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روزگار شيرين پليس هاي قالبي
يكي از شيوه هايي كه افراد تبهكار براي رسيدن به مقاصد خود 
به كار مي گيرند، استفاده از لباس پليس يا عناوين ديگري مثل 
مأمور وزارت اطالعات، قوه قضائيه و عناويني از اين دست است. 
مهم ترين دليل اس��تفاده از اين ش��يوه، ضع��ف عمومي هنگام 
مواجهه با مأموران واقعي اس��ت، بنابراين ضعف موجود، سبب 
اعتماد افراد به مأموران قالبي مي شود و گرفتاري هاي بعد از آن 
رقم مي خورد. فرماند هان پليس همواره به مردم توصيه مي كنند 
كه هنگام مواجهه با اف��رادي كه خود را مأم��ور پليس يا مأمور 
دستگاه هاي دولتي معرفي مي كنند از آنها كارت شناسايي معتبر 
درخواست كنند. در مقام عمل اما كمتر مأموري پيدا مي شود كه 
حاضر شود كارت شناسايي خود را به دست يك شهروند بسپارد 
تا بخواهد هوي��ت وي را احراز كند. نكته ديگر اينكه تش��خيص 
كارت شناس��ايي معتبر از غير معتبر، فقط ممكن است از سوي 
يك مأمور پليس امكان پذير باشد و نه يك شهروند عادي؛ چراكه 
به دليل پيشرفت هايي كه در حوزه فناوري و امكان دسترسي به 
آن وجود دارد، ممكن است اين تشخيص از سوي مأموران پليس 
هم ممكن نباشد و تحقيقات بعدي منجر به كشف آن شود. يكي 
ديگر از داليل تمكين عمده مردم از پليس هاي قالبي مربوط به 
موضع باالي مأموران پليس نسبت به رفتار شهروندان است. از 
آنجا كه پليس همواره از موضع تحكم با مردم سخن گفته  است، 
اين رفتار از سوي پليس هاي قالبي بازسازي شده و براي نيل به 

اهدافشان به كار گرفته مي شود. 
ذكر اين نكته هم ضرورت دارد كه عمده مأموران قالبي از اعتماد 
به نفس بااليي برخوردار هستند و در بسياري از مواقع تشخيص 
آنها از پليس واقعي دش��وار اس��ت. يكي از مهم ترين داليل اين 
دشواري اين اس��ت كه آنها لباس پليس به تن دارند، تجهيزات 
پليسي از جمله اسلحه، شوكر، كارت شناسايي و برگه مأموريت به 
همراه دارند و به دليل تجربه هايي كه در اين راه به دست آورده اند، 
از مهارت هاي الزم هنگام مواجهه با سوژه هايي كه در نظر دارند، 

برخوردار هستند. 
مأموران قالبي البته در چند دس��ته از جرائم نقش پررنگ تري 
دارند. تخصص عده اي از اين مأموران در سرقت در پوشش پليس 
مبارزه با مواد مخدر اس��ت. اين دسته از مأموران به صورت دو يا 
چند نفره مرتكب جرم مي شوند. لباس ش��خصي به تن دارند و 
تنها تجهيزاتي كه همراه دارند، بي سيم و اسلحه است كه ممكن 
است قالبي باشد. اين پليس هاي قالبي بيشترين سوژه هاي خود 
را از بين اتباع افغان انتخاب مي كنن��د و به محل زندگي آنها در 
ساختمان هاي در حال ساخت مي روند و به بهانه كنترل كردن 
اوراق هويتي شان، اموال آنها را سرقت مي كنند. شيوه ديگر اين 
دسته از مأموران راهزني است. آنها با پرسه در جاده هاي خلوت 
با نشان دادن بي سيم به رانندگان عبوري آنها را متوقف و به بهانه 
كنترل خودرو، اشياي با ارزش را از داخل لوازم همراه مسافران 

سرقت مي كنند. 
دسته ديگري از جرائم در پوشش مأمور، مربوط به شكل گيري 
پرونده هاي آدم ربايي است. اين دسته از مأموران قالبي هم عمدتاً 
با لباس و خودروي ش��خصي و در حالي كه مجهز به بي سيم يا 
اسلحه هستند راهي مأموريت دروغين مي شوند و مأموريت آنها يا 
ربودن افراد پولدار براي اخاذي يا براي تسويه حساب هاي شخصي 
است. عمده سوژه هاي مورد نظر، هنگام مواجهه با اين دسته از 

