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در خدمت و خيانت خادمان
حكايت است كه صاحب يك مزرعه وقتي متوجه شد موش ها به مزرعه اش 
هجوم آورده و در حال از بين بردن محصوالتش هستند، چند موش را گرفت 
و آنها را در قفس��ي انداخت. در مدت چند روزي كه موش ها داخل قفس 
بودند صاحب مزرعه هيچ  غذايي به آنها نداد. موش ها كه به شدت گرسنه 
شده بودند شروع به خوردن همديگر كردند. بعد از وقوع اين اتفاق بود كه 
صاحب مزرعه موش هاي زنده  را در مزرعه اش رها كرد. وقتي يك نفر علت 
رها كردن موش ها را سؤال كرد او گفت كه اينها ديگر گوشتخوار شده اند و 
با محصوالت كاري ندارند و موش هاي ديگر را كه براي تغذيه وارد مزرعه 

مي شوند، خواهند خورد. 
رفتار سالطين اختالس و كالهبرداري كه مدتي است انتشار اخبار آن، 
روان عمومي جامعه را به شدت آشفته كرده و به تغيير رفتار اخالقي هم 
منجر شده است، بي شباهت به رفتار موش هاي همنوع خوار نيست. افرادي 
مثل فريدون احمدي و محمد عزيزي نمايندگان زنجان و ابهر كه به دليل 
اخالل در بازار خودرو بازداشت و خيلي زود با سپردن وثيقه آزاد شدند، در 
زمان نطق هاي انتخاباتي شان داعيه دفاع از حقوق عمومي جامعه داشتند 
اما به جاي دفاع از حقوق همنوعان خود شروع به ارتزاق نامشروع از حقوق 
عمومي جامعه كردند. وحيد بهزادي و همسرش، نجوا الشيدايي كه به جرم 
اخالل كالن در بازار ارز و پيش خريد 6هزارو700 خودرو به اعدام محكوم 
شدند يا پرونده دالرخواري اميد اسدبيگي، جوان 33ساله اي كه معادل 
25هزار ميليارد تومان به جيب زده و پرونده هاي ريز و درشت ديگر كه مدام 
در حال رونمايي شدن هستند، مصداق هايی از وجود بسترهاي الزم براي 

عبور از عرصه انساني به آدمخواري است. 
 ميزان جابه جا شدن اموال عمومي در حساب هاي شخصي اين دسته از 
افراد آنقدر زياد است كه بشود با آن امورات چند كشور را اداره كرد. پرسش 
اساسي كه سال هاست نگراني عمومي را هم شامل شده و پاسخي به آن 
داده نمي شود، چرايي بروز اين وقايع هولناك در جامعه اي است كه ساختار 
قانوني و اسالمي حاكم بر آن، اين رفتار غيرانساني را به شدت نفي مي كند؛ 
وقايعي كه باورهاي عمومي را هدف قرار داده، اعتماد به ساختارهاي مدني 
و قانوني را سلب كرده و به تالش افراد آسيب پذير براي كسب اموال نامشروع 
شدت بخشيده است. اين روزها بس��ياري از مجرماني كه به اتهام سرقت  
بازداشت مي شوند، انگيزه شان را استحاله ساختارهاي قانوني در برخورد با 
اختالسگران بيت المال عنوان مي كنند. اين دسته از افراد كه به كانون قدرت 
و ثروت دسترسي ندارند، براي عقب  نماندن از رقابت در كسب ثروت شروع 

به سرقت آشكار مي كنند. 
در وضعيت موجود عمده مديران در ه��ر رده اي از اختيارات قانوني براي 
خدمات شخصي  بهره مي برند و اگر غير از اين بود بايد برخالف وضعيت 
موجود س��اختمان هاي پليس، دادگس��تري و بيمارس��تان ها خالي از 
مراجعه كننده مي بود، نام برادر رئيس جمهور، معاون اول او و افرادي در 
كابينه اش به عنوان مفسد بر س��ر زبان ها نمي افتاد، بانك ها به راحتي به 
ش��هروندان تس��هيالت مي دادند، مديران با مدارك دروغين به وزارت و 
صدارت نمي رسيدند، ويالها و شهرها و شهرك هاي غيرقانوني در مناطق 
ممنوعه س��ربرنمي آورد و ميراث طبيعي غارت نمي شد، انبوه سكه هاي 
طال در گاوصندوق هاي شخصي احتكار نمي ش��د، خودروهايي كه بايد 
به راحتي در بازار توزيع مي شد در انبارهاي بزرگ احتكار نمي شد، براي 
اجراي عدالت خانه زني سالخورده به ضرب افشانه اشك آور بر سرش خراب 
نمي شد و هزاران هزار مورد تخلف ديگر به راحتي به يمن روابط و ضوابط 

