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آموزه هاي اشتباه قضايي وپليسي
 در فيلم ها و سريال ها

فيلم وس��ريال ها عالوه برداش��تن نقش س��رگرم كننده مي توانند در 
آموزش بينندگان نيز س��هم مهمي را ايفا كنند، موضوعي كه در چند 

سال اخيرسعي شده تا حد قابل توجهي مورد توجه قرار بگيرد. 
با اين حال در بيشتر موارد، با وجود برده شدن نام برخي از كارشناس ها 
حقوقي و انتظامي در تيتراژ پاياني بعضي از فيلم و سريالها، در مواردي 
شاهد آن هس��تيم كه به بينندگان اطالعات غلط داده مي شود و هيچ 

مقامي چه قضايي يا انتظامي دراين زمينه اعتراضي نمي كنند. 
اين درحالي است كه به گفته بسياري ازكارشناسان قضايي و پليسي 
آم��وزش صحيح مي تواند ت��ا حد قاب��ل توجهي در باالب��ردن آگاهي 
وآموزش ش��هروندان به عنوان يكي از اركان هاي حقوق ش��هروندي 

تأثيرگذار باشد. 
دراين ميان بايد به دو س��ريال اخير»پدر«، و»س��تايش« كه اخيراً از 
تلويزيون پخش شد، اشاره كرد، كه مسائل قضايي و پليسي به صورت 
غلط در اين دو مجموعه به تصوير كشانده ش��د، كه در اين يادداشت 

مي توان به نمونه هايي از آن اشاره كرد. 
در مجموعه پدر، وقتي پليس وارد صحنه قتل عموي ليال مي ش��ود و 
او را در صحنه مي بينند، به عنوان مظنون به قتل بازداش��ت مي شود 
و در پليس آگاهي با تهديد افس��رپرونده به قتل اعت��راف مي كند و در 
دادگاه حكم قصاص صادر مي ش��ود و به قول وكي��ل پرونده اين حكم 
در دادگاه تجديد نظر )كه البته صحيح آن ديوان عالي كشوراست ( به 
تأييد مي رسد و دست آخر با رضايت پسرمقتول، ليال از قصاص نجات 
پيدا  مي كند و پس از دس��تگيري و اعتراف قاتل اصلي، تازه او از زندان 

آزاد مي شود. 
اين درحالي است كه باتوجه به مدارك و لوازم نوين كشف جرم به ندرت 

امكان دارد، بي گناهي قصاص شود يا بتوان پليس را فريب داد. 
از اين كه بگذريم بايد به عموي ليال اشاره كرد كه در تمامي مدت با جعل 
مدارك هم پليس و هم قضات را فريب داد و تازه پس از به قتل رسيدن 
او و بازگشت پس��رش كه در مواجه با حاج علي مي گويد: اين پول ها را 
پدركشته شده اش به حساب دفترچه بانكي اش واريزكرده است و براي او 
نيست و بايد به حاج علي بازگردد، اصاًل در هيچ كجاي سريال نه قاضي 
و نه پليس با وجود امكاناتي كه براي اثبات جعلي يا واقعي بودن مدارك 

موجود است به اين مهم پي نمي برند. 
از موارد مختل��ف آموزش هاي قضايي و حقوقي غلط اين س��ريال كه 
بگذريم، نوبت به مجموعه ستايش مي رس��د، دراين مجموعه، همسر 
صابر نقشه قتل مي كشد و با اجير كردن قاتل چند نفر را مي كشد و با 
وجود تمامي مداركي كه پليس دارد و مطمئن است كه زن دوم صابر 
در تمامي قتل ها دس��ت دارد، تا زماني كه نقشه قتل فردوس كشيده 
می ش��ود  و به مرحله اجرا درنمي آيد، پليس وارد عمل نمي شود، اين 
درحالي است كه تمامي مدارك عليه اوست، شايد هم ادعا شود براي 
لطمه نخوردن به داس��تان و به درازا كشانده نش��دن و جذابيت فيلم 

موضوع به اين صورت رقم مي خورد. 
 با اين حال، به عنوان خبرنگاري كه درس��ال هاي ن��ه چندان دور در 
حوزه دادگاه ها و پليس فعاليت داشته ام توقع بر اين است كه حاال كه 
قراراست، وجود كارشناس قضايي و خصوصاً پليس در اين مجموعه ها 
حس شود، حداقل براي زيرسؤال نرفتن مسائل حقوقي و پليسي دقت 

الزم در اين خصوص شده و اطالعات غلط به بينندگان داده نشود. 

