغازه ام را س��رقت كرده و گريختند. وقتي كارآگاه��ان پايگاه چهارم 
پليس آگاهي با دستور قاضي، مأمور رسيدگي به پرونده شدند شاكي 
جزئيات بيشتري از حادثه را شرح داد و گفت: ساعت 23 داخل مغازه ام 
در خيابان آيت شمالي مش��غول كار بودم كه پنج مرد نقابدار در حالي 
كه چاقو و قمه داشتند، وارد شدند. آنها با تهديد مقدار زيادي از لوازم 
داخل مغازه به ارزش 100 ميليون تومان را سرقت كرده و من را داخل 

مغازه ام حبس و فرار كردند. 
با حضور كارآگاهان در محل و بررس��ي دوربين هاي مداربسته تصوير 
متهمان به دست آمد اما مشخص ش��د كه چهره همگي آنها پوشيده 
و قابل شناس��ايي نيس��ت. كارآگاهان سپس با بررس��ي دوربين هاي 
مداربسته ساختمان هاي اطراف، فرار سارقان از محل را رد يابي كرده 
تا اينكه چند خيابان دورتر آنها نقاب از چهره برداشتند و اموال سرقت 
شده را به مردي جوان تحويل دادند و بعد از گرفتن يك بسته از محل 

دور شدند. 
شاكي بعد از ديدن تصوير مردي كه سارقان با او مالقات كرده بود، گفت 
كه او را مي شناسد. شاكي توضيح داد: اين مرد عادل نام دارد و صاحب 
يك قهوه خانه در همس��ايگي محل كارم اس��ت. من مدتي است كه با 
عادل اختالف حساب دارم و چندبار با هم درگير شده ايم. وقتي مأموران 
پليس براي بازداشت عادل راهي محل كارش شده، متوجه شدند كه او 
پس از وقوع حادثه ديگر به محل كارش نرفته است تا اينكه ساعت21 
شامگاه ش��نبه 21 دي ماه او را در قهوه خانه اش بازداشت كردند. عادل 
در بازجويي ها به اجير كردن سارق براي دستبرد به مغازه همسايه اش 
اعتراف كرد و گفت كه اموال سرقت شده را در محل كار برادرش پنهان 

كرده است كه اموال سرقتي كشف و به شاكي تحويل داده شد. 
عادل درباره هويت سارقان اجير شده هم گفت: من آنها را نمي شناختم. 
چند روز قبل از حادثه با آنها در پارك سرخه حصار آشنا شدم و قرار شد 
در قبال سرقت از مغازه شاكي چيزي از هويت شان به من نگويند و من 

هم در قبال سرقت 10ميليون تومان به آنها بدهم. 
س��رهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پاي��گاه چهارم پليس آگاهي 
پايتخت گفت: در حالي كه تحقيقات در اين ب��اره ادامه دارد متهم به 

دستور قاضي راهي زندان شد. 

بازداشت 2 سارق خودرو 
با شليك گلوله 

دو س�ارق خ�ودرو در جري�ان دو حادث�ه جداگان�ه ب�ا ش�ليك 
گلول�ه مأم�وران گش�ت پليس آگاهي تهران بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، اولين س��ارق را مأموران پليس آگاهي تهران هنگام 
گشت زني حوالي پايانه جنوب تهران شناسايي كردند و تحت تعقيب 
قرار دادند. سرهنگ كارآگاه س��عد اهلل گزافي، رئيس مركز پشتيباني 
عمليات پليس آگاه��ي پايتخت توضي��ح داد: مأموران يگان گش��ت 
پليس آگاهي هنگام گش��ت زني حوالي پايانه جنوب به يك دس��تگاه 
خودروي س��واري مزدا3 كه در حال حركت بود مظنون ش��ده و بعد 
از اس��تعالم پالك خودرو مشخص ش��د كه 29 دي ماه در شهرستان 
اسالمشهر سرقت شده اس��ت كه به راننده فرمان ايست دادند. راننده 
اما بدون توجه به فرمان پليس با فشار روي پدال گاز از محل دور شد و 
به سمت بزرگراه نواب رانندگي كرد. همزمان مأموران پليس با هشدار 
به متهم براي به كار گيري قانون استفاده از سالح شروع به تيراندازي 
كرده و الس��تيك هاي خودرو را هدف قرار دادند و موفق شدند خودرو 
را در تونل توحيد متوقف و راننده را بازداشت كنند. متهم 24 ساله كه 
بهرام نام داشت به سرقت اعتراف كرد و براي كشف جرائم بيشتر به اداره 