افراد با آنها همراه مي شوند. 
پرسش اساسي اما اين است كه هنگام مواجهه با اين دسته از افراد 
چه بايد كرد؟ يكي از مهم ترين ابزاري كه براي كشف مأمور قالبي 
در دست است، راستي آزمايي از طريق تماس با مركز فوريت هاي 
پليس 110 مي باش��د. منتهي افراد بايد شرايط الزم براي برقرار 
كردن تماس را ايجاد كنند و اجازه ندهند مديريت ماجرا به دست 
افراد مقابل بيفت��د. قطعاً آگاهي عمومي اف��راد جامعه از طريق 
آموزش هاي الزم تأثير مهمي در پيش��گيري از بروز آس��يب ها 
خواهد داشت و افرادي كه از مهارت هاي الزم در اين باره برخوردار 
باشند كمتر دچار آسيب مي شوند. در حوزه برخورد بر اين دسته از 
جرائم در ماده 55۶ قانون مجازات اسالمي مصوب سال 1375 در 
خصوص »استفاده غيرمجاز از البسه، نشان ها، مدال ها و درجات 
نظامي« توسط مردم عادي آمده است: »هر كس بدون مجوز و 
به صورت علني، لباس هاي رس��مي مأموران نظامي و انتظامي، 
نشان ها، مدال ها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير 
جزيي كه موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، به حبس 
از سه ماه تا يكسال يا جزاي نقدي از يك ميليون و 500هزار ريال 
تا ۶ ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورتي كه از اين عمل 
خود سوء استفاده كرده باش��د به هر دو مجازات محكوم خواهد 
ش��د.« هر چند قانون در برخورد با اين دسته از جرائم صراحت 
الزم را دارد، اما پايين بودن ميزان مجازات و امكان دور زدن آن 
سبب شده است تا مرتكبان اين دسته از جرائم با اطالع از مفاد 

قانون همچنان مرتكب اين جرم  شوند. 
 

 آرزوهاي دختر 17 ساله در تركيه 
بر باد رفت 

يك�ي از مأم�وران پلي�س شهرس�تان ش�ادگان در 
جري�ان درگيري ب�ا م�ردي مهاجم به ش�هادت رس�يد. 
سرهنگ احمد خس��روي، رئيس مركز اطالع رس��اني ناجا به 
خبرنگار ما گفت: اي��ن حادثه س��اعت ۸:۴5 دقيقه صبح روز 
سه شنبه 12 آذرماه در ميدان مركزي اين شهر اتفاق افتاد كه 
در جريان آن استواريكم ياسر سفيدرو از مأموران كالنتري 11 
مركزي به شهادت رسيد. در جريان تحقيقات پليس مشخص 
شد كه مهاجم مسلح هنگام عبور از محل استقرار پليس، ناگهان 
مأمور كالنتري را هدف قرار می دهد و او را به شهادت مي رساند. 
همزمان با تماس رهگذران با پليس 110 مرد مهاجم، دو نفر از 
رهگذران را هدف قرار مي دهد كه يكي از آنها با شليك گلوله 
وي، جانش را از دست مي دهد. سرهنگ خسروي ادامه داد: با 
حضور تيم هاي پليس در محل مرد مهاج��م از ناحيه پا هدف 
قرار گرفته و پس از بازداشت به بيمارستان منتقل مي شود. وي 

گفت: تحقيقات از متهم در اين باره جريان دارد. 
 

 شهادت مأمور پليس 
در شهرستان شادگان

پس�ري كه در جريان دعوا بر س�ر دوس�تي با 
ي�ك دخت�ر مرتك�ب قت�ل شده اس�ت، روز 
گذش�ته در جلس�ه دادگاه حادثه را شرح داد. 
به گزارش جوان، اسفند سال 97، مأموران پليس 
تهران از مرگ مش��كوك مرد جوان��ي در يكي از 
بيمارستان هاي ش��هر باخبر و راهي محل شدند. 
جسد متعلق به بهمن 25 س��اله بود كه در جريان 
درگيري با دوستش بر اثر ضربه چاقو مجروح و بعد 
از انتقال به بيمارستان به مرگ مغزي مبتال شده 
بود. همزمان خانواده بهمن با حضور در بيمارستان 
رضايت خود را براي اهداي اعضاي بدن فرزندشان 

