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س�ه م�رد افغ�ان ک�ه م�ردی س�الخورده را ب�رای اخ�اذی 800 میلی�ون 
تومان�ي رب�وده و ش�کنجه ک�رده بودن�د، روز گذش�ته محاکم�ه ش�دند. 
به گزارش »جوان«، اوایل سال 94 مردی سالخورده در حالي که آثار جراحت روي 
نقاط مختلف بدنش دیده مي شد، خودش را به اداره پليس ورامين رساند و  از سه 

مرد افغان به اتهام آد م  ربایی شکایت کرد.
او گفت: »چند روز قبل از محل کار به خانه برمی گشتم و کنار خيابان منتظر تاکسي 
بودم که یک خودروی پرشيا با سه سرنشين توقف کرد و بعد از گفتن مسيرم، سوار 
شدم. خيلي زود متوجه شدم که راننده و دو سرنشين دیگر افغان هستند. راننده 
خيلي زود تغيير مسير داد که اعتراض کردم. آنجا بود که دو سرنشينی که در صندلی 
عقب نشسته بودند، قمه و شمشير کش��يدند و مرا تهدید به مرگ کردند. از ترس 

سکوت کردم، آنها مرا به خانه  ا ی متروکه حوالی ورامين بردند.« 
شاکی در ادامه افزود: »در آن خانه س��ه مرد افغان دست و پایم را بستند، به شدت 
کتکم زدند و خواستند با خانواده  ام تماس بگيرم. از ترس قبول کردم. بعد یکی از 
آنها گوشی را از دستم گرفت و در ازای آزادی  ام درخواست 800 ميليون تومان پول 
کرد. هر چقدر تالش کردم آنها را قانع کنم که تهيه این مبلغ برای خانواده  ام سخت 
است، قبول نکردند. آنها سه روز مرا شکنجه کردند تا اینکه یکی از آدم ربایان دلش 
به حالم سوخت، شبانه و دور از چشم دوس��تانش طناب را از دست و پایم باز کرد 

تا فرار کنم.« 
بعد از این توضيحات مأموران با ثبت مشخصاتی که شاکی در اختيار آنها قرار داده 
بود و پالک خودروی متهمان توانستند سه مرد افغان را شناسایی و بازداشت کنند. 
متهمان در مواجهه حضوری با ش��اکی لب به اعتراف گشودند و به جرمشان اقرار 
کردند. یکی از آنها در توضيح ماجرا گفت: »ما کارگر یک ساختمان نيمه کاره بودیم. 
یک روز دور هم نشستيم و نقش��ه آدم ربایی و زورگيری را طراحی کردیم. آن روز 
شاکی را به عنوان مسافر در خيابان قزوین س��وار کردیم تا با اخاذی از خانواده  اش 
پول بيشتری را برای خانواده  هایمان به افغانستان بفرستيم. ما آن مرد را به خانه  ای 
متروکه در ورامين که از قبل آنجا را می  شناختيم، بردیم و با تهدید قمه و شمشير 
او را وادار کردیم با خانواده  اش تماس بگيرد. س��پس درخواست 800 ميليون پول 

کردیم، اما نقشه ناتمام ماند و شاکی فرار کرد.« 
با اقرار متهمان پرونده کامل و به یکی از ش��عبات دادگاه کيفری یک استان تهران 

فرستاده شد. 
در اولين جلسه محاکمه هر سه متهم با درخواست شاکی پرونده به حبس محکوم 
شدند. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما از سوی قضات یکی از شعبات 

آن نقض و به همان شعبه ارجاع داده شد. 
به این ترتيب پرونده صبح دیروز روی ميز هيئت قضایی شعبه هفتم دادگاه کيفری 

یک استان تهران به ریاست قاضی کيخواه قرار گرفت.
ابتدای جلسه شاکی بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد و گفت: »در آن سه روز چند 
بار مرگ را جلوی چش��مانم دیدم. هر بار که اعتراض می کردم آنها قمه و شمشير 
نشانم می  دادند و مرا تهدید به مرگ می کردند. از آنجایی که یک فرزند داشتم یکی 
از متهمان دلش برایم سوخت و به من کمک کرد تا فرار کنم. من هم از آن فرصت 
استفاده کردم و توانستم شيشه اتاقکی را که در آنجا زندانی بودم، بشکنم  و نرده را 
ببرم و فرار کنم.« شاکی ادامه داد: »نزدیک چهار سال از این ماجرا گذشته، اما هنوز 
دچار استرس و اضطراب هستم. نمی  دانم آنها چرا قصد زورگيری داشتند و این مبلغ 
را درخواست کردند. از متهمان شکایت دارم و برایشان اشد مجازات را می  خواهم.«