پليس منتقل شد. 
   بازداشت سارق پرايد با شليك گلوله

سرهنگ كارآگاه سعداهلل گزافي همچنين درباره بازداشت دومين سارق 
با شليك گلوله گفت: سوم بهمن ماه مأموران گشت پليس آگاهي هنگام 
گشت زني حوالي ميدان قيام متوجه شدند يك دستگاه خودروي پرايد 
كه خودرو يك روز قبل از آن حوالي كالنتري غياثي سرقت شده است 
كه به راننده فرمان ايست دادند. راننده اما بدون توجه به فرمان پليس 
از محل متواري شد كه موفق شدند در جريان تعقيب و گريز و با شليك 
تير هوايي خودرو را متوقف و راننده را بازداشت كنند. سامان 27 ساله 
در بازجويي ها به سرقت اعتراف كرد و بررسي هاي بعدي نشان داد كه 
سامان از مجرمان س��ابقه دار اس��ت كه بارها به اتهام سرقت بازداشت 
شده بود. رئيس مركز پشتيباني عمليات پليس آگاهي پايتخت گفت: 
تحقيقات براي كشف جرائم بيش��تر متهم در اداره دهم پليس آگاهي 

جريان دارد. 

عامالن قتل تاجر سنگ 
اتهام  را  گردن هم انداختند

سه سارق كه در جريان سرقت سنگ  هاي قيمتي مرد تاجر را به  قتل 
رسانده بودند در جلسه محاكمه جرمشان را گردن هم انداختند. 
به گزارش جوان، اين پرونده از 28 دي   سال 92، با قتل مردي به نام نادر 
كه تاجر سنگ هاي قيمتي بود به جريان افتاد. با حضور مأموران پليس 
در خانه نادر، اولين شواهد نشان داد گاوصندوق وي كه حاوي مقدار 
زيادي سنگ  هاي قيمتي بوده سرقت شده است به همين دليل فرضيه 
قتل به انگيزه سرقت قوت گرفت تا اينكه در رديابي تلفن همراه مقتول 
يكي از دوستان وي به نام س��ياوش بازداشت شد. مرد ميانسال ابتدا 
جرمش را انكار كرد اما در روند بازجويي  ها به قتل با همدستي دو نفر از 

دوستانش به نام  هاي رامين و اميد اعتراف كرد. 
با دستگيري رامين و اميد پرونده كامل و به دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد. س��ه متهم در اولين جلسه محاكمه قتل را انكار 
كردند و جرمشان را گردن هم انداختند. به اين ترتيب   هيئت قضايي با 
توجه به مدارك در پرونده، سياوش را به قصاص، اميد را به اتهام معاونت 
در قتل به 15سال زندان و رامين را به 10 سال زندان محكوم كرد. حكم 
صادره به ديوان عالي كشور فرستاده شد اما قضات ديوان رأي صادره را 
با احتمال اينكه هر سه متهم در قتل مشاركت داشته باشند نقض  كردند 
و پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران ارجاع داده شد. 
صبح ديروز متهمان از زندان اعزام شدند و براي دومين بار مقابل   هيئت 

