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مجرم سابقه دار معروف به »جانور خطرناك تهران« كه متهم است پس 
از سرقت شش فقره خودروهاي مزدا3 و پرايد هشت زن جوان را مورد 
آزار و اذيت قرار داده در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شد.

به گزارش جوان، رسيدگي به اين پرونده از سال 96 با اعالم گزارش هاي مشابه 
مبني بر سرقت چهار دستگاه خودروي پرايد و يك دستگاه مزدا3 نوك مدادي 
در كالنتري 126تهرانپارس آغاز ش��د. تالش ها براي شناسايي خودروهاي 
سرقتي ادامه داشت تا اينكه زن جواني مأموران پليس را از سرقت خودروي 
مزدا3 سفيدرنگ كه متعلق به خواهرش بود، باخبر كرد. او در طرح شكايت 
خود گفت: »پزشك هستم و به خاطر مشكلي كه داشتم، خواهرم خودرو  اش را 
در اختيارم گذاشت تا با آن به مطب رفت و آمد كنم. امروز قصد رفتن به مطب 

را داشتم كه متوجه سرقت خودرو شدم.« 
با اعالم اين شكايت مأموران به محل حادثه رفتند و در تحقيقات مشخص شد 
سارق با پارك كردن خودروي مزدا3 نوك مدادي كه 10 روز قبل اعالم سرقت 

شده بود اين بار خودروي مزدا 3 سفيدرنگ را سرقت كرده است. 
يك هفته از ماجرا گذشت تا اينكه مأموران پليس توانستند خودروي مزدا3 
را شناسايي كنند و در يك عمليات تعقيب و گريز سارق را در حالي كه سعي 
داشت با ورود به جمعيت فرار كند، در يك سانحه تصادف با يك دستگاه تاكسي 

سمند دستگير كنند. 
حميد 25ساله داراي چند سابقه كيفري از جمله، كيف قاپي، سرقت، درگيري و 
حمل موادمخدر به پليس آگاهي منتقل شد و از آنجا كه احتمال مي رفت متهم 
مرتكب جرائم ديگري هم شده باشد، تصوير بدون پوشش متهم به دستور قاضي 
در رسانه هاي منتشر شد كه پس از آن چند زن جوان به اداره پليس مراجعه و با 
شناسايي متهم از او به اتهام آزار و اذيت شكايت كردند. متهم نيز پس از مواجهه 
حضوري با شاكيان به آزار و اذيت زنان جوان با خودروهاي سرقتي در مكان هاي 
خلوت اقرار كرد. سرانجام وي به اتهام سرقت، آدم ربايي، ضرب و شتم و تجاوز 
به عنف روانه زندان ش��د و پرونده بعد از صدور كيفرخواست با 14شاكي به 
شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.  صبح ديروز متهم 
در همان شعبه به رياست قاضي كيخواه با حضور سه شاكي محاكمه شد. در 
ابتداي جلسه يكي از شاكيان كه زن 48 ساله بود در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
شب حادثه در خانه يكي از اقوام در خيابان دماوند مهمان بودم. حوالي ساعت 
4 صبح متوجه شدم خودرو ام كه مزدا3 نوك مدادي بود، سرقت شده است. 
10روز بعد از طرح شكايت خودروام مقابل منزل خانم دكتر پيدا شد. به خاطر 

سرقت و صدمات به خودرو و سرقت اموال داخل خودرو شكايت دارم. 
دومين شاكي كه زن 35 ساله بود، گفت: روز حادثه كه از مدرسه دخترم به خانه 
برمي گشتم و منتظر ماشين بودم، با توقف اولين خودرو سوار شدم. خودرو پرايد 
بود و راننده آن نيز وضعيت ظاهري به هم ريخته و آلوده اي داشت. وقتي راننده 
قصد عوض كردن دنده را داشت متوجه زخم و تاول روي دستش شدم. همان 
جا به او شك كردم تا اينكه با تغيير مسيرهاي مختلف تصميم گرفتم از خودرو 
پياده شوم، اما او اصرار كرد مرا به مقصد مي رساند. شاكي در ادامه گفت: متهم 
در همان محله زندگي ام توقف كرد و سپس به بهانه دنده عقب، صندلي ماشين 
را خواباند و قصد داشت مرا آزار دهد. هرچه التماس كردم بي فايده بود تا اينكه 
او با يك پيچ گوشتي مرا تهديد به مرگ كرد، حاضر بودم بميرم و مقاومت كردم 
تا اينكه با شكستن قفل در و لگدهاي پي در پي به متهم خودم را از ماشين به 

بيرون پرتاب كردم و نجات يافتم. 
سومين شاكي خواهر 48ساله خانم دكتر بود. وي در طرح شكايتش گفت: 
خودرو ام در عمليات تعقيب و گريز پليس كشف شد و به خاطر شليك هاي 
گلوله از سوي پليس به شدت خسارت ديده است، از متهم شكايت دارم. 