در ادامه متهمان یک به یک در جایگاه قرار گرفتند و خالف اظهاراتشان جرمشان 
را انکار کردند و مدعی شدند شاکی آنها را اشتباه معرفی کرده است. قاضي وقتي 
اعتراف هاي اوليه متهمان را برایشان خواند، همگي سکوت کردند. در پایان هيئت 

قضایی جهت صدور رأی وارد شور شد. 

بازداشتشرورآتشافروز
مرد شرور که با آتش زدن خانه شان، پدر و مادرش را به قتل تهديد کرده بود، 

بازداشت شد. 
به گزارش جوان، ساعت 2بامداد روزگذشته مأموران کالنتري 163ولنجک از حادثه 
آتش س��وزي در یکي از خانه ها باخبر   و در محل حاضر شدند. در اولين بررسي ها 
مشخص شد که عامل حادثه پسر شرور خانواده است که با آتش افروزي قصد قتل 
پدر و مادرش را داشته است. همزمان با شکایت والدین مرد شرور عليه وي، مأموران 

پليس موفق شدند همزمان با خاموش کردن آتش متهم را بازداشت کنند.
  سرهنگ رضا صادقي، رئيس کالنتري 163 ولنجک گفت: متهم قباًل هم با تهدید 
والدینش اقدام به آتش افروزی کرده بود که با تش��کيل پرون��ده به مرجع قضایي 

تحویل داده شد.

رهاکردنگروگانپساز3ماه
اعض�اي ي�ک ش�بکه آدم رباي�ي پ�س از س�ه م�اه گ�روگان خ�ود 
گريختن�د. و  کردن�د  ره�ا  ايرانش�هر  خیابان ه�اي  از  يک�ي  در  را 

به گزارش »جوان«، س��ردار محمد قنبری، فرمانده انتظامی اس��تان سيستان و 
بلوچستان گفت: این حادثه ساعت یک بامداد 12 اردیبهشت امسال در شهرستان 
ایرانشهر اتفاق افتاد. بررسي ها نشان داد که افراد مسلح سوار بر خودروي پژو 405 
 مردي 30 ساله را ربوده و از محل گریخته اند. تحقيقات براي بازداشت عامالن حادثه 
در جریان بود تا اینکه ظهر روز گذشته آدم ربایان گروگان خود را در خيابان اسدآباد 
این شهر رها و فرار کردند. سردار قنبري ادامه داد: حادثه در جریان اختالف مالي 

اتفاق افتاده و تالش براي بازداشت متهمان در جریان است.

اعترافپسرمعتادبهقتلمادرش
پسر معتاد که پس از قتل مادرش، جس�د وي را داخل گوني و 
در کوچه رها کرده بود، بازداشت شد  و به جرمش اعتراف کرد. 
س��رهنگ محمدرضا آمویي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
استان کرمانشاه گفت: این حادثه روزگذشته در شهرک نوکان این 
ش��هر  اتفاق افتاد. مأموران پليس در اولين گام از کشف جسد زني 
حدوداً 50 س��اله داخل گوني در یکي از کوچه ها باخبر و در محل 
حاضر شدند. همزمان با انتقال جسد به پزشکي قانوني هویت مقتول 
شناسایي و مشخص شد، وي با فشار بر عناصر حياتي گردن به کام 
مرگ رفته است. در حالي که بررسي ها در جریان بود، پسر 20 ساله 
مقتول خودش را به پليس معرفي ک��رد. او به قتل مادرش اعتراف 
کرد و گفت: به مصرف مواد اعتياد شدید دارد. متهم گفت: بارها بر 
سر مصرف مواد با مادرم مشاجره داشتم. روز حادثه بعد از مشاجره 
عصباني شدم و او را به قتل رساندم، بعد هم جسدش را داخل گوني 

گذاشتم و در کوچه رها کردم که خودم را تسليم پليس کردم. 