اعالم كردند. 
در شاخه ديگري از بررسي ها عامل قتل هوشنگ 
2۴ ساله بازداش��ت ش��د. او در بازجويي ها گفت: 
»آن شب كه با هم ديگري شديم هوا تاريك بود. 
نمي دانم چط��ور به او ضربه زدم. ش��ايد مقتول با 
ضربه افراد ديگري كه در آن درگيري بودند، كشته 

شده است.«
بعد از توضيحات متهم، وي بنا به گواهي شاهدان 
حادثه و مدارك موجود، روانه زندان شد و پرونده 
بعد از صدور كيفرخواست به شعبه چهارم دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز متهم از زندان اعزام شد و مقابل هيئت 
قضايي قرار گرفت. بعد از اعالم رس��ميت جلسه، 
اولياي دم درخواس��ت قصاص كردند سپس مادر 
مقتول در جايگاه ايس��تاد و گفت: »پسرم تازه از 
خدمت سربازي برگشته بود و مشغول كار بود. او 
آخرين فرزندم و يار تنهايي هايم بود. تحمل مرگ 
او برايم خيلي سخت است و داغش هنوز برايم تازه 
است. « مادر سالخورده در حاليكه اشك مي ريخت 
ادامه داد: »وقتي به بيمارستان رفتم پزشك با من 
صحبت كرد و گفت او مرگ مغزي شده است. او از 

من خواس��ت تا رضايت دهم اعضاي بدن فرزندم 
نجات بخش جان چند بيمار ش��ود. خيلي سخت 
بود اما قبول كردم و حاال هم راضي هستم كه چند 
بيمار با اعضاي بدن فرزندم نفس مي كشند، ولي 

آنها را نمي شناسم. اينطور راحت تر هستم.«
در ادامه مته��م در جايگاه قرار گرفت و در ش��رح 
ماجرا گفت: »من و بهمن سالها بچه محل بوديم. 
در اين مدت با هم رفيق بوديم و مشكلي نداشتيم. 
همه اين حادثه ب��ه خاطر دختري ب��ود كه به او 
عالقه مند بودم و قصد ازدواج داشتم. « متهم ادامه 
داد: »روزي با آن دخت��ر در حال صحبت بودم كه 
مقتول از آن خيابان گذشت. احساس كردم نگاه 
معناداري به ما كرد به همين دليل عصباني شدم 
و شب حادثه سراغش رفتم. ساعت حوالي 11 شب 
بود كه مقتول را در خيابان ديدم او با دوس��تانش 
بود و من هم هم��راه چند نف��ر از بچه هاي محل 
بودم. نزديكش شدم و گاليه كردم كه همين بهانه 
درگيري بين ما ش��د. در آن درگيري افراد زيادي 
چاقو داش��تند و من هم چاقو همراهم بود، اما به 

مقتول ضربه اي نزدم.«
 بعد از دفاعيات متهم، چند نفر كه شب حادثه در 
محل حضور داش��تند و به عنوان شاهد به دادگاه 
احضار شده بودند يك به يك در جايگاه ايستادند و 
گواهي دادند متهم چاقو را به سمت مقتول پرتاب 

كرده است و مرتكب قتل شده است.
در پايان هيئت قضايي رو ب��ه اولياي دم گفت: »با 
رضايت شما و اهداي اعضاي فرزندتان چند بيمار 
به زندگي برگشته اند، حاال هم مي توانيد با گذشت 

از اشتباه متهم به او زندگي دوباره ببخشيد.«
به اي��ن ترتيب قرار ش��د اولياي دم بع��د از مهلت 
داده شده از س��وي دادگاه درخواست نهايي خود 

را اعالم كنند. 

س�ه مرد جوان كه با فريب دو دختر، آنه�ا را در يكي از باغ هاي 
حاشيه تهران مورد آزار قرار داده بودند اتهام را گردن هم انداختند. 
به گزارش جوان، هفته گذش��ته دختر 17 س��اله ای به ن��ام نيلوفر با 
مراجعه به اداره پليس تهران از س��ه مرد جوان به اته��ام اذيت و آزار 
شكايت كرد. او گفت: »مدتي قبل با پس��ر جواني به نام رامبد آشنا 
شدم. چند بار براي تفريح با هم بيرون رفتيم تا اينكه روزي در مورد 
يكي از دوس��تانش به نام فربد صحبت كرد و از من خواست يكي از 