اعضاي يك شبكه سرقت كه با دستبرد به خانه هاي شمال تهران 
اقدام به سرقت مي كردند، بازداشت شدند. در حالي كه تالش پليس 
براي بازداشت سردس�ته متهمان در جريان است يكي از متهمان 
گفت وقتي همسرش از سرقت هاي او با خبر شده طالق گرفته است. 
به گزارش جوان، 15 اسفند سال 96، مردي با مراجعه به اداره پليس از 
سه مرد جوان به اتهام سرقت از خانه اش شكايت كرد و گفت: »امشب 
بعد از برگشت از مهماني وقتي وارد خانه ام شدم با دو مرد غريبه روبه رو 
شدم. آنها در حال س��رقت بودند كه سد راهشان ش��دم، اما سارقان با 
تهديد قمه و شمشير از راه پله  فرار كردند. دنبال آنها دويدم و وقتي به 
در ورودي خيابان رسيدم مرد رهگذري براي كمك، به دنبال سارقان 
دويد كه همان لحظه يكي از آنها با شمشير به دست و كتف او زد، سپس 
دو س��ارق همراه يك خودروي وانت پيكان كه تابل��و فرش هايم را بار 

زده بودند، متواري شدند.«
با اعالم اين شكايت، در روند تحقيقات با رصد دوربين هاي مداربسته 
و ثبت پالك پيكان وانت، راننده خودرو به نام رضا شناسايي و دستگير 
شد. متهم به پليس آگاهي منتقل شد و به جرمش با همدستي دو نفر 
از دوستانش به نام هاي كمال و اكبر اقرار كرد. او در روند بازجويي ها به 
سرقت منزل ديگري در سعادت آباد نيز اقرار كرد كه مرتكب سرقت يك 

عدد تلويزيون و گليم عتيقه شده بودند. 
به اين ترتيب، دو همدست متهم تحت تعقيب قرار گرفتند و با شناسايي 

اكبر اما ردي از كمال به دست نيامد. 
با اقرار متهم��ان، از آنجائيكه كمال همچنان مت��واري بود پرونده بعد 
از صدور كيفرخواست به ش��عبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده ش��د و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي 

كشكولي قرار گرفت. 
ابتداي جلسه اولين شاكي در جايگاه ايس��تاد و براي سرقت پنج تابلو 
فرش درخواست رد مال و اشد مجازات كرد. سپس دومين شاكي نيز 
گفت: »شب حادثه وقتي به خانه برگشتيم همه جا به هم ريخته بود. 
اين صحنه تأثير بدي در روحيه همسر و مادرم گذاشت و هنوز هم به 
آرامش نرسيده اند. سارقان يك عدد تلويزيون و يك گليم عتيقه بسيار 
قيمتي را از منزلم س��رقت كردند. براي آنها رد مال و درخواست اشد 

مجازات دارم.«
ديگر ش��اكي كه مرد رهگذر بود و از ناحيه كتف آس��يب ديده بود نيز 

درخواست ديه كرد. 
سپس اكبر به اتهام مشاركت در سرقت با سالح سرد و ايراد ضرب و 
جرح به مرد رهگذر در جايگاه قرار گرفت و گفت: »دو سرقت را قبول 
دارم اما به كتف ش��اكي ضربه نزدم. كمال بود كه او را زخمي كرد و 
حاال متواري است. « او در ادامه گفت: »در سرقت اول ما فقط يك عدد 
تلويزيون و چند شيشه مشروب سرقت كرديم و از سرقت گليم عتيقه 
اطالعي ندارم. « س��پس متهم در خصوص سرقت دوم گفت: »براي 
سرقت تابلو فرش ها، كمال به راحتي وارد خانه شد چون در ورودي 
باز بود. رضا هم در خودرو نشسته بود و من هم در ساختمان نگهباني 
مي دادم. بعد از دقايقي كمال پنج تابلو فرش را با آسانسور پايين برد 
و داخل وانت رضا گذاشت. همان لحظه مرد صاحبخانه رسيد و با ما 
درگير شد. قصد فرار داش��تيم كه در پياده رو مرد رهگذر دنبالمان 
كرد و كمال برگش��ت و با شمش��ير به كتف او زد.« در ادامه رضا نيز 
در جايگاه ايستاد و به اتهام مباشرت در سرقت با سالح سرد با انكار 
جرمش گفت: »در هر دو سرقت، داخل خانه ها نرفتم و در خودروام 
نشسته بودم. در سرقت تلويزيون، كمال به من و اكبر فقط 150 هزار 
تومان پول داد. در سرقت دوم، بعد از اينكه كمال پنج تابلو فرش را در 
ماشينم گذاشت بالفاصله از محل گريختيم و صبح روز بعد، تابلوها 
را به ترمينال بردم و كمال همراه همس��رش آنها را به كرمانشاه برد. 
قرار بود با فروش تابلوها به ما پول بدهد اما خبري نشد تا اينكه دو ماه 

