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بازار گرم سارقان سواره
استفاده از خودروهاي شخصي و موتورسيكلت براي ارتكاب 
جرائم كاربرد بس��ياري دارد. عمده وسايل نقليه اي كه براي 
ارتكاب جرائم به كار گرفته مي شوند، سرقتي هستند و پليس 
براي بازداش��ت مرتكبان آن از ش��يوه هاي ديگري استفاده 
مي كند. اينكه مي شود از وسيله نقليه سرقتي براي ارتكاب 
هر جرمي اس��تفاده كرد به اين معنا است كه شرايط الزم در 
اين زمينه وجود دارد و در حال حاضر هم مجرمان از اين روش 
بهترين استفاده را مي برند. آنها پس از سرقت يك موتورسيكلت 
يا خودرو، مرتكب جرم مي ش��وند و پس از ارتكاب چند جرم 
آن را رها كرده و با سرقت موتورسيكلت يا خودرويي تازه، به 
عمل مجرمانه شان ادامه مي دهند تا اينكه به صورت تصادفي 

بازداشت شوند. 
در حال حاضر هيچ تالشي براي توقف اين وضعيت وجود ندارد. 
به عنوان مثال وضع يك قانون  كه براساس آن مجازات ارتكاب 
سرقت با وسيله نقليه سرقتي را صدها برابر بيشتر از مجازات 
س��رقت انجام ش��ده تعيين كند. اين موضوع شايد در شيوه 
مجرمان براي ارتكاب جرم تغيي��ري حاصل كند، اما خواهد 
توانست يكي از ابزارهاي الزم براي ارتكاب جرم را از ميان بردارد 

و در كاهش جرم هم مؤثر باشد. 
زورگيري خودروي مسافربر ها يا زورگيري در پوشش مسافربر 
يكي از جرائم شايع در كشور است. محل ارتكاب اين جرم عمدتاً 
از ميادين خروجي شهر به سمت شهرهاي حاشيه اي است. در 
تهران شايع ترين محل براي ارتكاب اين جرائم ميدان آزادي 
به سمت فرودگاه مهرآباد و شهرهاي اطراف است. در بروز اين 
جرم يك يا چند نفر در نقش مسافر، خودروي مسافربر را كرايه 
كرده و در محلي خلوت با تهديد چاقو يا اسلحه اموال راننده 
را سرقت كرده و سپس او را بيرون انداخته و خودروي وي را 
سرقت مي كنند. در بسياري از اين پرونده ها درگيري راننده 
با سارقان منجر به قتل راننده مي شود و سارقان به اتهام قتل 
عمد تحت تعقيب قرار گرفته و در صورت بازداشت محاكمه و 

قصاص مي شوند. 
در شيوه اي ديگر سارقان سوار بر خودروي سرقتي در همين 
محل ها مرتكب جرم مي شوند. يك نفر در نقش راننده و يك يا 
دو نفر ديگر در نقش مسافر، سوژه مورد نظر را سوار كرده و در 
محلي خلوت و با تهديد قمه يا اسلحه اموال او را سرقت مي كند. 
بس��ياري از پرونده هاي تجاوز به عنف هم به همين شيوه در 
حال شكل گيري است كه رانندگان به تنهايي يا باهمدستي 
يك نفر ديگر، زنان و دختران را در پوشش مسافر سوار   و در 
محلي خلوت پول و طالي آنها را سرقت كرده و به آنها تعرض 

مي كنند و گاهي هم مرتكب قتل آنها مي شوند. 
يكي از مهم ترين موضوعاتي كه منجر به بروز جرائم جنسي 
در اين حوزه مي شود كافي يا در دسترس نبودن خودروهاي 
عمومي است. هر چند در اين دسته از جرائم، پليس و دستگاه 
قضايي مدام از شهروندان درخواست مي كنند كه از خودروهاي 
عمومي استفاده كنند اما نه پليس و نه دستگاه قضايي درباره 
عدم در دسترس بودن خودروهاي عمومي، مديران شهري را 
بازخواست نمي كنند. بسياري از زناني كه به اين شيوه مورد 
تعرض قرار گرفته اند به دليل نبودن تاكسي يا اتوبوس ناگزير به 