صورت نمي گرفت. 
بازسازي وضعيت اسفبار ايجاد ش��ده هر چند غيرممكن نيست اما با به 
كار گيري ابزارهاي قانوني به دشواري ميس��ر خواهد شد. شايد دستگاه 
قضايي بتواند برخي از مفسدان را با برگزاري محاكم دادرسي مجازات كند 

اما اعتماد از دست رفته عمومي به اين سادگي ها ممكن نخواهد بود. 

سارقان شاكي را
 از سرقت باخبر كردند

صاحب يك فروشگاه بزرگ پوش�اك وقتي متوجه شد كاالهايش 
در  س�ايت هاي مجازي در حال فروش است از ماجراي دستبرد به 

انبارش باخبر شد. 
به گزارش »جوان« 20 ارديبهشت ماه مردي به مأموران پليس تهران 
خبر داد كه سارقان به انبار فروشگاه او دس��تبرد زده اند. او گفت: من 
صاحب يك شركت بزرگ پوشاك هستم. چند روز قبل در حال بررسي 
چند سايت كه در زمينه فروش پارچه هاي خارجي فعال هستند بودم 
كه ديدم برخي محصوالت انحصاري ما در آنجا در حال فروش است. در 
حالي كه به ماجرا مظنون شده بودم يكي از محصوالت را سفارش خريد 
دادم و پس از دريافت محصول متوجه شدم باركد درج شده روي آن در 
سامانه انبار ما موجود است و از اجناسي است كه شركت ما وارد كرده 
است. بالفاصله انبار فروشگاه را بررسي و در انبارگرداني متوجه شدم 
بيش از 10هزار عدد از انواع پوشاك و البسه از انبار سرقت شده است. در 
بررسي هاي بعدی فهميدم كه دو نفر از مسئوالن انبار كه علي و سعيد 

نام دارند هم ديگر به شركت نيامده اند. 
بعد از مطرح شدن شكايت، تيمي از مأموران پايگاه دوم پليس آگاهي 
مأمور رسيدگي به پرونده شدند. در بررسي هاي بيشتر علي و سعيد به 
عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفتند. تحقيقات نشان داد كه علي از 
مدتي قبل با ثبت شركتي به نام همسرش 4ميليارد تومان از محصوالت 
شاكي را به صورت اينترنتي به فروش رسانده است. بعد از به دست آمدن 
اين اطالعات بود كه مخفيگاه علي در سعادت آباد شناسايي و او همراه 

همسرش ندا بازداشت شد. 
علي پس از انتقال به پليس آگاهي به س��رقت از انبار ش��ركت اعتراف 
كرد و گفت: از شش ماه قبل با كمك س��عيد محصوالت شركت را كه 
انواع لباس خارجي بودند، سرقت مي كرديم و براي فروش آن تصميم 
گرفتيم از طريق فضاي مج��ازي اقدام كنيم كه با ثبت يك ش��ركت 
صوري به نام همسرم، اموال سرقتي را فروختيم. متهم گفت: ما در اين 
مدت 8ميليارد تومان كاالي شركت را سرقت كرده بوديم كه بازداشت 
ش��ديم. با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت، همدست وي 

هم بازداشت شد. 
س��رهنگ كارآگاه بهزاد اختي��اري، رئيس پاي��گاه دوم پليس آگاهي 
پايتخت گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان ادامه دارد. 

