
    آرمین بینا
مرد معتاد كه براي ترك اعتیاد به كمپ منتقل 
شده بود، پس از سه س�اعت شكنجه به كام 

مرگ رفت. 
 ساعت 20شامگاه يك ش��نبه 15تير قاضي ساسان غالمي، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأم��وران كالنتري143 امام��زاده داوود از قت��ل مرد جواني 
در كمپ ت��رك اعتياد حوالي »كن« باخب��ر و همراه تيمي از 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي داخل يكي از اتاق هاي كمپ با جسد مرد 31ساله اي 
به نام »هادي« روبه رو ش��دند كه آثار شكنجه و ضرب و جرح 
زيادي روي بدنش نمايان بود. بررس��ي ها نش��ان داد مقتول 
صبح روز 13تير براي ترك اعتياد به اين كمپ منتقل مي شود 

تا اينكه چند ساعت قبل زير شكنجه هاي مستخدمين كمپ 
به كام مرگ مي رود. همچنين مش��خص شد چند ساعتي از 
مرگ هادي گذشته است. مأموران پليس در تحقيقات بعدي 
دريافتند مديران كمپ دو برادر به نام هاي فريدون و كامبيز 
هس��تند كه زمان حادثه يكي از آنها در درگيري حاضر بوده 
است.  فريدون در بازجويي ها گفت: من مدير اين كمپ هستم 
و برادرم كامبيز هم جانش��ين من است. س��اعتي قبل وقتي 
به كمپ آمدم، كامبيز گفت كه مس��تخدمين هادي را كتك 
زده اند و او فوت كرده است كه بالفاصله به اورژانس و مأموران 

پليس خبر دادم. 
كامبيز هم مدعي شد در ضرب و جرح هادي دخالتي نداشته 
اس��ت و مس��تخدمين را عامل قتل مرد معت��اد معرفي كرد. 
در حالي كه دو متهم ادع��اي بي گناهي مي كردند تحقيقات 
ميداني نش��ان داد فريدون و برادرش دستور شكنجه و تنبيه 

معتادان را صادر كرده اند و از سوي ديگر مشخص شد كامبيز 
در ش��كنجه هاي مرگبار هادي دس��ت داش��ته و او را با لوله 
پليكا به شدت كتك زده اس��ت، بنابراين تيم جنايي دو برادر 
و 9مس��تخدم را كه در اين حادثه مرگبار دخالت داش��تند، 
بازداشت كردند. صبح ديروز متهمان براي تحقيق به دادسراي 
امور جنايي منتقل ش��دند. فريدون در بازجويي ها گفت: من 
معتاد بودم تا اينكه 20سال قبل ترك كردم و از آن روز به بعد 
كمپ ترك اعتيادي داير كردم و اين كمپ را هم سه سال است 
كه به مبلغ 200ميليون تومان رهن كرده ام. روز حادثه وقتي 
رسيدم هادي فوت كرده بود كه به من گفتند مستخدمان او 

را كتك زده اند. 
متهمان ديگر هم يك به يك ماجرا را شرح دادند. متهمان در 
ادامه به دستور قاضي ساسان غالمي براي تحقيقات بيشتر در 

اختيار كارآگاهان اداره دهم قرار گرفتند. 

روايت يك شاهد عیني از شكنجه مرگبار معتادان در كمپ ترك اعتیاد
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چه كسي
 از عروس 20 ساله خبر دارد؟

ع�روس  ك�ردن  پی�دا  ب�راي  ته�ران  پلی�س  تحقیق�ات 
20س�اله كه از س�وم تیرم�اه ناپدي�د ش�ده در جريان اس�ت. 
به گزارش »جوان« س��وم تيرماه امس��ال مأم��وران پليس پايتخت 
از ناپديد ش��دن ناگهاني دختر 20س��اله ای به نام نرگس در خيابان 
انقالب، حوالي پل چوبي باخبر ش��دند و در اين باره تحقيق كردند. 
دايي نرگس در شرح گم شدن او به خبرنگار ما گفت: »نرگس مدتي 
قبل با پسري به نام اميرحسين نامزد كرده بود. آنها در تدارك جشن 
عروس��ي بودند و خانه هم  اجاره كرده بودند و خانواده نرگس هم در 
تدارك جهيزيه بودند. روز حادثه هم نرگس با نامزدش قرار داش��ت، 
به همين خاطر ساعت17:30 براي مالقات با نامزدش از خانه خارج 
شد. قرار بود نرگس به مغازه نامزدش در ميدان ابن سينا برود تا براي 
تهيه برخي لوازم عروسي به خريد بروند. گويا پنج دقيقه مانده بود كه 
نرگس به محل قرار برسد اميرحس��ين متوجه مي شود گوشي تلفن 
همراه نرگس خاموش است. تا ساعت 10شب با تلفن همراه نرگس 
تماس گرفتيم اما خبري نشد. همه بيمارس��تان ها، پزشكي قانوني 
و... را گش��تيم اما بي نتيجه بود. اين شد كه با پليس تماس گرفتيم و 

درخواست كمك داريم.« 
با طرح اين شكايت، پليس در اولين مرحله از تحقيقات خود دريافت، 
نرگس دختر اول خانواده اس��ت و بين او و خانواده اش هيچ مشكلي 
وجود نداشته است. پليس همچنين در گام ديگري از تحقيقات خود 
به محل تردد دختر جوان و قرار آن زوج رفت و بعد از بررسي دوربين ها 
اما ردي از نوعروس گمشده به دست نياورد. به اين ترتيب با گذشت دو 
هفته از ناپديد شدن دختر جوان تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد. 