سوار شدن به خودروهاي شخصي مي شوند. 
استفاده موتورسيكلت براي سارقان اما كاربردي ديگر دارد. 
مرتكباني كه از اين وس��يله نقليه اس��تفاده مي كنند عمدتاً 
زورگير، كيف قاپ يا س��ارقان بانك و طالفروشي هستند كه 
سوژه هاي خود را در خيابان هاي شهر دنبال مي كنند، براي 
همين سارقان براي فرار از خيابان هايي كه آمد و شد مدام در 
آن جريان دارد نياز به موتورسيكلت دارند. اين دسته از سارقان 
پس از ارتكاب چند سرقت، موتورسيكلت را در محلي خلوت 
رها می كنند و به راحتي با سرقت يك موتورسيكلت ديگر به 

حيات مجرمانه شان ادامه مي دهند. 

فرار از بيمارستان
 پس از تأييد قتل مرد ناشناس 

دو مرد ناش�ناس  جس�د مرد جوان�ي را كه ب�ا اصابت 
ضرب�ات چاقو ب�ه قتل رس�يده ب�ود به بيمارس�تاني 
منتقل كردن�د و از مح�ل گريختند. مأم�وران پليس 
در تاش�ند ت�ا ب�ا دس�تگيري حام�ان جس�د 
مقتول ب�ه بيمارس�تان راز اين قت�ل را برم�ا كنند. 
به گزارش جوان، ساعت 2 بامداد ديروز 26 آبان ماه مأموران 
كالنتري 156 افس��ريه به صورت تلفني قت��ل مرد جوان 
ناشناسي را به بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
به صورت تلفني اطالع دادند. مأموران اعالم كردند دقايقي 
قبل كاركنان بيمارس��تاني در حوالي افسريه خبر دادند، 
مرد زخمي كه به بيمارستان منتقل شده بود، براثر شدت 
جراحات به كام مرگ رفته است. با اعالم اين خبر بازپرس 
ويژه قتل همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس  آگاهي در 
بيمارستان به تحقيق پرداختند.  تيم جنايي در بيمارستان 
با جسد خونين مرد جواني روبه رو شدند كه با اصابت ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسيده بود. نخستين بررسي ها نشان داد، 
مقتول ساعتي قبل از سوي دو مرد ناشناس به بيمارستان 
منتقل شده است. يكي از كاركنان بيمارستان به تيم جنايي 
گفت: ساعتي قبل داخل بيمارستان بودم كه دو مرد جوان 
ناشناس پيكر مرد زخمي را كه بي هوش بود به بيمارستان 
منتقل كردند. آنها مدعي شدند كه اين مرد از دوستانشان 
اس��ت و تصادف كرده و براي درمان به بيمارستان منتقل 
كرده اند. ما به س��رعت مرد زخمي را ب��ه داخل اتاق عمل 
منتقل كرديم كه متوجه شديم او تصادف نكرده و با ضربات 
متعدد چاقو زخمي شده است. در حالي كه پزشكان تالش 
مي كردند مرد زخمي را از مرگ نجات دهند، دو مرد ناشناس 

مخفيانه از بيمارستان خارج شدند و از محل گريختند. 
پس از اين تيم جنايي دوربين هاي مداربسته بيمارستان را 
بررسي كرد كه دوربين ها نشان داد، دو مرد ناشناس مقتول 
را با خودروي پرايدي به بيمارستان منتقل مي كنند و دقايقي 
بعد از اينكه مرد زخمي را تحويل عوامل بيمارستان مي دهند 

با خودروشان به سرعت از محل فرار مي كنند. 
همزمان با ادامه تحقيقات براي شناسايي مردان پرايد سوار و 
روشن شدن زوايايي پنهان حادثه مرگبار، جسد مقتول براي 
شناسايي هويت و مشخص شدن علت اصلي مرگ به دستور 

بازپرس جنايي به پزشكي قانوني منتقل شد. 