دوستانم را به او معرفي كنم. 
اين شد كه روز قرار همراه يكي از دوستانم به ديدن رامبد و دوستش 

رفتم و همين باعث آشنايي آن دو نفر شد.«
ش��اكي ادامه داد: »يك هفته گذشت تا اينكه دو پس��ر جوان من و 
دوستم را به يك سفره خانه در باغي حوالي تهران دعوت كردند. قبول 

كرديم و روز حادثه آنها با ماشين مقابل دبيرستاني كه در آنجا درس 
مي خوانديم، آمدند و ما را به آن باغ بردند. در آنجا مرد جوان ديگري 
منتظر ايس��تاده بود. وقتي وارد باغ شديم از رفتار آنها متوجه شديم 
به دام افتاده ايم اما راه فرار نبود. « ش��اكي در حالي كه به شدت گريه 
مي كرد، ادامه داد: »ابتدا رامبد سراغم آمد و مرا به اتاق كوچكي كه 
در انتهاي باغ بود، برد. او وقتي مقاومت مرا ديد با تهديد ش��وكر مرا 
آزار داد. سپس سه مرد جوان دوستم را نيز به آالچيقي در باغ بردند 
و... . آنها بعد از تهديد ما را رها كردند. وقتي به خانه برگشتم با مادرم 
صحبت كردم اما دوستم از ترس سكوت كرده و حرفي به خانواده اش 

نزده است.«
بعد از طرح اين ش��كايت، دختر جوان به پزش��كي قانوني فرستاده 
ش��د و بعد از تأييد ادعاي وي، رامبد و فربد 22 س��اله شناس��ايي و 

بازداش��ت ش��دند. همچنين در تحقيقات مش��خص شد همدست 
آنها كه صاحب همس��ر و يك فرزند شش ماهه اس��ت، بعد از حادثه 
 به مكان نامعلومي گريخته اس��ت ام��ا در تعقيب مأم��وران وي نيز 

دستگير شد. 
صبح ديروز سه متهم براي اولين تحقيقات تكميلي در شعبه هفتم 
دادگاه كيفري يك استان تهران حاضر ش��دند. ابتدا دختر نوجوان 
بار ديگر ماجرا را شرح داد و گفت: »دوس��تم از ترس شكايت نكرده 
و وضع روح��ي خوبي ندارد اما من براي متهمان درخواس��ت اش��د 

مجازات دارم.«
در ادامه سه مرد جوان يك به يك در جايگاه قرار گرفتند و در شرح 
ماجرا جرمشان را گردن هم انداختند. به اين ترتيب بعد از كامل شدن 

تحقيقات، متهمان در وقت رسيدگي محاكمه خواهند شد. 

عامالن حادثه باغ وحشت اتهام را گردن هم انداختند

 كالهبرداري 4 ميلياردي 
مأمور قالبي بيمه

مأمور س��ابق بيمه كه ب��ا راه ان��دازي دفتر خدمات��ي موفق به 
كالهبرداري ۴ ميليارد توماني شده است، بازداشت شد. 

به گزارش جوان، 22 آبان ماه امس��ال بود ك��ه نماينده يكي از 
شركت هاي بيمه وارد ش��عبه 13 دادسراي ناحيه 32 تهران شد 
و ماجراي يك كالهبرداري ميلياردي را گ��زارش داد. او گفت: 
مردي 37 ساله كه مجتبي نام دارد و از كاركنان سابق بيمه است 
اقدام به كالهبرداري ۴ ميليارد توماني از مشتركان كرده است. 
وي ادامه داد: مجتبي به خاط��ر اطالعاتي كه از كد و نمونه مهر 
نمايندگي دارد به ش��ركت هاي مختلف مراجعه كرده و با وعده 
بيمه نامه اقساطي موفق به عقد قرار داد و صدور بيمه نامه شده كه 
همه بيمه نامه ها جعلي است. بعد از آن بود كه پرونده به دستور 
بازپرس به اداره مبارزه با جعل پليس آگاهي تهران ارجاع شد. با 
اطالعاتي كه نماينده بيمه در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان 
پليس 22 آبان ماه مخفيگاه مجتبي را در شمال تهران شناسايي 
و او را بازداشت كردند. در بازرس��ي از مخفيگاه متهم مشخص 
شد، او تاكنون حدود ۴00 بيمه نامه جعلي صادر كرده و تحويل 

مشتريان داده كه مبلغ آن بيش از ۴ ميليارد تومان است. 
سرهنگ جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري 
گفت: متهم در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و با كامل شدن 

تحقيقات روانه زندان شد. 