قضايي به رياست قاضي متين راسخ پاي ميز محاكمه قرار گرفتند. 
بعد از اعالم رسميت جلس��ه، اولياي دم درخواست قصاص كردند 
سپس دختر مقتول گفت: »مادرم طالق گرفته بود و من و برادرم 
نيز ازدواج كرده بوديم به همين دليل پدرم تنها بود و با دوستانش 
رفت و آمد زيادي داشت. آن شب همسايه  ها رامين و اميد را ديده 
بودند كه نيمه  هاي شب خانه پدرم را ترك كرده  بودند،  سياوش تا 
نزديكي صبح در خانه پدرم بود. از دادگاه تقاضا دارم قاتل يا قاتالن 

پدرم را مشخص كند.«
در ادامه سياوش در جايگاه ايستاد و با انكار قتل عمد گفت: »مقتول در 
كار سنگ هاي قيمتي بود و وضع مالي خوبي داشت. چند سالي مي  شد 
همكارش بودم و با هم رفت و آمد داشتيم. چند روز قبل حادثه مقدار 
زيادي سنگ هاي قيمتي از مشهد آورده بودم تا آنها را به مقتول بفروشم 
به همين دليل آن شب همراه اميد و رامين به خانه او رفته بوديم. بعد از 
خوردن شام، من و مقتول يك ليوان آب طالبي خورديم و بعد از آن از 
هوش رفتم. وقتي به هوش آمدم متوجه شده رامين و اميد با خوراندن 
آب طالبي مسموم نادر را كشته و گاوصندوق او را سرقت كرده  اند. آن 
شب به سختي توانستم در خانه را با دهانم باز و فرار كنم و به خاطر اينكه 
آخرين نفري بودم كه از خانه نادر بيرون آمده بودم، ترسيدم ماجرا را به 
پليس اطالع دهم.« سپس رامين در جايگاه ايستاد و او هم با انكار 
قتل عمد گفت: »من با معامله يك خودروي بيوك با نادر آش��نا 
شدم و براي خوشگذراني به خانه  اش رفت و آمد داشتم. آن شب 
همراه سياوش و اميد در خانه او مهمان بوديم كه سياوش با وعده 
سكه عتيقه ما را وسوسه كرد تا نادر را به قتل برسانيم. اين شد كه 
او در آب طالبي داروي بيهوشي ريخت و من فقط ليوان نوشيدني را 
به مقتول تعارف كردم. بعد از بيهوشي مقتول، يك سكه از سياوش 
گرفتيم و خانه را ترك كرديم كه بعدها متوجه شديم او به ما دروغ 

گفته و سكه نقره بوده است.«
در ادامه اميد نيز قتل عمد را انكار كرد .    هيئت قضايي بعد از آخرين دفاع 

متهمان وارد شور شد. 

قانون نگهداري معتادان متجاهر
بايد اصالح شود

فرمان�ده ناج�ا با اش�اره ب�ه اينك�ه طب�ق قان�ون، معت�ادان متجاهر 
باي�د ي�ك دوره س�ه ماه نگه�داري  ش�وند،  تاكي�د ك�رد ك�ه اي�ن 
دوره كاف�ي نيس�ت و الزم اس�ت قان�ون اص�اح ش�ود ت�ا اي�ن 
اف�راد پ�س از پاكس�ازي كام�ل ب�ه جامع�ه برگردان�ده ش�وند. 
به گزارش جوان، سردار حسين اشتري صبح ديروز در نشست رؤساي پليس 
مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: در 10 ماهه  امسال بيش از 700 تن كشفيات 
موادمخدر داشته ايم كه نشان مي دهد اين ميزان كشفيات نسبت 10 ماهه 

مشابه سال گذشته 18 درصد افزايش داشته ايم. 
وي با اش��اره به اينكه يكي از اولويت هاي اصلي ما در سه سال گذشته كه در 
سال 99 نيز  ادامه خواهد داشت، برخورد با باند ها و شبكه ها و سران توزيع كننده 
موادمخدر و جمع آوري معتادان متجاهر است،  يكي از دغدغه هاي مردم، اعتياد 
به مواد مخدر اعم از سنتي و صنعتي است كه مبارزه با آن در اولويت پليس است 
و به همين خاطر در مرحله نخست اقدامات ما پيش دستانه و پيشگيرانه است و 
اينكه چه كار كنيم تا موادمخدر وارد كشور نشود يا توليد آن كاهش پيدا كند.