استرس
 زمينه ساز خشونت در خانواده

استرس شايع ترين بيماري قرن اعالم شده و يكي ازمهمترين عوامل 
اختالف و تنش بين افراد خانواده اس��ت. عصباني��ت، اعتماد به نفس 
پايين، افسردگي، بي تفاوتي، تحليل پذيري، اختالل در تمركز، بي قراري 
و اضطراب از عالئم شايع استرس است. يكي از داليل آشكار استرس، 
اختالف و تنش بين افراد خانواده اس��ت. اين امر ممكن است ناشي از 
ناسازگاري اساسي بين زن و شوهر باش��د. وقتي چنين خانواده هايي 
صاحب فرزند مي شوند آنها خود را مجبور به ادامه زندگي مي كنند، زيرا 
معتقدند كه جدايي به كودكان آسيب مي رساند، اما در حقيقت كودكان 
در چنين شرايطي بيش��تر از زماني كه با يكي از والدين خود با شادي 
زندگي كنند، آسيب مي بينند. استرس به معني يك نوع باري است كه 
مي تواند بر انسان و محيط وارد شود، حاال مي تواند اين بار مثبت يا منفي 
باشد. استرس در خانواده جايگاه خاص خود را دارد، يعني ممكن است 

ارتباطات بين اعضاء موجب استرس شود. 
وضعيت بد اقتصادي، رفتاري و تربيتي باعث به وجود آمدن استرس در 
خانه مي شود. استرس هايي كه در خانواده تبديل به خشونت مي شوند، 
بنا به فرهنگ بوم��ي و غير بومي بدن با هم تفاوت دارن��د. مثاًل اگر در 
خانواده، زوج از فرهنگ هاي مختلفي باش��ند و توافقي بين فرهنگ ها 
صورت نگيرد، اين مسئله در بسياري از اوقات تبديل به استرس و سپس 

خشونت خواهد شد. 
در واقع اين توافق، قبول فرهنگ ها و وفق دادن فرهنگ هاي ديگر است 
كه مي تواند از ميزان استرس كاسته و در نتيجه ريسك پذيري خشونت 
را پايين آورد. اس��ترس زنان خانه دار بر حسب نوع مسئوليت هايي كه 

آنان در خانواده دارند، ايجاد مي شود. 
تنظيم ميزان مخارج خانواده، تنظيم برنامه غذايي، ايجاد فضاي آرام 
و ش��اد و مديريت در برنامه ري��زي تربيتي و آموزش��ي فرزندان از اين 
دس��ته اند. گاهي اوقات اين مسائل كه از مس��ئوليت هاي زن خانه دار 
است، موجب ايجاد استرس هاي خاص مديريتي زنان خانه دار مي شود 
كه عواملي همچون مديريت يا مهارت هاي تنظيم در مديريت مي تواند 

از ميزان   استرس زنان بكاهد. 
استرس مردان نيز شامل نگراني از تنظيم دخل و خرج، تنظيم اوقات 
فراغت خان��واده و نگراني از تربيت كودكان اس��ت. البت��ه مردان نيز 
مسئوليت هاي خاص خود را دارند، اما مسائلي كه زنان را دچار استرس 

مي كند در مردها بيشتر نقش نگراني دارد تا استرس. 
اگر مسئوليت ها به خوبي ش��ناخته نش��ود و جايگاه مسئوليت ها در 
خانواده مشخص نشود، استرس مي تواند مخرب باشد و موجب خشونت 
در خانواده ش��ود. لذا تقسيم مسئوليت و مس��ئوليت پذيري مي تواند 

موجب توازن در روابط اعضاي خانواده شود. 
پذيرش مسئوليت، خود استرس زاست، ولي در بيشتر مواقع استرس 
داراي بار مثبت است و تنها عدم مديريت زمان، عدم استفاده از امكانات 

و تجهيزات ممكن است موجب استرس منفي شود. 
يكي از راه هاي مقابله با به وجود آمدن استرس، مثبت انديشي است يا 
به عبارتي انديشه هاي منفي اكثراً موجب استرس مي شوند. لذا يكي از 
راه هاي كاهش اين مشكل نگاه مثبت به مسائل و مثبت انديشي است. 
مراجعه به مشاوره يا رفتن به مطب مشاوره به معني بيماري و مريضي 
نيست، بلكه به معني اطالع رساني، آش��نايي و توانمندسازي افراد در 
برخورد با مشكالت يا ديگر مهارت هاي حل مسائل از طريق خود افراد 
است. نكته قابل توجه ديگر اين است كه، استفاده مداوم و بيش از حد 
از تلفن همراه حتي در اوقات فراغ��ت، ميزان رضايت افراد را از زندگي 