 قاتل خواهر 
بخشيده شد 

پسر جواني كه در درگيري خواهر ميانسالش را به قتل رسانده بود، 
از س�وي اولياي دم بخشيده ش�د . متهم به زودي از جنبه عمومي 
ج�رم در دادگاه كيف�ري يك اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، ش��امگاه هفتم تير س��ال قبل بود كه قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران پليس از مرگ مش��كوك زن ميانس��الي در خانه اش حوالي 
ش��هرك وليعصر با خبر و راهي محل ش��د. مأموران در محل حادثه با 
جسد زن ۴2 ساله اي به نام سارا روبه رو ش��دند كه بررسي ها و صحنه 
حادثه حكايت از اين داشت زن ميانسالي با خوردن دارو به زندگي اش 
پايان داده است. از سوي ديگر تيم جنايي با آثار خراش و كبودي روي 
بدن و گلوي زن فوت شده روبه رو شدند كه نش��ان مي داد اين حادثه 
خودكشي نيست. بنابراين جس��د به پزش��كي قانوني فرستاده شد و 
تيم پزشكي قانوني هم اعالم كردند س��ارا بر اثر فشار بر عناصر حياتي 
گردن به قتل رسيده اس��ت. با اعالم نظريه پزشكي قانوني پرونده وارد 
مرحله تازه اي شد و كارآگاهان تحقيقات تخصصي خود را براي بر مال 
كردن راز قتل زن ميانسال آغاز كردند. در ادامه بررسي ها خانواده سارا 
از خواستگار س��ابق س��ارا به نام حامد به اتهام قتل شكايت كردند، اما 
مأموران پس از دس��تگيري حامد دريافتند، وي هيچ دخالتي در قتل 
نداشته است و وي را آزاد كردند. مأموران در گام بعدي شوهر سارا را به 
عنوان مظنون به قتل همسرش دستگير كردند كه تحقيقات از وي هم 

نشان داد شوهر سارا هم در قتل دست نداشته است. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت، مأموران به برادر مقتول 
كه پسر جواني به نام شروين است مشكوك شدند و وي را بازداشت كردند. 
متهم ابتدا منكر قتل شد اما وقتي مورد بازجويي فني قرار گرفت با اظهار 
پش��يماني به قتل خواهرش اعترف كرد. وي گفت: مدتي بود خواهرم 
با شوهرش كه پسر عمويم بود، اختالف داش��ت و تصميم گرفته بود، 
طالق بگيرد. روز حادثه به خانه آنها رفتم تا او را از تصميمش منصرف 
كنم. آن روز از خواهرم خواس��تم طالق نگيرد كه شروع به داد و فرياد 
كرد و من هم دهانش را با دست گرفتم كه ناگهان خفه شد. پس از اين 
مقداري قرص و دارو كنار جسد ريختم تا نشان دهم خواهرم خودكشي 

كرده است. 
همزمان با ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه پدر و م��ادر و دو دختر 
مقتول به دادس��راي امور جنايي رفتند و قاتل را بخش��يدند. بنابراين 
متهم به زودي از جنبه عمومي جرم در دادگاه كيفري يك استان تهران 

محاكمه مي شود. 
 

 فروش اموال سرقت شده از ديوار 
در ديوار!

س�ارق حرف�ه اي ك�ه ب�ا فري�ب فروش�ندگان موتورس�يكلت 
در س�ايت دي�وار، موت�ور آنه�ا را س�رقت مي ك�رد و در 
ش�د.  بازداش�ت  مي رس�اند  ف�روش  ب�ه  س�ايت  هم�ان 
به گزارش جوان، تحقيقات كارآگاهان پايگاه يكم پليس آگاهي تهران 
براي بازداشت متهم از دوم ش��هريور امسال به جريان افتاد. شاكي كه 
مردي 3۴ ساله بود و ش��كايت خود را در كالنتري  1۶3 ولنجك مطرح 
كرده بود، گفت: براي فروش موتورس��يكلت » بنلي « در س��ايت ديوار 
آگهي دادم. بعد از آن چند نفر ب��راي خريد تماس گرفتند. يكي از آنها 
اصرار به خريد كرد و براي بازديد موتور به در خانه ام آمد. بعد از توافق بر 
سر قيمت خواست كه سوار شود و دوري بزند كه اعتماد كردم. آن مرد 
هم سوار موتورم شد و فرار كرد. با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس 
گذاشت تحقيقات براي بازداشت متهم به جريان افتاد تا اينكه مخفيگاه 
وي در خيابان تجريش شناسايي و متهم سوم آذر بازداشت شد. او گفت: 
موتور سرقت شده را در سايت ديوار به مبلغ 1۶  ميليون تومان فروخته 
است. سرهنگ قاسم دستخال، رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي گفت: 

تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم در جريان است. 
 

حسين فصيحي

دخت�ر 17 س�اله وقتي فهمي�د خان�واده اش با 
ازدواج او با مرد 35  س�اله اي مخالف هس�تند 
م�ادرش را بي ه�وش ك�رد و پ�س از س�رقت 
ميلي�اردي از خانه ش�ان هم�راه م�رد م�ورد 
عالقه اش به تركيه رفت، ام�ا چند روز بعد مرد 
ش�ياد از تركيه گريخ�ت و او را تنها گذاش�ت. 
به گ��زارش جوان، چن��دي قبل مأم��وران پليس 
با تم��اس تلفني ش��هروندي در جريان س��رقت 
ميلياردي از خانه اي در شمال تهران قرار گرفتند. 
مأم��وران دريافتند مرد صاحبخانه وقتي از س��فر 
كاري به خانه اش بر مي گردد، مش��اهده مي كند 
سارق يا سارقاني همس��رش را بي هوش كرده و از 
گاوصندوق خانه اش پول، طال و اموال گرانقيمت 
را سرقت كرده اند. بنابراين مأموران براي بررسي 
بيشتر راهي بيمارستاني شدند كه زن صاحبخانه 
در آنجا بس��تري بود. مرد صاحبخانه به مأموران 
گفت: من تاجر فرش هس��تم و خانه ام در يكي از 
خيابان هاي شمال تهران است. چند روز قبل براي 
خريد فرش به تبريز رفتم و همسر و دختر خوانده ام 
در تهران ماندند. ساعتي قبل وقتي از سفر كاري به 
خانه برگشتم، ديدم وسايل خانه بهم ريخته است 
و همسرم بي هوش داخل پذيرايي افتاده است كه او 
را به سرعت به بيمارستان منتقل كردم و پزشكان 
اعالم كردند اگر ساعتي ديرتر به خانه مي رسيدم 
امكان داشت همسرم به خاطر ماده بي هوشي كه به 

او خورانده بودند، فوت مي كرد. 
   دخترم براي سرقت ميلياردي مرا بي هوش كرد 
زن ميانس��ال در توضيح ماجرا به مأموران گفت: 
من و شوهرم بچه دار نمي شديم و به همين خاطر 
1۶ سال قبل از شيرخوارگاهي دختر يك ساله اي 
را به فرزندي گرفتيم و اس��م او را پونه گذاشتيم. 
من و پونه در اين چند روزي كه شوهرم مسافرت 
بود تنها بوديم تا اينكه 2۴ س��اعت قبل پونه از من 
اجازه گرفت و به جش��ن تولد يكي از دوس��تانش 
رفت. چند ساعت بعد او در حالي كه مقداري كيك 
تولد با خودش آورده بود ب��ه خانه آمد و گفت اين 
كيك را دوستش براي من فرستاده است. با اصرار 
او كيك را با چايي خوردم كه كم كم حالم بد شد و 
بي هوش شدم و ديگر چيزي نفهميدم تا اينكه االن 
در بيمارس��تان به هوش آمدم كه فهميدم زماني 
كه من بي هوش بودم با كلي��د من در گاوصندوق 
خانه مان باز شده و تمامي طالها، سكه ها و پول هاي 

خارجي كه حدود يك ميليارد تومان ارزش داشته 
سرقت شده است. 

وي در ادامه گف��ت: من احتم��ال مي دهم پونه و 
پسر مورد عالقه اش اين نقش��ه را طراحي و اموال 
ما را س��رقت كرده اند. چون مدتي قبل پونه، مرد 
35 ساله اي را به نام حسام كه از طريق شبكه هاي 
اجتماعي با او دوست ش��ده بود، براي ازدواج به ما 
معرفي كرد، اما وقتي شوهرم درباره او تحقيق كرد، 
فهميديم كه او خالفكار است و همسرش را طالق 
داده است و به همين دليل با ازدواج آنها مخالفت 
كرديم و االن فكر مي كنم، حسام براي انتقام گيري 
دخترم را فريب داده و اين نقشه را طراحي و اجرا 

كرده است. 