فرمانده ناجا با تأكيد بر اينكه ما بايد در بحث مبارزه با مواد مخدر، دانه درشت ها 
و افراد اصلي را شناسايي كنيم، گفت: بايد طبق اطلسي در اين زمينه عمل 
كرده و تمامي تهديدات در بحث مواد مخدر را شناسايي كنيم. بايد از باندها و 
دانه درشت ها آغاز كنيم كه در اين زمينه نيز يكي از نيازمندي هاي ما اشراف 
اطالعاتي است كه بحمداهلل اقداماتي خوبي هم در اين زمينه انجام شده است 
و ما توانس��ته ايم باندها و ش��بكه هاي مواد مخدر و عوامل اصلي را شناسايي 
كنيم، اما در مورد آن دسته از افرادي كه ممكن است از دست ما فرار كنند بايد 

اقدامات مان را قوي تر و شديدتر كنيم. 
سردار اشتري با بيان اينكه حدود 72 درصد از كشفيات مواد مخدر مربوط به 
استان هاي شرقي و حاشيه شرقي كشور است، گفت: اين نشان مي دهد كه ما 
بايد روي اين اس��تان ها و اين مناطق شرقي تمركزمان را بيشتر كنيم و جزو 

اولويت هايمان باشد.  
   دستگيري قاچاقچي بزرگ هروئين

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا هم در حاشيه اين همايش از دستگيري 
يكي از قاچاقچيان بزرگ هروئين خبر داد و گفت: اين قاچاقچي از پنج سال قبل 
در زمينه قاچاق مواد مخدر هروئين فعاليت مي كرد كه با بيش از 110 ميليارد 
تومان اموال و دارايي در يكي از استان هاي جنوبي كشور دستگير شد. سردار 
مسعود زاهديان از اصالح قانون نگهداري معتادان متجاهر خبر داد و گفت: مدت 
زمان نگهداري بايد حداقل دو سال شود كه اين موضوع در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در حال بررسي است. وي در پاس��خ به پرسشي در مورد عدم 
همكاري وزارت بهداشت در جمع آوري معتادان متجاهر داراي زخم باز و عفوني 
نيز گفت: مشكلي كه ما با وزارت بهداشت در جمع آوري معتادان متجاهر داراي 

بيماري هاي عفوني و زخم باز داريم هنوز وجود دارد. 

هواپيماي مسافربري بويينگ متعلق به شركت 
هوايي كاسپين كه با 135 مسافر از تهران راهي 
شهرستان ماهشهر شده بود، هنگام فرود دچار 
حادثه ش�د و پ�س از قطع عرض ج�اده خيابان 
ورودي ش�هر، كنار پارك نس�ترن متوقف شد. 
تحقيق�ات درب�اره علت وق�وع اي�ن حادثه كه 
خوشبختانه تلفات جاني نداشت در جريان است. 
 حادثه هواپيمای مسافربری كه از تهران عازم ماهشهر 
بود، س��اعت 7:50 صبح روز گذش��ته اتفاق افتاد و 
لحظاتي بعد از آن تيم هاي گسترده امداد و نجات در 
محل حاضر شدند و شروع به امدادرساني به مسافران 

هواپيما كردند. 
 همزمان با خروج مسافران از درهاي اضطراري بنزين 
هواپيما در حال سرريز ش��دن بود كه خوشبختانه 