اعتراف به قتل
 براي پاك كردن اثر سرقت

مرد سارقی كه  قصد داشت تصوير ثبت شده اش را از دوربين مداربسته 
خانه وياليي حذف كند   با صاحبخانه درگير شد و او را به قتل رساند. 
به گزارش »جوان« دهم خرداد ماه سال 96 به مأموران پليس تهران خبر 
رسيد حادثه اي خونين مقابل خانه اي وياليي در شمال شهر اتفاق افتاده 
است. وقتي مأموران در محل حاضر شدند، متوجه شدند مردی ميانسال 
با ضربه چاقو مجروح و پس از انتقال به بيمارستان فوت شده است. او قبل 
از فوت به امدادگران گفته بود كه هنگام درگيري با مردي س��ارق دچار 
حادثه شده است. پس از انتقال جسد به پزشكي قانوني، مأموران در بررسي 
دوربين مداربسته تصوير سارق را هنگام درگيري با مقتول به دست آوردند. 
پس از به دست آمدن اين اطالعات بود كه مرد سارق كه سعيد نام داشت، 
شناسايي و دستگير شد. او به جرمش اعتراف كرد و گفت: روز حادثه براي 
سرقت راهي محله اي در شمال تهران شدم. در حال بررسي ساختماني 
براي سرقت بودم كه متوجه شدم پنجره ساختماني رو به كوچه باز است 
و احتمال دادم كه كسي هم داخل آن خانه نباشد. سعي كردم كه از مسير 
پنجره وارد شوم اما به خاطر ارتفاع زياد موفق نشدم. در حال دور شدن از 
آنجا بودم كه ديدم ساختمان مقابل آن كه خانه اي وياليي بود به دوربين 
مداربسته مجهز است. احتمال دادم كه دوربين رفتار من را براي ورود به آن 
خانه ضبط كرده باشد براي همين سراغ دوربين رفتم تا آن را تخريب كنم 
كه ناگهان صاحبخانه از راه رسيد و باهم درگير شديم. من براي فرار از دست 
او دست به چاقو بردم و ضربه اي زدم كه كشته شد.  بعد از اعتراف سعيد 
به ارتكاب قتل، بازپرس وي را به اتهام قتل مجرم شناخت و كيفرخواست 
عليه وي صادر شد. در حالي كه روز گذشته قرار بود متهم در شعبه دهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شود، غيبت وكيل متهم سبب 

شد تا قاضي جلسه را تجديد كند. 

ادامه زندگي چند بيمار
 با اهداي اعضاي بدن كودك خردسال 
پس�ر بچ�ه دو سال و هش�ت ماه�ه اي ك�ه دچ�ار م�رگ مغ�زي 
ش�ده بود، اعض�اي بدن�ش ب�ه چن�د بيم�ار نيازمند اهدا ش�د. 
به گزارش »جوان« هفتم خردادماه امسال در زلزله شهر قرچك ورامين 
پسر بچه دوسال و هشت ماهه اي بر اثر سقوط كمد خانه شان به شدت 
زخمي و براي درمان به يكي از بيمارستان هاي تهران منتقل شد. معاينات 
تيم پزشكي نشان داد پسربچه دچار مرگ مغزي شده است و بدين ترتيب 
كاركنان بيمارستان موضوع را به خانواده وي اعالم كردند، سپس خانواده 
كودك خردسال رضايت دادند اعضاي بدن پسرشان به بيماران نيازمند 
اهدا شود. صبح روز يك شنبه 12خرداد اهداي اعضاي بدن اين كودك 
به چند بيمار نيازمند زندگي دوباره بخشيد و بعد از آن پيكرش به دستور 
قاضي واحدي بازپرس دادسراي امور جنايي تهران براي دفن در اختيار 

خانواده اش قرار گرفت.

كشف عتيقه از خودروي عبوري
فرمان�ده يگان ام�داد پلي�س پايتخت از كش�ف اش�يای تاريخي 
عتيق�ه از خ�ودروي عب�وري در بزرگ�راه آزادگان خب�ر داد.  
به گزارش »جوان« سرهنگ دالور القاصي مهر گفت: ساعت16 روز گذشته 
مأموران انتظامي يگان امداد هنگام گشت زني حوالي بزرگراه آزادگان به 
يك دستگاه خودروي سواري سمند مظنون شدند و پس از تعقيب و گريز 
خودرو را متوقف و در بازرسي از آن تعدادي اشيای تاريخي شامل: تبر، كوزه 
و بشقاب، دستبند و انگشتر، شيء فلزي، قمقمه و سكه كشف و راننده را 
بازداشت كردند. وي ادامه داد: در بازرسي از خودرو همچنين دستگاه چاپ 
كارت عابر بانك، مهر بانك رفاه و يك قبضه اسلحه پالستيكي و يك قبضه 

سالح سرد كشف شد. 