در ادامه متهم كه معروف به جانور خطرناك تهران است با انكار جرم آدم ربايي 
و تجاوز به عنف فقط سرقت خودروها را اعتراف كرد. 

وي در ادامه به سؤاالت هيئت قضايي پاسخ داد.
چرا اصرار به سرقت خودروي مزدا3 داشتي؟

 چون سرقت آنها مثل پرايد راحت است. 
با چه وسيله اي خودروها را سرقت مي كردي؟

با تيغ جراحي. وقتي در ايران خودرو كار مي كردم آنجا ياد گرفتم. 
ش�اكيان در مواجهه حضوري تو را شناسايي كرده اند و نظر 
پزشكي قانوني مبني بر تجاوز مثبت بوده است. با اين شواهد 

چطور جرمت را انكار مي كني؟
من با يكي از شاكيان از قبل آشنا بودم و او با ميل خودش با من ارتباط داشت. 

ديگر شاكيان دروغ مي گويند!
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

مأم�وران پلي�س انگلي�س در ش�رق لن�دن از قس�مت 
ب�ار ي�ك خ�ودرو كامي�ون، اجس�اد 39 نف�ر را ك�ه ب�ه 
ط�رز مرم�وزی ب�ه قت�ل رس�يده بودن�د، كش�ف كردن�د.  
مأموران پليس انگليس بامداد چهارشنبه در منطقه صنعتی گريز 
واقع در استان اسكس در شرق لندن از داخل كاميون پارك شده ، 
اجساد 38 فرد بزرگسال و يك نوجوان را كشف كردند كه در جنايتی 
هولناك به قتل رس��يده بودند. پس از اعالم اي��ن حادثه هولناك، 
مأموران پليس منطقه وس��يع در آن حوال��ی را روی عبور و مرور 
خودروها بستند كه منجر به ترافيك شديد و مشكل تردد شهروندان 

آن منطقه شد. 
بررس��ی های اوليه پليس حكايت از آن داش��ت كه اين كاميون از 
بلغارستان سفر كرده و روز شنبه از طريق منطقه  هوليهد در ولز وارد 
كشور انگلستان شده اس��ت. مأموران پليس پس از كشف اجساد، 
راننده 25 ساله كاميون را به عنوان مظنون به قتل بازداشت كردند، 
اما جزئيات بيشتری از جنايت هولناك منتشر نكردند و فقط اعالم 

كردند كه شناسايی اجساد زمان زيادی می برد. 
آندرو مارينر، فرمانده پليس منطقه اسكس به رسانه های انگليس 
گفت: »اين يك حادثه غم انگيز اس��ت كه طی آن افراد زيادی جان 

خود را از دست داده اند. ما برای تشخيص اينكه چه اتفاقی برای اين 
افراد افتاده در حال تحقيق هستيم.«

پس از اعالم اي��ن خبر، بوريس جانس��ون، نخس��ت وزير انگليس 
 گفت كه از ش��نيدن اين جناي��ت هولناك جا خورده و در ش��وك 

به سر می برد. 
نخست وزير انگليس بامداد چهارش��نبه گفت: »آخرين اخبار اين 
حادثه را به ط��ور مرتب از وزارت كش��ور می گي��رم و اكنون ضمن 
همكاری نزديك با پليس اس��كس بررس��ی می كنيم كه دقيقاً چه 

اتفاقی افتاده است.«
پريتی پاتل، وزير كش��ور بريتانيا نيز گفته كه از اين واقعه غم انگيز 

شوكه شده و ناراحت است.
جكی دويل پرايس، نماينده تاروك )در اسكس( در مجلس بريتانيا 
هم به اين خبر واكنش نشان داده و گفته اس��ت قاچاق انسان كار 
خطرناك و ناپسنديده ای است. او ابراز اميدواری كرده كه پليس اين 

قاتالن را بازداشت و عدالت را اجرا كند.
در ژوئن سال 2000، اجس��اد 58 مهاجر چينی پشت يك كاميون 
در دوور انگليس پيدا شد كه در نهايت يك سال بعد راننده كاميون 

هلندی به جرم قتل آنها زندانی شد.

یک  تریلی  جسد 
در لندن!