هواپيما آتش نگرفت و تيم هاي امداد شروع به تخليه 
بنزين و اقدام هاي پيشگيرانه كردند. همچنين محل 
حادثه كمربندي ماهشهر به سربندر و در نزديكي 
پل فرودگاه ب��ود كه مأموران پلي��س در اولين گام 
جاده را مسدود و از تردد خودروها جلوگيري كردند. 
دكتر علي خ��دادادي، مديرعام��ل جمعيت هالل 
احمر خوزستان گفت: در اين حادثه فقط دو نفر از 
مسافران دچار مصدوميت شده بودند كه به مراكز 
درماني منتقل شدند. وي ادامه داد: مصدومان يك 
زن و يك مرد بودند كه از ناحيه پا دچار مصدوميت 

سطحي شده بودند. 
   حرف شاهدان

يكي از مسافران هواپيما به ايسنا گفت: پس از آنكه 
هواپيما در باند فرودگاه به زمين نشس��ت صداي 

مهيبي شنيده ش��د و به نظر مي رسيد كه خلبان 
نتوانسته هواپيما را كنترل كند؛ چراكه چرخ هاي 
هواپيما شكسته شد. يكي ديگر از شاهدان گفت: 
هواپيما ساعت 6:42 از تهران پرواز كرد و پذيرايي 
انجام شد و همه چيز خوب بود. نزديك فرودگاه 
ماهشهر كه رس��يديم من به مسافر كناري گفتم 
هواپيما حالت عادي براي نشس��تن ندارد كه در 
همين حال هواپيما روي باند، ترمز وحش��تناكي 
گرفت و از باند خارج ش��د و از فن��س عبور كرد و 
پس از عبور از فاصله 100 متري در وس��ط جاده 
متوقف  و درهاي اضطراري باز ش��د. مهمانداران 
كمك كردند مسافران از قسمت بال هواپيما خارج 
شوند چون سوخت هواپيما در حال ريختن بود و 
مسافران بايد سريعتر هواپيما را ترك مي كردند. 

شانسي كه آورديم اين بود كه اتوباني كه هواپيما 
در آن متوقف ش��ده بود محل عبور اتوبوس هاي 
حامل كاركنان پتروشيمي و بندر امام خميني بود 

كه در آن زمان خالي از تردد بود. 
   احتمال خطاي خلبان

 رضا جعفرزاده، سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
گفت: اينكه پيش از بررسي كارشناسان و نظر آنها 
بگوييم هواپيما دچار نقص فني شده، اشتباه است و 
فعالً وجود نقص فني تأييد نمي شود. وي در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا پيش از فرود هواپيما، از سوي خلبان 
گزارشي درباره نقص احتمالي هواپيما به برج مراقبت 
اعالم شده بود، گفت: تيم كارشناسي بعد از بررسي 
درباره علت حادث��ه و اين كه آيا علت خطاي خلبان 

بوده يا نه، اعالم نظر  مي كنند. 

نقشه هاليوودي  براي فرار از زندان 
 قم�ار ب�از س�ارقي ك�ه ب�ا اله�ام گرفت�ن از فيلم ه�اي 
هالي�وودي از بازداش�تگاه ف�رار كرده ب�ود پ�س از 
س�ه دقيقه ف�رار در دام مأم�وران پلي�س گرفت�ار ش�د. 
به گزارش جوان، ساعت 10 صبح ديروز يكي از متهمان سابقه 
دار پس از بازجويي در يكي از ش��عبه هاي دادسرايي در تهران 
وقتي به بازداش��تگاه گوشه حياط دادس��را منتقل شد تصميم 
گرفت از فرصت استفاده و قبل از انتقال به زندان از دادسرا فرار 
كند. متهم ريز اندام وقتي متوجه شد مأمور پليس براي آوردن 
چند متهم ديگر به داخل دادسرا رفته است، دست به كار شد و 
مقابل چشمان چند متهم ديگر يكي از شيشه هاي شبكه مانند 
در بازداشتگاه را برداشت و از روزنه كوچكي كه حتي حيوانات 