بعد دستگير شديم.« 
متهم در آخرين دفاعش گفت: »قبل از حادثه عقد كرده بودم اما وقتي به 
زندان افتادم همسرم درخواست طالق داد به همين دليل مجبور شدم 
خودروام را بفروشم و خرج همسرم كنم. حاال تنها يك خواهر و برادرم 
برايم مانده اس��ت و پدر و مادرم نيز سالها قبل فوت كرده اند. در زندان 
خيلي سختي كشيدم و توبه كردم. از شاكيان تقاضاي بخشش دارم.«

در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

متهم: اعتياد    به گاز فندك  آوا  را كشت 
پس�ر جواني كه به عن�وان مظن�ون حادثه مرگ 
مرموز دختر 17 س�اله اي در آتش سوزي خودروي 
پژو بازداش�ت شده اس�ت، ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، شامگاه دوشنبه ششم آبان ماه قاضي 
ساس��ان غالمي، بازپرس وي��ژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري 134 
شهرك غرب از مرگ مشكوك دختر نوجواني با خبر 
و همراه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شد. 
تيم جناي��ي در بيمارس��تان بهمن با جس��د دختر 
17ساله اي به نام آوا روبه رو شدند كه به طرز مرموزي 

به كام مرگ رفته بود. 
پدر آوا به مأموران گفت: دخترم ساعت 18:30 براي 
رفتن به كافي ش��اپ از خان��ه بيرون رفت ت��ا اينكه 
س��اعت  نزديك به 9 ش��ب پس��ر جواني با ما تماس 
گرفت و مدعي ش��د كه دخترمان داخل خودرواش 
دچار آتش سوزي شده اس��ت. بالفاصله خودمان را به 
محل حادثه رس��انديم كه ديديم عوامل اورژانس در 
حال انتقال آوا به بيمارستان هس��تند. آوا تا نزديكي 

بيمارستان نفس داشت، اما دقايقي بعد فوت كرد. 

بررسي هاي مأموران نشان داد دختر فوت شده ساعتي 
قبل داخل خودروي پژو پرشياي پسری به نام پيمان 
بوده كه ناگهان داخل خودرو آتش مي گيرد و در جريان 
آن آوا فوت مي كند و پيمان به شدت دچار سوختگي و 

به بيمارستان منتقل مي شود. 
در حالي كه آزمايش هاي اوليه تيم پزش��كي حكايت 
از اين داش��ت آوا بر اثر استنشاق گاز فوت كرده است، 
مأموران تحقيقات خود را درباره اين حادثه ادامه دادند 
تا اينكه صبح ديروز پيمان به عن��وان مظنون حادثه 
پس از بهبودي نسبي براي بازجويي از بيمارستان به 

دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد. 
پيمان در بازجويي ها مدعي ش��د كه آوا معتاد به گاز 
فندك بود و پس از استنش��اق گاز فن��دك هنگامي 
كه مي خواست سيگارش را روشن كند داخل خودرو 
آتش گرفت و او را به كام مرگ كشاند و خودش دچار 

سوختگي شد. 
پس از تحقيقات قاضي غالمي با صدور قرار قانوني براي 
متهم به مأموران دس��تور داد تا اعالم نظريه پزشكي 
قانوني و مشخص شدن علت اصلي مرگ درباره زوايايي 

پنهان حادثه تحقيق فني انجام دهند. 