مشاجره كودكانه 2 پسر 17 ساله بر سر موضوعی 
پيش پا افت�اده، به قتل يك�ی از آنها منجر ش�د. 
به گزارش »جوان«، س��اعت 19:30 شامگاه سه شنبه 
آخرين روز مهر ماه قاضی ساسان غالمی، بازپرس ويژه 
قتل دادسرای امور جنايی تهران با تماس تلفنی مأموران 
كالنتری 156 افسريه را از قتل پسر جوانی باخبر كرد و 
همراه تيمی از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی راهی 

محل شد. 
تيم جنايی در بيمارستان بعثت با جسد پسر 17 ساله ای به 
نام بهروز روبه رو شد كه با اصابت ضربه چاقو  به گردنش به 

قتل رسيده بود. بررسی های مأموران حكايت از آن داشت 
كه مقتول دو ساعت و 30 دقيقه قبل در نزديكی شهرك 
قصر فيروزه در شرق تهران با يكی از همكالسی های دو 
سال قبلش به نام بهروز  درگيری خونينی داشته است كه 
در جريان آن با اصابت ضربه چاقو، بهروز  زخمی می شود 
و پس از انتقال به بيمارس��تان فوت می كند. همچنين 
مشخص شد در اين درگيری لحظه حادثه يكی از دوستان 
مشترك مقتول و قاتل شاهد صحنه درگيری بوده است. 
به اين ترتيب مأموران در نخستين گام از شاهد درگيری 
تحقيق كردند. او گفت: ما سه نفر، بچه يك محل هستيم 

و سال ها همكالسی بوديم تا اينكه دو سال قبل مقتول 
مدرسه اش را عوض كرد، اما پس از آن هم ما هميشه با هم 
در ارتباط بوديم. ما همكالسی ها گروه تلگرامی تشكيل 
داده بوديم و از طريق گروه ه��م برنامه ها و تمرين های 
كالسی را مرور می كرديم و همه با هم ارتباط دوستانه 
داشتيم. مدتی بود مقتول و قاتل داخل گروه برای هم خط 
و نشان می كشيدند و گاهی هم مشاجره لفظی می كردند، 
اما پس از چند روز دوباره با هم آش��تی می كردند. آنها 
چند روزی بود برای يكديگر كری می خواندند تا اينكه 
امروز بهروز در گ��روه تلگرامی به كيوان پي��ام داد و در 
نزديكی شهرك قصر فيروزه با هم قرار گذاشتند تا درباره 
اختالفشان با هم حرف بزنند. لحظه حادثه من و كيوان 
به نزديكی ش��هرك قصر فيروزه رفتي��م و دقايقی بعد 
هم بهروز در حالی كه كارد آش��پزخانه بزرگی در دست 
داش��ت به محل آمد. آنها با هم درگير شدند كه بهروز با 
چاقو ضربه ای به گردن كيوان زد و او غرق در خون روی 
زمين افتاد. پس از اين بهروز فرار كرد و من هم نتوانستم 

جلوی او را بگيرم.
تيم جنايی در ادامه راهی خانه بهروز شد، اما دريافت وی 
پس از حادثه به مكان نامعلومی گريخته است.  به گفته 
سرهنگ فرهاد واقعی، رئيس كالنتری 156 افسريه در 
حالی كه مأموران در جس��ت وجوی قاتل فراری بودند، 
متهم س��اعت 1:30 بامداد ديروز خودش را به كالنتری 

156 افسريه معرفی كرد. 
قاتل صبح دي��روز در دادس��رای امور جناي��ی با اظهار 
پشيمانی به قتل همكالسی اش اعتراف كرد و پس از آن 
قاضی غالمی با صدور قرار عدم صالحيت قاتل 17 ساله 
را برای ادامه تحقيقات در اختيار قاضی دادسرای جرائم 

اطفال و نوجوانان قرار داد. 
هنوز باورش نمی شود كه در س��ن 17 سالگی به خاطر 
موضوعی پيش پا افتاده يكی از همكالسی هايش را به قتل 
رسانده است. دوستان و همكالسی هايش االن در كالس 
درس حاضر هستند و با قلم و كاغذ سروكار دارند، اما بهروز 
با چشمانی گريان و دستانی بسته روی صندلی نشسته 
و به سؤال های بازپرس ويژه قتل پاسخ می دهد. او حال 

خوبی ندارد و هنوز در ش��وك حادثه عصر روز سه شنبه 
است، با اين حال به سؤاالت خبرنگار ما پاسخ می دهد. 

چرا گريه می كنی؟ 
برای بدبختی خودم گريه می كنم.