   فرار سارقان به تركيه 
با طرح اين ش��كايت تيمي از مأم��وران پليس به 
دستور قاضي پرونده تحقيقات خود را درباره اين 

حادثه آغاز كردند. 
بررسي هاي مأموران نشان داد پونه از مدت ها قبل 
با مرد خالفكاري به نام حسام ارتباط دارد و پس از 
اين حادثه هم هر دوي آنها به طرز مرموزي ناپديد 
شده اند. بنابراين مأموران پونه و حسام را به عنوان 
مظنونان س��رقت تحت تعقيب قرار دادند، اما هر 
چقدر تالش كردند ردي از آنه��ا نيافتند تا اينكه 
در تحقيقات تخصصي دريافتند دو متهم چند روز 
پس از حادثه به صورت غير قانوني از مرزهاي غربي 

به كشور تركيه گريخته اند. 

در حالي كه تحقيقات براي شناس��ايي مخفيگاه 
متهمان در كشور تركيه از س��وي پليس اينترپل 
ادامه داشت به مأموران خبر رسيد پونه به سفارت 
ايران در تركيه رفته اس��ت و از آنها خواسته او را به 
ايران برگردانند. بدين ترتيب پونه پس از بازگشت 
به ايران از سوي مأموران در فرودگاه بازداشت شد. 
   پسر مورد عالقه ام مرا در تركيه جا گذاشت 
متهم پس از دس��تگيري به مأموران گفت: مدتي 
قبل در فيس��بوك با مرد جواني به نام حسام آشنا 
ش��دم. او خودش را مهندس معرفي كرد و به من 
ابراز عالقه ك��رد و در نهايت وقت��ي فهميد پدر و 
مادرم پولدار هستند پيشنهاد ازدواج داد. حسام با 
حرف هايش مرا فريب داد به طوريكه من عاشق او 
ش��دم و تصميم گرفتم هر طوري شده با او ازدواج 
كنم. وقتي موض��وع را با پ��در و م��ادرم در ميان 
گذاشتم آنها مخالفت كردند و من هم اصرار كردم 
اما فايده اي نداشت. حسام وقتي فهميد پدر و مادرم 
مخالف هستند، پيش��نهاد داد كه آنها را بكشيم تا 
اموالشان به من برس��د. او مي گفت با ثروتي كه به 
من مي رس��د، مي توانيم زندگي خوبي را در يكي 
از كش��ورهاي اروپايي آغاز كنيم و با آن ثروت به 
آرزوهايم برسم اما من مخالفت كردم و در نهايت 
راضي شدم مادرم را بي هوش كنم و طالهاي او را 
سرقت كنيم و با پولش به كشور استراليا برويم. آن 
شب نقشه را حسام طراحي كرد و كيك تولد را با 
داروي بي هوشي كه تهيه كرده بود، آلوده كرد و من 
هم به مادرم خوراندم. وقتي مادرم بي هوش شد در 
را باز كردم و حس��ام وارد خانه مان شد و با كليدي 
كه در اختيار مادرم بود گاوصندوق را خالي كرديم . 
ما چند روزي در يكي از ش��هرهاي شمالي مخفي 
ش��ديم و بعد دو نفري به صورت قاچاق به كشور 
تركيه رفتيم. آنجا سه روز در هتل بوديم و قرار بود 
حسام كارهاي سفرمان به كشور استراليا را انجام 
دهد كه ناگهان ناپديد شد و تازه فهميدم كه او به 
خاطر سرقت اموال خانواده ام مرا فريب داده است. 
پس از اين به سفارت ايران رفتم و موضوع را براي 
آنها توضيح داد و كاركنان سفارت هم مرا به ايران 

برگرداندند. 
در حالي كه تحقيقات براي دس��تگيري حس��ام 
ادامه دارد، متهم براي ادام��ه تحقيقات در اختيار 
مقام قضايي دادس��راي ويژه نوجوان��ان و اطفال 

قرار گرفت. 

قاتل: دعواي خونين بر سر 
دوستي با يك دختر بود