محمدرضا هداوند 

گفت وگو با متهم 
متهم كه پسر 20 س��اله اي به نام پيمان است، با 
دستان و صورت و سري باند پيچ شده در جلسه 
بازجويي حاضر شد و ادعا كرد آتش اعتياد به گاز 
فندك باعث مرگ دختر مورد عالقه اش شد. او 
صبح ديروز پس از بازجويي به سؤاالت خبرنگار 

ما هم پاسخ داد. 
آوا را از كجا مي شناختي ؟

دوس��ت قديمي ام و آوا در ي��ك كوچه زندگي 
مي كنن��د و من در رف��ت و آمدي ك��ه با خانه 
دوستم داش��تم با آوا آشنا ش��دم. مدتي با هم 
ارتباط تلفني داش��تيم تا اينك��ه كم كم براي 
ديدن يكديگر در كافي شاپ قرار مي گذاشتيم 
و گاهي هم با خودروي من داخل خيابان دور 

دور مي كرديم. 
پدر و مادر شما و آوا هم از ارتباط شما 

با خبر بودند ؟ 
بله، ما قصد ازدواج داشتيم و پدر و مادر من و آوا در 
جريان آشنايي ما بودند اما پدر و مادر آوا با ارتباط 

ما مخالف بودند. 
چرا ؟ 

پس از مدتي كه ارتباط ما گذش��ت فهميدم آوا 
مسلمان نيست و به همين خاطر مي خواستم با 
او قطع رابطه كنم اما با مش��ورت پدر و مادرم او 
را به مراسم مذهبي در ايام محرم دعوت كردم و 
قصد داشتم او را تشويق كنم تا مسلمان شود كه 
مادرش متوجه شد و به او گفته بود ارتباطش را با 

من قطع كند. 
معتادي ؟ 

نه، من سيگار هم نمي كش��م اما آوا معتاد به گاز 
فندك بود و سيگار هم مي كشيد. 

يعني شما مي خواستيد با دختر معتاد 
ازدواج كني ؟ 

اول آشنايي خبر نداشتم اما پس از مدتي از طريق 
دوس��تانش فهميدم كه كم كم جل��وی من هم 
گاز فندك مصرف مي كرد. من دوستش داشتم 
و با خودم قرار گذاش��تم او را ت��رك دهم كه اين 

اتفاق افتاد. 

درباره شب حادثه توضيح بده ؟ 
عص��ر روز حادث��ه ب��ا م��ن تم��اس گرفت و 
قرار گذاش��ت ش��ب را با ه��م بي��رون برويم. 
ساعتي 18:30 بود كه از محل كارم كه صرافي 
در ش��هرك غرب اس��ت با موتور س��يكلتم به 
خانه م��ان رفتم و خ��ودروي پژوي خ��ودم را 
برداشتم و به دنبال آوا رفتم. آوا سوار خودروام 
شد و با هم به راه افتاديم تااينكه از من خواست 
جلوی مغازه س��وپر ماركتي توق��ف كنم. او به 
داخل مغازه رفت و با نايلون مش��كي برگشت 
كه بعد فهميدم كپس��ول گاز فن��دك خريده 
است. ساعت 8 شب گذش��ته بود و هوا باراني 
بود كه آوا داخل ماش��ين ش��روع به استنشاق 
گاز فندك كرد. نزديك ساعت 9 شب شد و در 
حالي كه شيشه هاي خودرو باال بود آوا فندك 
را زد تا سيگارش را روشن كند كه ناگهان داخل 

خودرو آتش گرفت. 
بعد چه شد ؟ 

آوا به سرعت از خودرو پياده شد و كمي آنطرفتر 

در حالي كه مرا صدا می زد روي زمين افتاد. من 
هم دچار آتش سوزي شدم و دس��تان و صورتم 
سوخت و از خودرو پياده شدم و دستانم را داخل 
آب جدول زدم كه راننده خودروي عقبي با ديدن 
اين صحنه با اورژانس تم��اس گرفت و من هم با 

پدرم تماس گرفتم. 
چه ش�د كه آوا كمت�ر از ش�ما دچار 

سوختگي شد ؟ 
او خيلي زود از داخل خودرو پياده شد و من ديرتر 
پياده شدم و من احتمال مي دهم كه آوا از ترس 

سكته كرد. 
يعني ش�ما در اي�ن حادث�ه دخالتي 

نداشتي ؟ 
نه. گاز فندك داخل كابين خودرو جمع شده بود و 

باعث اين آتش سوزي شد. 
خودرو هم آسيب ديد ؟ 

بله، يكي از شيش��ه ها ترك بزرگي برداش��ت و 
روكش صندلي ها و روكش سقف خودرو هم دچار 

سوختگي شد. 