كوچك هم ب��ه راحتي از آن عب��ور نمي كردند، عب��ور كرد و از 
داخل بازداشتگاه بيرون رفت. سارق سابقه دار كه لباس به تن 
و دستبند و پابند به دست و پا داشت، ابتدا دست و پايش را آزاد 
كرد و براي فرار به داخل محوطه دادس��را رفت. وي آرام آرام به 
طرف نرده هاي آهني كه بازداش��تگاه را از محوطه جدا مي كرد 
حركت كرد و پس از آن در چش��م بهم زدني خودش را به ديوار 
پشتي دادسرا رساند و برق آسا از روي در بسته شده باال رفت و 

خودش را به روي ديوار رساند.
 ثانيه هايي اگر شانس يارش بود نقشه فرار متهم از بازداشتگاه 
كامل شده بود، اما در همان لحظه مأمور پليسي با شنيدن سر و 
صدايي از داخل بازداشتگاه كه به خاطر فرار متهم رخ داده بود 

به طرف بازداشتگاه رفت و چشمش به متهم فراري روي ديوار 
دادسرا افتاد و دستور ايست داد. متهم به ايست مأمور توجهي 
نكرد و خودش را به داخل كوچه پش��تي دادسرا انداخت و   فرار 
كرد اما اين فرار 3 دقيقه بيش��تر طول نكشيد و در دام مأموران 

پليس گرفتار شد. 
پس از اين سارق فراري بازداش��ت و دوباره در حالي كه اين بار 
پابند و دس��تبند محكمتري به دس��ت و پايش زده شده بود به 
بازداشتگاه منتقل شد تا عالوه بر جرم سابقي كه مرتكب شده بود 
به جرم فرار از بازداش��تگاه هم مورد بازجويي قرار گيرد. متهم 
درادامه پس از بازجويي به دستور قاضي پرونده براي تحقيقات 

بيشتر در اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 

 گفت وگو با سارق فراري 
خودت را معرفي كن ؟ 

شهرام هستم معروف به شهرام ريزه و 30 سال 
سن دارم. 

سابقه داري ؟ 
بله، 14 سال قبل به اتهام مواد مخدر دستگير و 

روانه زندان شدم. 
در پرونده ات سابقه ديگري هم ثبت 

شده بود ؟ 
من قمار بازم و سال هاست كه همراه دوستانم 

قمار بازي مي كنم تا پول موادم را فراهم كنم. 
چه ماده مخدري مصرف مي كني ؟ 

 شيشه و گل مصرف مي كنم. 
از مدتي قبل تح�ت تعقيب مأموران 

پليس تهران بودي، درست است ؟ 
بله، تحت تعقيب ب��ودم و االن هم از زنداني در 
كرج به تهران منتقل ش��دم تا بازجويي شوم. 

البته من بي گناه بودم . 
به چ�ه اتهامي تح�ت تعقيب پليس 

بودي ؟ 
اتهام سرقت مسلحانه از خانه اي در تهران . 

به همين اتهام در كرج دستگير شده 
بودي ؟ 

نه، واقعيتش من سارق نيستم قمار باز هستم. 
مدتي قبل با يكي از دوس��تانم به نام حسام در 

كرج قمار ب��ازي مي كرديم كه پ��س از باختن 
حس��ام ناگهان با كلت كمري كه همراه داشت 
ش��روع به تيراندازي كرد و بعد ه��م فرار كرد، 
اما من دس��تگير و روانه زندان شدم در صورتي 
كه بي گناه بودم. وقتي حس��ام به اتهام سرقت 
مسلحانه از خانه اي در تهران دستگير شد، مرا لو 
داد و به همين خاطر مرا از زندان كرج به تهران 

منتقل كردند. 
درباره سرقت مسلحانه توضيح بده ؟ 
آن حادثه هم سرقت مسلحانه نبود بلكه تسويه 
حس��اب يك برد و باخت بود كه آنجا هم حسام 