خانوادگي كاهش مي دهد. 
* كارشناس ارشد اداره آموزش همگاني
 معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ

نجات پدر و فرزند
 از آتش سوزي   منزل مسكوني

پ�در و فرزندي كه در حادثه آتش س�وزي س�اختمان مس�كوني 
گرفت�ار ش�ده بودند ب�ا ت�اش آتش نش�انان نج�ات يافتن�د. 
به گزارش جوان، اين حادثه س��اعت 8 صبح روز گذش��ته در خيابان 
منظريه اتفاق افتاد. آتش نشانان ايس��تگاه 89 پس از حضور در محل 
متوجه شدند كه محل حادثه طبقه اول س��اختمان مسكوني است و 

آتش در حال سرايت به طبقات ديگر است. 
عرفان شفايي فرمانده ايستگاه گفت: آتش نشانان پس از ايمن كردن 
محل وارد س��اختمان ش��دند و همزم��ان با خاموش ك��ردن آتش به 
جست وجوي گرفتار ش��دگان پرداختند و پدر و فرزند را كه در محل 

گرفتار شده بودند، نجات دادند. علت حادثه در دست بررسي است.

 خودكشي مرد امريكايي

 پس از قتل 4 عضو خانواده اش
م�رد امريكاي�ي پ�س از قت�ل همس�ر و س�ه فرزن�دش 
ب�ا ش�ليك گلوله ب�ه زندگ�ي خ�ودش ه�م پاي�ان داد. 
اين حادثه روز گذشته در شهر »سن ديگو« در ايالت كاليفرنيا 
اتفاق افتاد. پليس اين شهر اعالم كرد كه مردي مسلح پس از 
اقدام به تيراندازي و كشتن چهار نفر، خود را نيز به ضرب گلوله 
كشت. بنابر اعالم پليس اين مرد سه فرزند و همسر سابق خود 
را به قتل رساند و يك نفر ديگر را نيز مصدوم كرد. رئيس پليس 
ش��هر س��ن ديگو با بيان اينكه اين حادثه درگيري خانوادگي 
بوده اس��ت، گفت: ابتدا يك تماس تلفن��ي دريافت كرديم و با 
وجودي كه فرد تماس گيرنده صحبتي نكرد با شنيدن صداي 

فرياد، متوجه وقوع حادثه  شديم و خود را به محل رسانديم. 

حسین فصیحي 

 قاتل: ازدواجم اجباري بود، زن و بچه  دوماهه ام  را  كشتم! 
م�رد جواني كه پ�س از قت�ل همس�ر و نوزاد 
دوماه�ه اش سه س�ال زندگ�ي مخفيان�ه 
داش�ت، پ�س از بازداش�ت مدع�ي ش�د 
ك�ه نارضايت�ي اش در ازدواج ب�ا مقت�ول 
اس�ت.  ش�ده  جناي�ت  ارت�كاب  س�بب 
به گزارش جوان، بيست و چهارم آذرماه سال 93، 
مأموران پليس از قتل زن جوان و نوزاد دو ماهه اش 
در منزلش در خيابان وليعصر باخبر و راهي محل 
شدند. اولين بررسي ها نشان داد عوامل اورژانس 
با تماس شوهر آن زن در محل حاضر شدند و بعد 
از معاينه دريافتند، زن جوان و دختر دوماهه اش 
بيهوش نبوده بلكه ف��وت كرده اند. به اين ترتيب 
اجساد به دستور بازپرس كشيك قتل به پزشكي 
قانوني منتقل ش��د تا اينكه كارشناسان پزشكي 
قانوني علت مرگ زن جوان به نام انسيه 28 ساله و 
نوزادش به نام ترانه را مسموميت  و سپس خفگي 
اعالم كردند. به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل 
عمد تشكيل و شوهر آن زن به نام محمد كه بعد از 
تماس با عوامل اورژانس متواري شده بود به عنوان 

اولين مظنون تحت تعقيب قرار گرفت. 
تالش  هاي پليسي ادامه داشت اما ردي از مرد جوان 
به دست نيامد تا اينكه پنجم دي  سال 97 محمد با 
مراجعه به كالنتري 103 گاندي خودش را معرفي 

كرد و به قتل همسر و دخترش اعتراف كرد. 