سرقت اموال دانشجويان در كمال خونسردي
دزد ج�وان ك�ه ب�ا همدس�تي دوس�تش وارد مراكز 
دانش�گاهي شده اس�ت و ام�وال دانش�جويان را 
س�رقت مي كرد س�رانجام به دام پليس افت�اد. تالش 
كارآگاه�ان پليس آگاه�ي ته�ران ب�راي بازداش�ت 
اس�ت.  جري�ان  در  همچن�ان  مته�م  همدس�ت 
به گزارش جوان، تالش مأموران پليس آگاهي تهران براي 
بازداش��ت متهمان از صبح روز 21 مهرماه به جريان افتاد. 
آن روز پس��ري دانش��جو با مركز فوريت هاي پليس 110 
تماس گرفت و گزارش يك س��رقت را اع��الم كرد. وقتي 
مأموران كالنتري 148 انقالب براي بررسي ماجرا در محل 
حاضر شدند دانشجوي جوان گفت كه كوله پشتي اش كه 
حامل دوربين عكاسي اش بوده به همراه لپ  تاپش سرقت 
شده است.  بعد از مطرح شدن ش��كايت پرونده به دستور 
بازپرس شعبه 15 دادسراي ناحيه شش در اختيار تيمي از 
كارآگاهان اداره بيس��تم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. 
شاكي در توضيح بيشتر شكايت خود به كارآگاهان گفت: 
من دانشجوي دانش��گاه عالمه طباطبايي هستم. يك روز 
براي مطالعه به كتابخانه دانش��گاه رفتم و مش��غول كار با 
لپ   تاپم شدم. مدتي كه گذش��ت براي پنج دقيقه از ميزي 
كه مشغول كار بودم فاصله گرفتم. وقتي كه برگشتم ديدم 
كه لپ تاپم به همراه كوله پشتي ام كه دوربين عكاسي ام هم 

داخلش بود، سرقت شده است. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان پليس با حضور 
در محل، دوربين هاي مداربسته را بررسي كردند و متوجه 
شدند كه سرقت از سوي دو مرد حدوداً 25 ساله رقم خورده 
است. بررس��ي ها براي شناسايي و بازداش��ت دو سارق در 
جريان بود كه شكايت هاي مشابهي به پليس گزارش شد. 
تحقيقات بعدي كارآگاهان با حضور در محل هاي سرقت 
و بررسي دوربين هاي مداربسته حكايت از اين داشت كه 
سرقت ها از سوي همان دو مرد جوان در حال رقم خوردن 

اس��ت.  بررس��ي هاي گام به گام كارآگاهان در جريان بود 
تا اينكه آنها موفق شدند يكي از س��ارقان را كه رامين  نام 
داشت شناس��ايي كرده و اول آبان ماه او را در مخفيگاهش 

غافلگير و بازداشت كنند. 
رامين 25 س��اله در بازجويي ها به س��رقت هاي س��ريالي 
از دانش��جويان اعتراف كرد و گفت: از مدت��ي قبل دچار 
مشكالت زياد مالي شدم و به خاطر اينكه نتوانستم راهي 
براي تأمين مشكالتم پيدا كنم تصميم به سرقت گرفتم. 
سرقت هايم را هم از شش ماه قبل با كمك يكي از دوستانم 
كه سعيد نام دارد شروع كردم. براي سرقت هم محيط هاي 
دانش��گاهي را انتخاب كردي��م و به عنوان دانش��جو وارد 
اين محيط ها مي شديم. ابتدا به سراغ دانشگاه هاي عالمه 
طباطبايي و تربيت مدرس رفتيم. يكي از ما از محيط هاي 
اطراف مراقبت مي كرد و فرد دوم هم در فرصت مناس��ب 
اموال دانشجويان كه بيشتر لپ  تاپ يا دوربين عكاسي بود 
را سرقت كرده و اموال سرقتي را هم به مالخري در چهارراه 
وليعصر مي فروختيم و پول آن را هم بين خودمان تقسيم 