اسلحه كشيد. 
بيشتر توضيح بده ؟ 

چند روز قبل از حادثه من و حسام در خانه شاكي 
حوالي ش��هران در بازي قمار مبلغ 30 ميليون 
تومان باختيم تا اينكه روز حادثه حسام تصميم 
گرفت به خانه شاكي برود و پول هايي كه باخته 
بوديم از او بگيرد. به همين خاطر من و حس��ام 
همراه يكي ديگر از دوس��تانمان به خانه شاكي 
رفتيم و حس��ام با تهديد اس��لحه از صاحبخانه 
خواست 30 ميليون تومان را پس دهد كه او قبول 
نكرد و حسام هم به زور مبلغ 5 ميليون تومان پول 
نقد، يك اسلحه شكاري و مقداري طال و وسايل 
گرانقيمت ديگر سرقت كرد و گفت هر زماني او 

پولش را پس دهد اموال را به او پس مي دهيم. 

اما ش�كايت ديگري عليه شما مطرح 
است ؟ 

بله، شاكي مدعي شده كه ما س��ه نفر با اسلحه به 
خانه اش رفته ايم و در حالي كه همراه همسرش در 
خانه بوده اموال او را به زور سرقت كرده ايم در صورتي 

كه موضوع فقط باخت و برد در قمار بود. 
شما كه مدعي هستي بي گناهي چرا از 

بازداشتگاه   فرار كردي ؟ 
واقعيتش از زندان و بازداشتگاه خسته شده بودم. 
وقتي مأمور پليس مرا به بازداشتگاه منتقل كرد در 
يك لحظه صحنه فيلم هاليوودي كه در آن متهم از 
زندان فرار كرده بود به ذهنم رسيد و تصميم گرفتم 
فرار كنم. از آنجايي كه ريز اندام هستم و به همين 
خاطر هم به ش��هرام ريزه معروفم، مي دانستم كه 
مي توانم از روزنه ايجاد شده در بازداشتگاه عبور كنم. 
از طرفي هم اس��تخوان هاي بدنم حالت غضروفي  
و قابل انعطاف است به همين خاطر خيلي راحت 
دستبند و پابند را از دستان و پاهايم جدا مي كنم و 

خيلي راحت هم از يك روزنه كوچك رد مي شوم. 
قبل از اين هم امتحان كرده بودي ؟ 

بله، خيلي جا ها كه حتي گربه هم نمي توانست عبور 
كند من عبور مي كردم. 

فكر مي كردي دستگير شوي ؟ 
نه، فكر مي كردم به راحتي فرار كنم . من به 2دقيقه 
زمان احتياج داشتم و همه مراحل هم خوب پيش 

رفت اما در آخرين ثانيه ها مأمور پليس روي ديوار 
متوجه من شد. 

آخرين حرف ؟ 
من قمار بازم و هميش��ه هم در زندگي ام باخته ام 
و هيچ بردي نداش��ته ام و االن هم در اين بازي فرار 

از زندان باختم. 