او در اولين بازجويي ها گف��ت: »در بازار موبايل 
كار مي كردم ت��ا اينكه خانواده ام م��را مجبور به 
ازدواج با انسيه كردند  و به ناچار زندگي مشترك 
ما آغاز ش��د. از همان روزهاي اول با هم اختالف 
داشتيم چون خانواده من و انسيه از نظر فرهنگي 
يكسان نبودند به همين دليل تصميم گرفتم او 
را طالق دهم و راضي به بچه دار شدن نبودم. اين 
گذشت تا اينكه فهميدم همس��رم باردار است. 
از او خواس��تم او را س��قط كند، اما قبول نكرد. 

نمي خواس��تم بچه ام در اين زندگي تباه شود به 
همين دليل بعد از به دنيا آمدن فرزندم تصميم 

به قتل آنها گرفتم.«
متهم در خص��وص نح��وه ارتكاب قت��ل گفت: 
»براي انجام نقشه براي خريد داروي بيهوشي به 
ناصرخسرو رفتم. در آنجا به فروشنده گفتم داروي 
بيهوش��ي را براي كارهاي پزش��كي مي خواهم. 
به همين خاط��ر اعتماد كرد و بع��د از آن داروي 
بيهوش��ي را ب��راي م��ن آورد. « وي ادام��ه داد: 

»همس��رم محلول دارويی استفاده مي كرد. شب 
قبل از حادثه دارويي بيهوش��ي را در آن محلول 
ريختم و همسرم آن را خورد سپس بيهوش شد. 
بعد از بيهوشي همس��رم س��راغ دخترم رفتم و 
ص��ورت او را با يك پالس��تيك و بعد ب��ا يك پتو 
پوشاندم و او را خفه كردم. بعد از آن سراغ همسرم 
رفتم و با همين ش��يوه او را نيز به قتل رس��اندم. 
آن شب را تا صبح كنار اجس��اد گذراندم تا اينكه 
س��اعت 7 صبح با اورژانس تم��اس گرفتم و بعد 

متواري شدم.«
متهم سرش پايين بود و گفت: »بعد از قتل همسرم 
و دخترم، تصميم به قتل مادرم گرفتم اما او متوجه 
شد به همين دليل منصرف شدم. در اين سالها به 
ش��هرهاي مختلف رفتم و زندگي مخفيانه داشتم 
اما به خاطر عذاب وجدان خودم را تس��ليم پليس 

كردم.«
با اقرارهاي متهم وي به پزشكي قانوني معرفي شد 
و بنا به نظر هيئت سه نفره كارشناسي مشخص 

شد متهم داراي سالمت رواني است. 
به اين ترتيب پرونده با درخواست قصاص از سوي 
اولياي دم ب��ه دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
فرستاده شد و در نوبت رس��يدگي در شعبه دوم 
قرار گرفت. به اين ترتيب متهم به زودي در همان 

شعبه محاكمه خواهد شد. 

فريده محرمي*

پنج س�ارق موتور س�وار كه اقدام به سرقت 
سريالي گوش�ي تلفن هاي همراه در جنوب 
ته�ران مي كردن�د ب�ا رد ياب�ي خالكوب�ي 
روي دس�ت يكي از آنها بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، تحقيقات پليس براي بازداشت 
متهمان از اوايل مهرماه امس��ال در دستور كار 
كارآگاه��ان اداره 18 پليس آگاه��ي تهران قرار 
گرفت. بررسي شكايت هاي مطرح شده حكايت 
از اين داش��ت كه س��رقت ها از س��وي راكب و 
ترك نشين يك موتورسيكلت آپاچي سفيد در 
جريان است. همچنين همه شاكيان به پليس 
گفته بودند كه روي دس��ت ترك نشين موتور 
كه اقدام به سرقت گوشي ها مي كند يك نشان 
خالكوبي وجود دارد. يكي از ش��اكيان كه زني 
جوان بود در ش��رح ماجرا گفت: م��ن در حال 