مي كرديم. 
با اطالعاتي كه رامين در اختيار پليس گذاشت سعيد هم 
شناسايي ش��د اما مشخص شد كه او به ش��هري در غرب 
كشور گريخته اس��ت كه تحت تعقيب پليس قرار گرفت. 
كارآگاهان همچنين مالخ��ر پرونده را در چهارراه وليعصر 
شناسايي و بازداشت و در بازرسي از مخفيگاه او 9 لپ  تاپ و 

دو دوربين عكاسي سرقت شده را كشف كردند. 
سرهنگ كارآگاه سيد شمس الدين ميرزكي، معاون مبارزه 
با جرائم سرقت وسائط نقليه پليس آگاهي پايتخت گفت: 
با اعتراف هاي رامين به سرقت هاي سريالي از دانشجويان 
تالش براي شناس��ايي مالباختگان و كشف جرائم بيشتر 
متهم در جريان است. وي همچنين گفت: همدست متهم 

بازداشت شده هم تحت تعقيب پليس قرار دارد.

     پسر 18 ساله
 خون به پا كرد

به گزارش جوان، عصر روز يك شنبه 12 آبان ماه بود كه پسري 
18 ساله وارد كالنتري ش��اهد شهر شهريار ش��د و مأموران 
پليس را از حادثه اي خونين كه ساعتي قبل در خانه شان رقم 

خورده بود با خبر كرد. او درحالي كه دست هايش به شدت دچار 
جراحت شده بود مدعي شد كه مردي نقابدار وارد خانه شان 
شده و اعضاي خانواده اش را به قتل رسانده است. لحظاتي بعد 
مأموران پليس به همراه پسر نوجوان قدم به قتلگاه گذاشتند. 
مأموران در اتاق خواب با اجساد برادر 13 ساله و پدر و مادر او 

مواجه شدند كه با   ضربات چاقو به قتل رسيده بودند. 
همزمان با حضور بازپرس و كارآگاهان پليس آگاهي در محل 
پسر 18 ساله مورد تحقيق بيشتر قرار گرفت. او گفت: ساعتي 
قب��ل در خانه بوديم كه ناگه��ان مردي نقاب��دار در حالي كه 
چاقو به دست داشت وارد شد. او پدر، مادر و برادرم را به قتل 
رساند و قصد قتل من را داشت كه تيغه چاقويش را گرفتم كه 
انگشتام را بريد و توانستم از دس��ت او فرار كنم و خودم را به 

اداره پليس برسانم. 
در جريان بررسي هاي بيش��تر مشخص شد كه جراحت هاي 
دست وي از س��وي فرد ديگري ايجاد نشده اس��ت، بنابراين 
وي مورد تحقيق بيش��تر قرار گرفت و ب��ه جنايتي هولناك 

اعتراف كرد. 

او گفت: پدر و مادرم هميشه به برادر كوچكم توجه مي كردند 
و به من توجه نمي كردند. اين موضوع هميش��ه من را اذيت 
مي كرد تا اينكه تصميم گرفتم از آنها انتقام بگيرم. وي ادامه 
داد: پدر و مادرم هر دو شاغل هستند. امروز در خانه تنها بودم 
كه تصميم خودم را گرفتم. وقتي برادرم از مدرس��ه به خانه 
برگشت او را غافلگير كردم و با ضربات چاقو او را به قتل رساندم 
و جسدش را به اتاق خواب كش��اندم. پس از آن منتظر آمدن 
پدرم ماندم. وقتي از سر كار به خانه برگشت با چاقو چند ضربه 
به گردنش زدم كه او هم كشته شد و جسدش را به اتاق خواب 
بردم و منتظر مادرم مان��دم. وقتي كه او هم از محل كارش به 
خانه آمد او را هم با چاقو به قتل رساندم. سپس انگشتانم را با 
چاقو زخمي كردم و راهي اداره پليس ش��دم. مدعي شدم كه 
مردي نقابدار به خانه مان آمده بود و خانواده را به قتل رسانده 

بود كه مأموران متوجه دروغم شدند و به قتل اعتراف كردم. 
سرهنگ مهدي سرپناه معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
غرب استان تهران گفت: تحقيقات بيشتر از پسر نوجوان در 

جريان است. 

پس�ر 18 س�اله پ�س از قت�ل ب�رادر، پ�در و م�ادرش 
با ضرب�ات چاقو با ط�رح س�ناريوي دروغين مدعي ش�د 
م�ردي نقابدار حادث�ه مرگب�ار را رقم زده اس�ت. متهم اما 
در بازجويي ه�اي بيش�تر اعتراف ك�رد به خاط�ر تبعيض 
خانوادگ�ي دس�ت به اي�ن جناي�ت هولن�اك زده اس�ت. 