شكايت از تيم پزشكي
 به خاطر مرگ 2 نوزاد 

بيمارس�تان  دو  پزش�كي  تي�م  از  خان�واده  دو  اعض�اي 
كردن�د.  ش�كايت  نوزادهايش�ان  م�رگ  خاط�ر  ب�ه 
به گزارش »جوان« ساعت13روز يك شنبه 12خرداد مأموران كالنتري 
انقالب مرگ مشكوك نوزاد تازه به دنيا آمده اي را به قاضي واحدي، بازپرس 

ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران اعالم كردند. 
بررسي ها نشان داد زن جواني كه هش��ت ماهه باردار بوده براي درمان از 
بيمارستان رباط كريم به بيمارستان امام خميني تهران منتقل مي شود 
كه هنگام عمل، جنين هشت ماهه اش فوت مي كند. مأموران اعالم كردند 
پدر و مادر اين نوزاد از تيم پزشكي بيمارستان رباط كريم به خاطر انتقال 
بيمارشان به تهران كه باعث مرگ نوزادش��ان شده است، شكايت دارند.  
همچنين ساعت 13:40 همان روز مأموران كالنتري نامجو، مرگ مشكوك 
نوزاد پنج روزه ديگري را به بازپرس واحدي اعالم كردند كه مشخص شد 
پدر و مادر اين نوزاد هم از تيم پزشكي به خاطر مرگ نوزاد پنج روزه شان 
شكايت دارند. دو پرونده براي رسيدگي به دادسراي ويژه جرائم پزشكي 

ارسال شد.

سرقت از خودروهاي بازار تره بار
دو س�ارق كه ب�ا دس�تبرد ب�ه خودروه�اي پ�ارك ش�ده در بازار 
تره بار ل�وازم داخ�ل آن را س�رقت مي كردند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش »جوان« چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره سرقت لوازم 
داخل خودروهاي پارك شده در ميدان مركزي تره بار به پايگاه هشتم پليس 
آگاهي پايتخت گزارش شد. مأموران پليس در بازرسي از محل و بررسي 
دوربين هاي مداربسته متوجه شدند سرقت ها از سوي دو پسر جوان در 
حال رقم خوردن است كه تصاوير آنها در اختيار مأموران گشت پليس قرار 
گرفت. در حالي كه بررسي ها در جريان بود 22ارديبهشت مأموران گشت 
كالنتري152 خاني آباد موفق شدند يكي از سارقان را كه سامان نام داشت 
و در حال پرسه زني در بازار تره بار بود، شناسايي و بازداشت كنند. شايان در 
بازجويي ها به سرقت هاي سريالي با همدستي دوستش جواد اعتراف كرد 
و گفت كه تاكنون از 100خودرو سرقت كرده اند. با اطالعاتي كه متهم در 
اختيار پليس گذاشت، همدست وي هم حوالي خيابان دادمان شناسايي و 
بازداشت و در بازرسي از مخفيگاه وي يك دستگاه موتور سرقتي هم كشف 
شد. سرهنگ كارآگاه علي عزيزخاني، رئيس پايگاه هشتم پليس آگاهي 

پايتخت گفت، تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان ادامه دارد. 

تازه دام�ادي كه س�ه نف�ر از دوس�تانش را براي س�رقت 
طاله�اي همس�ر و اعض�اي خان�واده او اجير ك�رده بود، 
پ�س از دس�تگيري مدع�ي ش�د ب�ا انگي�زه برگ�زاري 
مراس�م عروس�ي دس�ت ب�ه ارت�كاب ج�رم زده اس�ت. 
به گزارش »جوان« اوايل خردادماه به مأموران پليس پايتخت 
خبر رسيد سه سارق از خانه اي در يكي از خيابان هاي غربي تهران 
مقدار زيادي پول و طال سرقت كرده اند. آن روز زني با اداره پليس 
تماس گرفت و گفت، دقايقي قبل سه پسر جوان وارد خانه شان 
شده اند و پس از ضرب و جرح اعضاي خانواده دست به سرقت 
زده اند. با اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس راهي محل حادثه 
شدند كه دريافتند سه پسر جوان به عنوان مأمور گاز وارد خانه 
شده و با تهديد و بستن دست و پاي داماد خانه 200ميليون تومان 
پول و طال سرقت كرده اند.  يكي از اعضاي خانواده در شرح ماجرا 
گفت: همراه دخترم، مادرم و دامادم در خانه نشسته بوديم كه 
زنگ خانه به صدا درآمد. وقتي آيفون را برداشتم مردي پشت در 
خودش را مأمور گاز معرفي كرد كه در را باز كردم. هنوز ثانيه هايي 
نگذشته بود كه سه مرد جوان وارد خانه شدند و با تهديد چاقو از ما 
خواستند هيچ حركتي نكنيم. دامادم با آنها درگير شد كه سه مرد 
جوان او را به شدت كتك زدند و حتي از ناحيه پا هم با چاقو او را 
زخمي كردند و بعد هم دست و پايش را بستند و در اتاقي حبس 
كردند. من و مادر و دخترم از ترس گوشه  اتاق ايستاديم و فقط 
به دستورات آنها عمل مي كرديم و در نهايت آنها تمامي طالها و 
جواهرات من، مادرم و دخترم را كه بيش از 200ميليون تومان 