چرا بدبخت شدی؟
االن تمام دوستانم سر كالس درس حاضرند، اما من به 
جرم قتل يكی از دوستانم دستبند به دستانم خورده و 

نمی دانم در آينده چه سرنوشتی در انتظارم است. 
دانش آموزی؟ 

بله، سال آخر دبيرستانم. 
مقتول را می شناختی؟ 

بله تا كالس دهم همكالس��ی بوديم كه س��ال يازدهم 
مدرسه اش را عوض كرد.

وقت�ی همكالس�ی بودي�د با ه�م اختالف 
داشتيد؟ 

نه، من اصالً اهل دعوا و درگيری نيستم. پسر درس خوانی 
هستم، حتی در اين چند سال مبصر كالس بودم. 

پس چرا با هم درگيری پيدا كرديد؟ 
مقتول جثه اش از من درش تر بود و هميش��ه قلدربازی 
درمی آورد و به من زور می گفت. چند باری پيش دوستانم 
مرا س��كه يك پول كرد، به همين خاطر با هم مشاجره 
می كرديم و گاهی هم درگير  می شديم كه بعد از مدت 
كوتاهی از ترس با او آشتی می كردم، اما آشتی ما زياد دوام 

نمی آورد و دوباره با هم مشاجره می كرديم. 
شما كه دو سال مدرس�ه تان از هم جدا بود، 

پس چه اختالفی داشتيد؟ 
ما تعدادی از همكالسی ها چند سال قبل گروه تلگرامی 
تشكيل داديم كه مقتول هم عضو آن بود. او در گروه برای 
من كری می خواند و بيشتر هم داخل گروه تلگرامی با هم 
مشاجره می كرديم تا اينكه روز حادثه داخل گروه پيام 
داد و با من قرار گذاشت تا با هم حرف بزنيم و اختالفمان 

را  حل كنيم. 
فكر می كردی اگر سر قرار بروی به درگيری 

ختم می شود؟ 
بله، به همين خاطر به او گفتم حوصله ندارم، اما زنگ زد 

و گفت جلوی ش��هرك محل زندگی ام منتظر است. به 
او گفتم نمی آيم كه دوباره پيام داد و مرا تهديد كرد كه 

تصميم گرفتم و به محل قرار رفتم. 
چرا با خودت چاقو بردی؟ 

من ترسيده بودم و برای اينكه او را بترسانم كارد آشپزخانه 
را برداشتم و با خودم بردم. 

بعد چه شد؟ 
وقتی او را ديدم شروع به فحاشی به پدر و مادرم كرد و بعد 
با من درگير شد. ابتدا يك مشت به من زد و مرا به عقب 
هل داد، اما وقتی می خواست مشت دوم را بزند برای اينكه 
او را بترسانم چاقويی كه در دس��ت داشتم را به طرفش 
پرتاب كردم كه به گردنش خورد. )گريه می كند و بعد از 
لحظاتی می گويد من قصد قتل نداشتم و فقط از ترس با 

چاقو ضربه زدم(
چرا فرار كردی؟ 

وقتی خونين روی زمين افتاد خيلی ترسيدم و از محل 
فرار كردم، اما اصاًل فكر نمی كردم كه فوت كند. به پارك 
سرخه حصار رفتم و گوشی ام را خاموش كردم، اما ساعتی 
بعد روشن كردم كه از طريق دوستانم متوجه شدم كيوان 
فوت كرده است و مأموران هم پدرم را بازداشت كرده اند. 
از ترس دست و پايم می لرزيد كه پسرخاله ام كه مأمور 

بازنشسته است با من تماس گرفت و سراغم آمد. 
چه شد كه خودت را معرفی كردی؟ 

وقتی فهميدم همكالس��ی ام فوت كرده، عذاب وجدان 
گرفتم و تصميم گرفتم خودم را معرفی كنم، به همين 
خاطر با پسرخاله ام به كالنتری آمدم و خودم را معرفی 

كردم. 
بهتر نبود قبل از اينكه به محل قرار بروی كمی 

به عاقبت موضوع فكر می كردی؟ 
بله كاماًل درست است، ای كاش آن روز تلفن همراهم را 

جواب نمی دادم و با خودم چاقو نمی بردم.
حرف آخر؟ 

دوست داش��تم در آينده پليس ش��وم، اما يك دعوای 
كودكانه زندگی ام را خراب كرد و سرنوش��ت س��ياهی 

برايم رقم زد. 

قتل همکالسی 
در دعوای کودکانه 

»جانور خطرناك تهران « 
 محاکمه شد 

آگهى ثبتی

ریاست محترم شوراي حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهى مفقودي 

آگهى ثبتی

ریاست محترم شوراي حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهى ثبتی

آگهى فقدان سند مالکیتریاست محترم شوراي حل اختالف شهرستان ایالم 
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آگهى ابطال پروانه بهره برداري  