    سرقت خودرو
 به همراه كودك داخلش

سارق خودرو كه سواري ريو را به همراه كودك سه ساله سرقت 
كرده بود، بازداشت و طفل به خانواده اش تحويل داده شد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ عل��ي س��ليماني، رئيس پليس 
شهرس��تان نظرآباد اس��تان البرز گفت: مأم��وران پليس روز 
گذش��ته از س��رقت خودروي ريو كه طفلي سه س��اله داخل 
آن بوده در محدوده شهرس��تان س��اوجبالغ با خبر ش��ده و 
تمامي محورهاي ورودي و خروجي شهرستان هاي نظرآباد و 
ساوجبالغ را تحت كنترل درآوردند. مأموران گشت كالنتري 
در نزديكي روستاي »هيو« س��اوجبالغ به دختر سه ساله اي 
با مش��خصات كودك ربوده ش��ده برخورد كردند كه در كنار 
جاده گريه مي كرد كه همزمان ب��ا انتقال طفل به اداره پليس 
به جست وجو ادامه دادند و در نهايت خودروي سرقتي را كه به 
سمت شهرستان نظرآباد در حال حركت بود شناسايي كردند 

و موفق به توقف آن و دستگيري سارق شدند. 
سرهنگ سليماني گفت: پس از حضور والدين طفل در كالنتري 
مشخص شد كه دختربچه پيدا شده متعلق به آنهاست كه به 

خانواده اش تحويل داده شد. 
متهم نيز در بازجويي ه��ا اعتراف كرد:  هن��گام عبور از محل 
متوجه يك دستگاه خودروي ريو روشن كه مقابل يك فروشگاه 
توقف كرده بود، شدم و آن را س��رقت كردم، اما پس از حركت 
متوجه كودكي شدم كه در صندلي عقب خوابيده بود. بنابراين 
از ترس از محل دور ش��ده و حوالي روستاي »هيو« كودك را 
رها كردم، اما خودم هم خيلي زود دس��تگير شدم.  سرهنگ 
سليماني گفت: س��ارق كه داراي چندين فقره سوابق كيفري 
است، براي تحقيقات تكميلي و شناسايي ساير جرائم احتمالي 
همراه با پرونده مقدماتي در اختيار پليس آگاهي شهرس��تان 

نظرآباد قرار گرفت. 
فرمانده انتظامي شهرستان نظرآباد با بيان اينكه پدر اين كودك 
سوئيچ خودرو را داخل آن گذاشته و خودرو را به صورت روشن 
رها كرده بود فرصت ارتكاب جرم را براي س��ارق فراهم كرد، 
بنابراين از شهروندان تقاضا مي شود با رعايت موارد پيشگيرانه، 

فرصت ارتكاب جرم را فراهم نكنند.

سارق: وقتي همسرم فهميد 
دزدي كرده ام طالق گرفت

جانور خطرناك
 به اعدام محكوم شد

مجرم سابقه دار معروف به جانور خطرناك كه به اتهام تعرض 
به هشت زن بازداشت و محاكمه شده به مرگ محكوم شد. 
به گزارش جوان، رسيدگي به پرونده از سال 96 با دستگيري يكی  از 
سارقان حرفه اي خودرو به جريان افتاد. پس از انتشار تصوير متهم 
در رسانه ها بود كه چند زن و دختر به مأموران پليس خبر دادند كه 
از سوي اين مرد مورد آزار قرار گرفته اند. به اين ترتيب متهم كه از 
مجرمان سابقه دار بود و به جانور خطرناك معروف شده بود، پس از 
مواجهه با شاكيان به تعرض به آنها اعتراف كرد و گفت با خودروهاي 
سرقتي زنان و دختران را ربوده و به آنها تعرض كرده است. در حالي 
كه  هشت زن  و دختر عليه متهم ش��كايت كرده بودند، پرونده با 
صدور كيفرخواست به شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد و متهم چند روز قبل پاي ميز محاكمه ايستاد. هيئت 
قضايي به رياست قاضي كيخواه پس از شنيدن شكايت شاكيان و 

دفاعيات متهم، وي را به اعدام و زندان محكوم كرد.