ارزش داشت سرقت كردند و از خانه گريختند. 
 طراح سرقت ، داماد بود!

پس از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي بهشتي بازپرس 
شعبه دوم دادسراي ويژه سرقت براي رسيدگي در اختيار تيمي 

از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران در نخستين گام دوربين هاي مداربسته محل حادثه 
را بازبيني كردند اما دريافتند سارقان هنگام سرقت ماسك به 

صورت داشته اند و قابل شناسايي نيستند. 
بدين ترتيب مأموران دست به تحقيقات تخصصي زدند و اين 
بار دوربين هاي مداربس��ته كمي آن طرف تر از محل سرقت را 
بازبيني كردند كه مشخص ش��د داماد خانواده ساعتي قبل از 
س��رقت در نزديكي خانه مادرزنش با سه سارق نقابدار مالقات 
داشته اس��ت. از س��وي ديگر تحقيقات مأموران نشان داد سه 
سارق كه پرويز، وحيد و مراد نام دارند از دوستان صميمي داماد 
خانواده هستند، بنابراين مأموران پليس با دستور قضايي داماد 
خانواده را كه مسعود نام دارد به عنوان همدست سارقان بازداشت 
كردند.  متهم ابتدا در بازجويي ها منكر جرم خود شد اما وقتي 
فيلم دوربين هاي مداربسته را ديد به سرقت از خانه مادرزنش با 
همدستي پرويز، وحيد و مراد اعتراف كرد و مأموران پليس هم 

سه سارق را دستگير كردند. 
متهمان صبح ديروز براي تحقيق به دادسرا منتقل شدند و پس 
از اقرار به جرم خود به دستور قاضي بهشتي براي ادامه تحقيقات 

در اختيار مأموران پليس قرار گرفتند. 

   گفت وگو با تازه داماد 27ساله 
مس�عود چه ش�د كه تصميم گرفتي طالهاي اعضاي 

خانواده خودت را سرقت كني؟ 
من براي مراسم عروس��ي ام پول زيادي نياز داشتم و از طرفي هم 
وضع مالي خوبي نداشتم و كسي هم به من پول قرض نمي داد، به 
همين خاطر وقتي فهميدم همسرم و مادرش و مادربزرگش مقدار 
زيادي طال دارند، وسوسه شدم و تصميم گرفتم با همدستي سه نفر 
از دوستانم طالهاي آنها را سرقت كنم و با پول آن مراسم عروسي ام 

را برگزار كنم. 
وضعيت مالي همسرت و خانواده اش كه خوب است چرا 

از آنها كمك نگرفتي؟ 
اصالً مقصر اصلي آنها هستند و من به خاطر توقعات آنها مجبور شدم 

سرقت طالهاي آنها را طراحي كنم. 
چرا؟ 

آنها وضع مالي خوبي دارند، به همين خاطر توقع داشتند من براي 
دخترشان عروسي مجللي بگيرم. مادرزنم مي گفت ما آبرو داريم و 
مهمان هاي زيادي هم براي مراسم عروسي دعوت مي كنيم و من 
بايد عروسي را در تاالر مجللي برگزار كنم و طبق سليقه آنها باشد 
اما من وضع مالي خوبي نداش��تم و از پس هزينه زياد عروسي هم 
برنمي آمدم و در نهايت هم نقشه سرقت طالهاي آنها را طراحي و با 

همدستي سه نفر از دوستانم اجرا كردم. 
چه شد كه با اين خانواده وصلت كردي؟ 

مدتي قبل در فضاي مجازي با همسرم آشنا شدم. آنها وضع مالي 
خوبي داش��تند و فكر كردم اگر ب��ا او ازدواج كن��م خانواده اش در 
زندگي كمكم مي كنند و بعد هم به خواس��تگاري اش رفتم و او را 

عقد كردم. 
درباره نقشه سرقت توضيح بده. 