توقف بدون تلفات بويينگ در جاده ماهشهر 

متهم به قتل پسر معتاد : فوت و فن پدري را بلد نبودم
»ف�وت و فن پ�دري را بلد نبودم. فك�ر مي كردم 
فقط بايد به فرزندم پول بدهم و ش�كم او را سير 
كن�م. « اي�ن آخري�ن دفاع م�رد س�الخورده اي 
اس�ت ك�ه روز گذش�ته ب�ه اته�ام قت�ل پس�ر 
معت�ادش پ�اي مي�ز محاكم�ه ق�رار گرف�ت. 
به گزارش جوان، متهم 70 ساله كه پرويز نام دارد روز 
گذشته از زندان به شعبه هشتم دادگاه كيفري يك 
استان تهران منتقل شد و پاي ميز محاكمه ايستاد. 
او تابستان سال گذش��ته به اتهام قتل پسر معتادش 
يعقوب بازداشت شده بود. روز حادثه تيمي از مأموران 
پليس بعد از تماس خانواده پرويز راهي محل شدند و با 
جسد يعقوب كه بر اثر شدت سوختگي فوت شده بود، 
مواجه شدند. خيلي زود مشخص شد كه عامل قتل 
پدر يعقوب است كه دستانش به شدت سوخته بود. 
پرويز به بيمارستان منتقل شد و در توضيح حادثه به 
مأموران گفت: »پسرم معتاد به مواد مخدر بود. او سالها 
قبل از همسرش جدا شد و با ما زندگي مي كرد. يعقوب 
هر بار به زور از من پول مي گرفت و خرج مواد مي كرد 
به همين دليل بيشتر اوقات با هم درگير بوديم. اين 
شرايط مرا خسته كرده بود تا اينكه آخرين بار كه با 

هم درگير شديم يك شيشه نوشابه بنزين را روي او 
و خودم ريختم و كبريت را كه كش��يدم هر دو آتش 

گرفتيم كه پسرم فوت شد.«
بعد از اعالم رسميت جلس��ه از سوي قاضي رحماني 
نوه هاي متهم به عنوان ولي دم از پدربزرگشان اعالم 
گذش��ت كردند. در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و با 
انكار قتل عمد در دفاع از خود گفت: »خودم گرفتار 
اعتياد بودم و يعقوب هم مثل خودم معتاد شد. او يك 
دختر و يك پسر داشت كه همسرش طالق گرفت و 
رفت. اين شد كه يعقوب در خانه ما زندگي مي كرد. او 
اهل كار نبود و هر بار به بهانه اي از من پول مي گرفت 
و خرج مواد مي كرد. مدتي تصميم گرفتم به او پول 
ندهم بلكه مواد را كنار بگذارد اما يك روز مرا به بهانه 
بردن به كمپ به محل خلوتي برد و بعد از كتك زدن و 
شكستن دندان هايم باالخره مبلغي پول گرفت و رفت. 
هر راهي به ذهنم مي رسيد انجام مي دادم حتي برايش 
خانه مستقلي اجاره كردم تا از من و همسرم دور باشد. 
از همسرسابقش نيز خواهش كردم به خاطر فرزندانش 

رجوع كند اما بي فايده بود.«
متهم در توضي��ح روز حادثه گف��ت: »آن روز دوباره 

يعقوب درخواست پول كرد كه كار به درگيري كشيد 
و او مثل هميشه ش��روع به فحاش��ي كرد. از شدت 
عصبانيت يك شيشه نوشابه بنزين را روي او و خودم 
ريختم. يعقوب همان لحظ��ه لباس هايش را درآورد 
و جلوي دهانم گذاش��ت. او را ه��ل دادم و با فندك 
لباس هايش را آتش زدم و به طرفش پرتاب كردم. آنجا 
بود كه ناخواسته پسرم آتش گرفت. سعي كردم آتش 
را خاموش كنم اما هر چه تالش كردم نتيجه نداشت 
تا جائيكه دستان خودم نيز سوخت.« متهم در حاليكه 
به ش��دت گريه مي كرد، گفت: »باور كنيد پس��رم را 
خيلي دوست داشتم. از طرفي خودم را مقصر مي دانم 
چون خيلي كوچك بودم كه پدرم فوت كرد به همين 
دليل خيلي فوت و فن پدري را بلد نبودم و نمي دانستم 
چطور بايد با يعقوب رفتار كنم. فكر مي كردم فقط بايد 
به او پول بدهم و شكمش را سير كنم. به همين خاطر او 
يك آدم بي مسئوليتي شده بود و هر بار براي مخارجش 
از من پول مي گرفت. شرمنده ام و اميدوارم اين روزها را 

براي نوه هايم جبران كنم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد ش��ور 

شد. 