عبور از مقابل بيمارستان نجميه بودم و داشتم 
با گوشي تلفن همراهم حرف مي زدم كه ناگهان 
ترك نش��ين يك موتورس��يكلت آپاچي سفيد 
گوش��ي تلفن همراهم را س��رقت كرد. در يك 
لحظه از اتفاقي كه افتاد شوكه شدم و نتوانستم 
واكنشي هم نشان دهم، اما به ياد دارم كه روي 
دست مرد س��ارق يك نش��ان خالكوبي وجود 
داشت. با اطالعاتي كه شاكيان در اختيار پليس 
گذاشتند، مأموران با حضور در محل هاي سرقت 
و بررسي دوربين هاي مداربسته تصاوير متهمان 
را به دست آورند و متوجه شدند كه سارقان چهار 
مرد جوان هس��تند كه به صورت جداگانه و در 
تيم هاي دو نفره سوار بر موتورسيكلت مرتكب 
س��رقت مي ش��وند. در حالي كه بررسي ها در 
جريان بود به كارآگاهان پليس خبر رس��يد كه 

پرونده هاي مشابهي عليه متهمان در پايگاه هاي 
هفتم و هشتم پليس آگاهي تهران تشكيل شده 
است. اظهارات شاكيان نشان مي داد كه از سوي 
همان سارقان آپاچي س��وار كه ترك نشين آن 
نشان خالكوبي روي دس��ت دارد هدف سرقت 

قرار گرفته اند. 
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان پليس 
موفق ش��دند چند نفر از خريداران گوشي هاي 
سرقت ش��ده را هم شناس��ايي و از آنها تحقيق 
كنند. آنها گفتند ك��ه از هويت س��ارقان خبر 
ندارند و گوش��ي ها را به صورت عب��وري از آنها 
خريده و از س��رقتي ب��ودن آن ه��م اصاًل خبر 
نداشته اند. آنها همچنين گفتند كه روي دست 
يكي از فروشندگان نشان خالكوبي وجود داشته 
اس��ت. كارآگاهان پليس س��رانجام با بررسي 

ش��كايت هاي مطرح ش��ده و بررس��ي تصاوير 
دوربين هاي مداربس��ته موفق شدند مخفيگاه 
متهمان را شناسايي كرده و چهار متهم و مالخر 
را در حالي كه روي دس��ت يكي از آنها نش��ان 
خالكوبي وجود داشت، بازداشت و موتورسيكلت 
آپاچي س��فيدرنگ را هم از محل كشف كنند. 
كارآگاهان همچنين در بازرس��ي از مخفيگاه 
متهمان يك خودروي پژو 206 س��رقتي و 17 

گوشي سرقت شده هم كشف كردند. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با 
سرقت هاي خاص پليس آگاهي پايتخت گفت: 
تاكنون 43 نفر از ش��اكيان پرونده شناس��ايي 
ش��ده اند. وي ادامه داد: اعضاي باند به دس��تور 
بازپرس شعبه 7 دادسراي ناحيه 34 روانه زندان 

شدند. 

پس�ر افغ�ان ك�ه در جري�ان ي�ك حادث�ه 
باعث م�رگ هموط�ن خود شده اس�ت مدعي 
اس�ت حادث�ه در جري�ان ي�ك ش�وخي رقم 
خورده اس�ت. تحقيقات مأموران براي روش�ن 
ش�دن زوايايي پنهان اي�ن حادثه ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، ساعت 4 عصر روز شنبه 25 آبان ماه 
مأموران كالنتري 102 پاس��داران با تماس تلفني 
كاركنان بيمارستان لبافي نژاد از زخمي شدن پسر 

نوجواني در حادثه اي با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در بيمارس��تان دريافتن��د دقايقي قبل 
كارگري از س��اختمان در حال س��اختي حوالي 
پاس��داران ب��ا اورژانس تم��اس گرفت��ه و اعالم 
كرده است، يكي از دوستانش از ناحيه پهلو زخمي 
شده اس��ت. پس از اين عوامل اورژانس به محل 
اعزام شدند و فرد مصدوم را به بيمارستان منتقل 
كرد ند. تحقيقات بعدي نشان داد پسر 15 ساله كه 
بشير نام دارد و افغان است با ميله آهني در محل 
كارش از ناحيه پهلو به شدت زخمي شده است. 
در حالي ك��ه تحقيقات درباره اي��ن حادثه ادامه 

داشت به مأموران خبر رس��يد كه بشير به خاطر 
شدت جراحات و خونريزي شديد در بيمارستان 