مرگمردميانسال
درسقوطازبالكنطبقه4

مرد میانس�ال زماني که مشغول بازکردن مس�یر آب بالکن 
طبقه چهارم خانه اش بود، به پايین سقوط کرد و جان باخت. 
به گزارش جوان، ظهر روزشنبه 26مردادماه قاضي کامران رضواني با 
تماس تلفني مأموران کالنتري 126تهرانپارس از سقوط مرگبار مرد 
ميانسالي باخبر و همراه تيمي از کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل شد.  تيم جنایي در محل حادثه با جسد مرد ميانسالي 
روبه رو شدند که حکایت از این داشت با سقوط از بالکن طبقه چهار 

ساختمان در حال ساخت به کام مرگ رفته است. 
بررسي ها نشان داد، مرد فوت شده همراه شریکش با فنر در حال باز 
کردن مسير آب بالکن طبقه چهار بودند که ناگهان فنر بيرون مي آید 
و مرد فوت شده براي اینکه فنر با او برخورد نکند، عقب عقب مي رود 
و از بالکن که هنوز حفاظ آن نصب نشده است، به پایين سقوط و فوت 
مي کند. همزمان با ادامه تحقيقات درباره این حادثه جسد مرد فوت 
شده براي انجام آزمایش هاي الزم به دستور قاضي رضواني به پزشکي 

قانوني فرستاده شد.
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پليسهايقالبيمسلحازصرافانسرقتميکردند
پلیس هاي قالبي که پس از ربودن فروشندگان ارز از 
آنها سرقت مي کردند، يک به يک بازداشت شدند. 
به گزارش »جوان«، پایين بودن سطح آگاهي عمومي 
نسبت به هشدارهاي پيشگيرانه سبب شده تا افراد 
تبهکار به راحتي مرتکب جرم شده و به حيات مجرمانه 
خود ادامه دهند. در پرونده اي که به تازگي در پليس 
آگاهي تهران تشکيل شده است، اعضاي یک باند با 
معرفي خودشان به عنوان پليس، صرافان را ربوده و 
از آنها سرقت مي کردند که خيلي زود به دام افتادند. 
در این پرونده که س��اعت 13روز دوشنبه 24تيرماه 
تش��کيل ش��د، مردي مأموران پليس را از ماجراي 
آدم ربایي و سرقت باخبر کرد. لحظاتي بعد مأموران 
کالنتري 109 بهارستان در محل حاضر شدند. شاکي 
گفت پنج مرد مسلح که خودشان را پليس معرفي 
کردند با تهدید 13هزار یورویي که داشت را سرقت 

کرده و فرار کردند. 
بعد از مطرح ش��دن ش��کایت تيمي از کارآگاهان 
اداره یکم پليس آگاهي به دس��تور بازپرس شعبه 
دوم دادس��راي ناحيه 34 تهران در این باره تحقيق 
کردند. در اولين گام ش��اکي جزئيات بيشتري را از 
ماجرا ش��رح داد. او گفت: من در یک مغازه صرافي 
در خيابان جمهوري، حوالي ميدان بهارستان کار 
مي کنم. ساعت 12بود، دو مرد جوان که حدود 38 
سال سن داشتند، وارد مغازه ش��دند. آنها ظاهري 
موجه داش��تند و درخواس��ت خرید 13هزار یورو 

کردند که بعد از توافق بر سر قيمت قرار شد به بانک 
برویم و آنجا پول را به حسابم واریز کنند و من هم 
یوروها را ب��ه آنها بدهم. در حال حرکت به س��مت 
بانک بودیم که ناگهان یک خودروي سمند بژ رنگ 
راه مان را س��د کرد. همزمان راننده و دو مرد دیگر 
از ماشين پياده شدند، آنها با نش��ان دادن اسلحه، 
خودشان را پليس معرفي کردند و مدعي شدند که 
من در کار قاچاق ارز هس��تم و با تهدید من را سوار 
ماشين کردند و آن  دو مردي هم که همراه من بودند، 