وقتي به هر دري زدم نتوانستم براي عروسي ام پول جور كنم،  با سه 

نفر از دوستانم براي سرقت طالهاي همسرم و مادرش و مادربزرگش 
مشورت كردم و آنها هم قبول كردند سرقت كنند، البته قرار شد من 
مقداري از طالها را به عنوان دستمزد به آنها بدهم. چند روز قبل 
از حادثه من نقش��ه را طراحي كردم و روز حادثه هم ابتدا آنها را به 
نزديكي خانه مادرزنم آوردم و دوباره نقشه را مرور كرديم. بعد قرار 
شد وقتي آنها وارد خانه شوند من با آنها درگير شوم و آنها هم مرا به 

شدت كتك بزنند تا كسي به من مشكوك نشود. 
فكر مي كردي راز سرقتت برمال شود؟

نه ما نقش��ه را مو به مو اجرا كرديم و هرگز فكر نمي كرديم پليس 
دست ما را رو كند. 

فكر مي كنيد همس�رت االن چه نظري درباره ش�ما 
دارد؟ 

نمي دانم همسرم االن درباره من چه فكر مي كند اما خيلي پشيمان 
هستم. 

سرقت طالهاي نامزد 
براي برگزاري عروسي! 

حاضر نشدن قاتل  تروريست  در دادگاه
 به خاطر ترس از    كرونا

يك�ي از اعض�اي گ�روه تروريس�تي ك�ه 
هن�گام بازداش�ت، يك�ي از مأم�وران 
پلي�س را ب�ه ش�هادت رس�انده و مأم�ور 
ديگ�ر را ويلچرنش�ين ك�رده ب�ود، روز 
گذش�ته حاضر نش�د به علت ترس از ابتال 
به كرونا در جلس�ه محاكمه حاضر ش�ود. 
به گزارش »جوان« اولين روز تابستان سال 79 
مأموران وزارت اطالعات از تالش يك شبكه 
تروريس��تي براي عملي��ات خرابكارانه باخبر 
ش��ده و در اين باره تحقيق كردند. بررسي ها 
نش��ان داد اعضاي اين گروه كه همگي عضو 
يك خانواده  هستند دوره هاي آموزشي را در 
اردوگاه اشرف در كش��ور عراق سپري كرده و 

براي انجام عمليات هاي خرابكارانه وارد تهران 
ش��ده اند. بعد از به دست آمدن اطالعات الزم 
در اين باره مأموران وزارت اطالعات و پليس 
براي بازداش��ت متهم��ان وارد عمل ش��دند. 
در جريان بازداش��ت بود ك��ه در تبادل آتش 
يكي از مأموران پليس به ش��هادت رس��يد و 
مأمور ديگري هم به ش��دت مج��روح و روانه 
بيمارستان شد كه مشخص ش��د دچار قطع 
نخاع شده اس��ت.  مأموران س��رانجام موفق 
شدند اعضاي اين شبكه را بازداشت كنند. در 
تحقيقات بعدي مشخص شد شليك هاي يكي 
از متهمان كه مردي 25ساله به نام كاميار بود، 
باعث شهادت و معلوليت مأموران پليس شده 

است. با كامل ش��دن تحقيقات اعضاي گروه 
در دادگاه انقالب محاكمه شدند. بعد از ختم 
جلسه دادگاه، كاميار به اعدام محكوم شد كه 
با گذشت چند سال او درخواست عفو داد كه 
درخواست وي در كميته مورد نظر، بررسي و 
مورد موافقت قرار گرفت  كه متهم با يك درجه 

تخفيف از اعدام به حبس ابد محكوم شد. 
روز گذشته قرار بود   رسيدگي به اتهام كاميار 
براي ش��هادت و زخمي ك��ردن دو مأمور در 
شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران 
بررس��ي ش��ود كه متهم گفت به علت ترس 
از ابتال به بيماري كرونا حاضر به ش��ركت در 
جلس��ه دادگاه نيس��ت كه قاضي جلسه را به 