فوت كرده است. 
بنابراين با اعالم خبر مرگ پسر 15 ساله پرونده وارد 
مرحله تازه اي ش��د و تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي 

امور جنايي تهران وارد عمل شدند. 
نخستين تحقيقات كارآگاهان نشان داد پسر فوت 
شده هنگام حادثه از سوي يكي از دوستانش كه او 
هم پسر 15 ساله اي به نام كريم است، هل داده شده 
كه در جريان آن پهلويش به ميله آهني برخورد كرده 
و سوراخ شده است. از آنجايي كه احتمال مي رفت 
اين حادثه در درگيري عمدي رخ داده باشد، مأموران 
متهم را به دستور بازپرس جنايي دستگير كردند و 

مورد بازجويي قرار دادند. 
كريم در توضي��ح ماجرا گف��ت: دو س��ال قبل از 
افغانس��تان براي كار به ايران آمدم و از مدتي قبل 
هم در اين ساختمان در حال ساخت شروع به كار 
كردم. در اين مدت من كارگري مي كردم و بشير هم 

كه هموطنم بود و در اين ساختمان با عنوان كارگر 
آلماتور بندي كار مي كرد. ما با هم خيلي دوس��ت 
بوديم و هميشه با هم شوخي مي كرديم و گاهي هم 
كارهاي غير عادي انجام مي داديم، مثاًل يكديگر را 
هل مي داديم يا به طرف هم آب مي پاشيدم اما هيچ 

وقت با هم درگير نشديم.
 ساعتي قبل دوباره با هم شوخي كرديم و يكديگر را 
هل مي داديم كه ناگهان ديدم بشير روي ميله آهني 
افتاد و بعد دس��تش را به پهلويش گرفت. دست و 
لباسش خوني شد و رنگ صورت بشير هم سفيد شد 
كه ترسيدم و بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم و او را 
به بيمارستان رسانديم كه متأسفانه فوت كرد. وي در 
پايان گفت: من قصد كشتن او را نداشتم و اين حادثه 

اتفاقي بود كه مأموران هم مرا دستگير كردند. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي انجام 
آزمايش هاي الزم متهم همراه پرونده براي تحقيقات 
تخصصي به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

قرار گرفت. 

مهار آتش سوزي شبانه در بازار تهران
آتش س�وزي ش�بانه در ب�ازار حضرت�ي ته�ران ب�ا حض�ور 
ش�د.  خام�وش  و  مه�ار  سه ايس�تگاه  آتش نش�انان 
به گزارش جوان، اين حادثه ساعت 2:20 بامداد روز گذشته اتفاق 

افتاد و آتش نشانان از سه ايستگاه در محل حاضر شدند. 
حسين اسماعيلي يكي از افس��ران آتش نشاني كه در محل حضور 
داشت، گفت: با رسيدن نيرو هاي عمليات به محل حادثه مشاهده 
ش��د، يك مجتمع تجاري دو طبقه داراي هفت ب��اب مغازه طعمه 
شعله هاي آتش شده و دو باب مغازه آن در ميان شعله هاي سركش 
آتش در حال سوختن است. شدت آتش سوزي بسيار باال و شعله هاي 
سركش آتش در حال س��رايت به انبارها و مغازه هاي همجوار بود. 

در اولين مرحله آتش نشانان به دو گروه تقسيم شدند كه گروه اول 
به دنبال محبوسين احتمالي در مجتمع تجاري پرداختند و گروه  
دوم هم به س��رعت با قطع برق چندين مغازه كه در معرض خطر 
آتش سوزي بودند و تجهيز كردن خود به دستگاه هاي تنفسي، به 
سرعت به وسيله لوله هاي آبرساني قبل از اينكه شعله هاي آتش به 
فروشگاه و انبارهاي مجاور سرايت كند، آتش سوزي را مهار و كاماًل 
خاموش كردند. اسماعيلي گفت: در جريان جست وجوي نيروهاي 
عملياتي، سه نفر از نگهبانان و سرايداران پاساژ كه محبوس و دچار 
دودگرفتگي شده بودند به خارج از ساختمان منتقل و تحويل عوامل 

اورژانس داده شدند. علت حادثه در دست بررسي است. 

خالكوبي روي دست، دست سارقان را رو كرد