سوار یک موتورسيکلت شدند و 
رفتند. شاکي ادامه داد: آنها در 

طول مسير ش��روع به بازجویي از 
من کردن��د و خواس��تند افرادي را 

که با آنه��ا فعالي��ت ارزي دارم معرفي 
کنم. حدود یک ساعت بعد 13هزار یورویي که 

داشتم را به همراه دو دستگاه تلفن همراهم گرفتند 
و من را حوال��ي ميدان جمهوري از ماش��ين پياده 
کردند و گریختند.  همزمان با مطرح شدن شکایت 

تحقيقات براي بازداش��ت 
اعضاي این شبکه به جریان 
افتاد. بررسي هاي کارآگاهان 
نشان داد که شکایت  مشابهي 
به پليس گزارش شده و پليس هاي 
قالبي به این ش��يوه 10هزار یورو سرقت 

کرده و گریخته بودند. 
در شاخه دیگري از بررس��ي ها کارآگاهان پليس با 
بررس��ي دوربين هاي مداربسته موفق شدند، چهره 

یکي از س��ارقان را شناس��ایي و 22مردادماه او را در 
مخفيگاهش در جوادیه راه آهن بازداشت کنند. 

مهرداد 38 س��اله وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، به 
سرقت مسلحانه با همدس��تي چهار عضو دیگر باند 
اعتراف کرد. او گفت: طراح نقش��ه س��رقت یکي از 
دوستانم به نام رامين است، او بعد از تشکيل باند براي 
اجراي نقشه ما را آموزش داد. متهم گفت: تجهيزات 
پليس را هم از شهري در غرب کشور به مبلغ 8ميليون 
تومان خریدیم و شروع به سرقت ارز کردیم که بعد از 
دومين سرقت شناسایي و بازداشت شدیم. او در جریان 
بازجویي ها مخفيگاه اعضاي باند را در محدوده جوادیه 
راه آهن به پليس معرفي ک��رد که همگي در جریان 
عمليات همزمان بازداشت شدند. مأموران پليس در 
بازرسي از مخفيگاه متهمان یک قبضه اسلحه کلت 
کمري، دو دستگاه بي سيم، یک رشته دستبند فلزي 

و تعداد 16 فشنگ جنگي کشف کردند. 
س��ردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: تحقيقات براي شناسایي جرائم بيشتر 
متهم��ان در اداره یکم پليس آگاهي جری��ان دارد. 
سردار لطفي ادامه داد: شهروندان به این نکته توجه 
کنند که در صورت مواجهه با مأموران پليس حتماً 
کارت شناسایي پرس��نلي و حکم مأموریت را از فرد 
مطالبه کنند، در صورت عدم شناسایي حتماً با پليس 
110 تماس حاصل نمایند تا شاهد وقوع جرائمي از 

این دست نباشيم. 

م�ردی ک�ه ب�رای فراه�م ک�ردن وثیق�ه 200 میلیون�ی 
ب�رادرش ب�ا همدس�تی پس�رعمه خ�ود راه�ی س�رقت 
ش�د.  بازداش�ت  دزدی اش  اولی�ن  در  ب�ود  ش�ده 
به گزارش »جوان«، افراد زیادی هستند که وقتی به مشکل مالی 
بر می خورند، به نظرشان ساده ترین راه را که همان سرقت است 
انتخاب می کنند تا مشکل خود را برطرف کنند، اما این افراد قبل 
از اینکه مشکل شان حل ش��ود در دام قانون گرفتار می شوند و 
مشکلی به مشکالت دیگرشان اضافه می شود. پرونده سارقی که 
قصد داشت با همدستی پسرعمه اش با سرقت از خانه افراد پولدار 
وثيقه 200 ميليون تومانی آزادی برادرش از زندان را فراهم کند 
از چند شب قبل با ش��کایت مردی درباره دس��تبرد سارقان به 

خانه اش در دستور کار مأموران قرار گرفت. 
آن شب به مأموران پليس خبر رس��يد که دو سارق به آپارتمان 
مسکونی در شمال تهران حوالی قيطریه دستبرد زده و با خودرو 
از محل گریخته ان��د. با اعالم ای��ن خبر مأموران برای بررس��ی 
موضوع راهی محل شدند و دریافتند دو سارق در پایان سرقت با 
صاحبخانه مواجه می شوند و با خودرویشان از محل فرار می کنند. 
ش��اکی به مأموران گفت: همراه خانواده ام ش��ام بيرون بودیم تا 
اینکه لحظاتی قبل به خانه مان برگشتيم و مشاهده کردیم دو مرد 