روز ديگري موكول كرد. از سوي ديگر مأمور 
پليسي كه در جريان حادثه دچار قطع نخاع 
ش��ده بود به دادگاه گفت:20س��ال پيش در 
جري��ان درگيري با گروه تروريس��تي زخمي 
ش��دم. من تحت چندين عم��ل جراحي قرار 
گرفتم كه سرانجام فلج شدم و ديگر قادر به راه 
رفتن نيستم. اين ماجرا همه زندگي مرا تحت 
تاثير قرار داد، به طوري كه نتوانس��تم ازدواج 
كنم و تش��كيل خانواده دهم و ب��راي كاميار 

درخواست اشد مجازات دارم. 
مأمور پلي��س گفت: هنگام حادث��ه ديدم كه 
كاميار به سمت من اس��لحه كشيد و شليك 

كرد. 
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حسين فصيحي

ربودن زن بيمار براي سرقت طاليي
م�رد فريب�كار ك�ه زن بيم�ار را 
فري�ب داده و با س�رقت طالهايش 
او را از بيمارس�تان رب�وده ب�ود، 
ش�د.  محاكم�ه  گذش�ته  روز 
به گ��زارش »جوان« يك س��ال قبل 
مردي به مأم��وران پليس تهران خبر 
داد كه مردي فريبكار همسر بيمارش 
را فريب داده و طالهاي او را س��رقت 
كرده است. او گفت: چند سال قبل با 
شهال آشنا شدم و باهم ازدواج كرديم. 
در حالی كه صاح��ب دو فرزند بوديم 
متوجه شدم همسرم به بيماري رواني 
مبتال شده است. زمانی كه پيگير درمان 
همس��رم بودم فهميدم مردي به نام 
شاهين او را فريب داده و مقدار زيادي 
از طالهاي همس��رم را س��رقت كرده 
است.  بعد از مطرح شدن شكايت بود 

كه مأموران پليس شاهين را بازداشت 
كردند. او در بازجويي ها مدعي ش��د 
ش��هال با ميل خودش طالهايش را به 
او داده و آن را س��رقت نكرده است. در 
حالي كه بررس��ي ها در جري��ان بود و 
ش��هال هم   در بيمارستان رواني تحت 
درمان بود، شوهر وي خودش را به اداره 
پليس رساند و گفت كه شاهين همسر 

او را از بيمارستان ربوده است. 
در تحقيقات بيش��تر مأموران متوجه 
شدند كه شاهين پس از ربودن شهال 
از بيمارستان او را به وياليي در شمال 
كشور منتقل كرده است، بنابراين او را 
بازداشت  كردند. او در بازجويي ها اتهام 
آدم ربايي را انكار كرد و گفت: شهال چند 
روز قبل با من تماس گرفت و گفت كه 
در بيمارستان بستري ش��ده و از من 

خواست او را از بيمارستان فراري دهم. 
شهال خواست كه او را به شمال كشور 
ببرم تا حال روحي اش بهتر ش��ود. در 
شاخه ديگري از تحقيقات مادر شاهين 
به مأموران گفت: چند روز قبل پسرم با 
كيسه اي مشكي وارد خانه شد. كيسه 
را داخل باغچه دفن كرد تا اينكه متوجه 
شدم شاهين بازداش��ت شده است. با 
اطالعاتي كه مادر ش��اهين در اختيار 
پليس گذاش��ت، مأموران راهي محل 
شدند و در بازرسي از باغچه كيسه ای 
را كه حاوي طالهاي سرقت شده شهال 

بود، كشف كردند. 
با كامل شدن تحقيقات گزارش پزشكي 
قانوني نش��ان داد كه شهال از بيماري 
اعصاب و روان رنج مي برد. بازپرس بعد 
از انجام تحقيقات ش��اهين را به اتهام 

آدم ربايي و س��رقت، مجرم ش��ناخت 
و پرونده پس از صدور كيفرخواس��ت 
براي بررس��ي به ش��عبه دهم دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران فرس��تاده 
شد.  روز گذشته بعد از رسميت يافتن 
جلسه، وكيل ش��هال گفت: شاهين با 
حرف هايش شهال را فريب داده و پول و 
طالهايش را سرقت و او را يك هفته در 
خانه ای  وياليي در شمال كشور حبس 
كرده بود كه براي او درخواست صدور 
اشد مجازات را دارم. شاهين اما وقتي 
در جايگاه قرار گرفت اتهامش را انكار 
كرد و گفت: ش��هال با رضايت خودش 
طالهايش را به من سپرد كه آن را در 

باغچه مان دفن كرده بودم. 
هيئت قضايي بعد از ختم جلسه وارد 

شور شد. 