جوان سراسيمه از خانه ما بيرون آمدند و سوار خودروی پژو 405 
شدند و از محل گریختند. پس از بررسی خانه متوجه شدیم دو 
مرد جوان سارق بودند و طالها، سکه ها و پول های خارجی ما را 

که حدود 300 ميليون تومان ارزش داشت، سرقت کرده اند. 
پس از مطرح شدن این ش��کایت مأموران با طرح مهار محدوده 
استحفاظی عمليات برای دس��تگيری س��ارقان را آغاز کردند. 
مأموران دقایقی بعد خودروی سارقان را در یکی از خيابان های 
اطراف مشاهده کردند و دستور ایست دادند، اما سارقان اقدام به 
فرار کردند. در نهایت س��ارقان پس از طی مسافت کوتاهی پس 
از تصادف با چند خ��ودروی عبوری مجبور به توقف ش��دند و با 
رها کردن خودرو با پای پياده اقدام به فرار کردند، اما س��رانجام 
مأموران با ش��ليک چند تير هوایی آنها را زمينگير و دس��تگير 

کردند. 
مأموران در بازرسی بدنی مقدار زیادی طال و جواهرات، پول های 
خارجی و اموال باارزش کش��ف کردند. صبح دیروز دو س��ارق 
برای بازجویی به دادسرای ناحيه 34 منتقل شدند. متهمان در 
بازجویی ها به جرم خود اقرار کردند و در پایان به دستور قاضی 
رستمی، بازپرس شعبه اول دادسرای ویژه سرقت برای تحقيقات 

بيشتر در اختيار کارآگاهان پليس آگاهی قرار گرفتند. 

خ�ودت را معرف�ی ک�ن؟  بهنام 
هستم 30 ساله. 

متأهلی؟  بله یک پس��ر خردسال 
هم دارم.

س�ابقه س�رقت داری؟  نه، من 
صاف��کارم و برای اولين ب��ار بود که 

دست به سرقت می زدم.
چرا؟ 

 برادرم ب��رای آزادی از زن��دان نياز به وثيقه 
200 ميليون تومانی داش��ت، می خواستم 

وثيقه او را تأمين کنم.

به چه جرمی زندان است؟  برادرم 11 سال 
قبل به اتهام حمل و نگه��داری موادمخدر 
دستگير شد و دادگاه به او حکم اعدام داد، اما 
چند سال بعد عفو خورد و حکمش به حبس 
ابد تغيير یافت و در نهایت هم حبس ابدش 
به خاطر حسن رفتارش در زندان شکسته و 

به 15 سال زندان تبدیل شد.
 از آنجایی که برادرم 11 سال از حبسش را 
گذرانده بود ب��رای آزادی اش به دادگاه نامه 
زد که دادگاه هم برای آزادی او وثيقه 200 

ميليون تومانی تعيين کرد.

شما هم تصمیم گرفتی برای آزادی 
برادرت سرقت کنی؟ 

ابتدا س��عی کردم وثيقه 200 ميليونی را از 
طریق بس��تگان و دوس��تان فراهم کنم، اما 
تالش هایم به نتيجه نرسيد تا اینکه موضوع 
را با پس��رعمه ام در ميان گذاش��تم و او هم 

پيشنهاد سرقت داد. 
پسرعمه ات سابقه دار است؟ 

مدتی قبل به اتهام موادمخدر به زندان رفته 
ب��ود و دو ماه قب��ل آزاد ش��د. او  در زندان با 
روش های متعدد سرقت آشنا شده بود و به 

من گفت که با دستبرد به چند خانه در باالی 
شهر هم وثيقه آزادی برادرم را تأمين می کنيم 

و هم خودمان پولدار می شویم.
در اين م�دت چقدر ب�رای آزادی 

برادرت سرقت کردی؟ 
این اولين س��رقت م��ا بود. البت��ه در همين 
س��رقت بيش از 200 ميليون تومان سرقت 
کردیم و قرار بود طالها را بفروشيم و برادرم 
را آزاد کنيم که دستگير شدیم. االن نه تنها 
برادرم را آزاد نکردم، بلکه خودم هم گرفتار 

شدم. 

سرقت برای آزادي برادر زنداني 
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