 زورگيري از شهروندان
 در پارك هاي تهران

س�ه م�رد زورگی�ر ك�ه ب�ا پرس�ه در پارك ه�ا از ش�هروندان 
از  يك�ي  دس�تگیری  از  پ�س  مي كردن�د،  زورگی�ري 
اعضايش�ان توس�ط آخري�ن مالباخت�ه، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش »جوان« چهارم خرداد ماه امسال مردي با مركز فوريت هاي 
پليس110 تماس گرفت و از يك زورگيري خب��ر داد. لحظاتي بعد 
تيمي از مأموران كالنتري 103گاندي در محل كه پاركی  در خيابان 

شريعتي بود، حاضر شدند. 
همزمان با حضور پليس مردي كه با مأموران تماس گرفته بود، گفت 
يكي از زورگيراني را كه به او حمله كرده بودند دستگير كرده  و  وي را 
تحويل پليس داده است. شاكي در شرح ماجرا گفت: در حال قدم زدن 
در پارك بودم كه سه نفر راهم را سد كردند و با تهديد، گوشي تلفن 
همراه و پول هايم را س��رقت كردند. آنها در حال فرار بودند كه موفق 
شدم يكي شان را دستگير كرده و به پليس خبر دهم اما دو نفر ديگر 

موفق به فرار شدند. 
مرد بازداشت شده كه شهروز نام داشت در بازجويي ها به زورگيري از 
شاكي اعتراف كرد. بررسي سوابق او نشان داد وي از مجرمان سابقه دار 
است كه بارها به اتهام سرقت بازداشت شده  و به زندان افتاده است. 
او در تحقيقاتي كه در پايگاه س��وم پليس آگاهي تهران انجام شد در 
توضيح سرقت هاي انجام شده گفت: از مدتي قبل به همراه دو نفر از 
دوس��تانم به نام هاي رضا و امير باند زورگيري تش��كيل داديم. ما در 
پارك هاي شهر پرسه مي زديم و بعد از شناسايي سوژه هايمان از آنها 
زورگيري مي كرديم كه من در آخرين س��رقت توسط شاكي گرفتار 
شدم اما دو همدستم فرار كردند. با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس 
گذاشت مخفيگاه دو همدست او شناسايي شد. مأموران پليس دوم 
تيرماه موفق ش��دند رضا را حوالي خيابان شريعتي و امير را در محله 

مجيديه بازداشت كنند. 
سرهنگ كارآگاه قاسم دس��تخال، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي 
گفت، تحقيق��ات از اعضاي باند در پايگاه س��وم پليس آگاهي تهران 

ادامه دارد.
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به جوان 
دوباره نگاه كن

سگ وحشی در كمپ ترك اعتياد!

* گفت وگو با يكي از متهمان 
وقتي ن�ام كامبیز را مي ش�نود از ت�رس لرزه بر 
اندامش مي افتد و گريه امانش نمي دهد. با اصرار 
درخواس�ت مي كند كه او را با كامبیز در يك بند 
بازداشتگاه نگذارند. از شكنجه هايش مي گويد و 
از لحظات سختي كه در محوطه سگ هاي وحشي 

رهايش كرده اند. 
- چرا گريه مي كني؟ 

- مي ترسم. 
- از چه كسي مي ترسي؟ 

- از كامبي��ز برادر مدي��ر كمپ مي ترس��م. اگر بفهمد 
م��ن حقيقت ماج��را را گفت��ه ام مرا مي كش��د. او آدم 
ش��كنجه گري اس��ت و هميش��ه معتادان را شكنجه 

مي دهد. 
- شما در كمپ چه كار مي كرديد؟ 

- من تعميركار دستگاه هاي برش هستم و وضع مالي 
خوبي هم داشتم تا اينكه 12سال پيش معتاد به مواد 
مخدر شدم، البته در اين مدت چند باري ترك كردم تا 

اينكه 10ماه قبل براي آخرين بار به اين كمپ آمدم تا 
ترك كنم كه گرفتار شدم. 

- چرا؟ 
- خانواده ام در چين زندگي مي كنند و كسي ندارم كه 
به دنبال كارهاي من باشد. پس از اينكه ترك كردم آنها 
مدعي بودند كه بايد 20ميليون تومان هزينه كمپ را 
پرداخت كنم كه مجبور ش��دم به عنوان مستخدم در 

آنجا كار كنم. 
- چقدر هزينه مي گرفتند؟ 

- ماهانه بين 800ه��زار تومان تا 2ميلي��ون تومان از 
خانواده ه��ا مي گرفتن��د، البته وقت��ي خانواده ها براي 
بردن فرزندشان به كمپ مي آمدند مدير كمپ مدعي 
مي ش��د مغز ما لغزشي ش��ده و هنگ كرده، الزم است 
حداقل يك سال تحت درمان باش��يم و خانواده ها هم 
به آنها اعتماد مي كردند. از طرفي هم زماني كه آنها به 
مالقات مي آمدند، در اتاقي مالقات برگزار مي ش��د كه 
دوربين باالي سر ما بود و دو نگهبان قلچماق هم باالي 
س��ر ما بودند و به همين خاطر كس��ي جرئت نمي كرد 

حرفي بزند و از كمپ شكايت كند و حتي جرئت اشاره 
و چشمك زدن هم نداشتيم، چون مي دانستيم كه بعد 

بايد سه ساعت شكنجه را تحمل كنيم. 
- چرا شكنجه مي دادند؟ 

- اول اينكه ش��كنجه مي دادند كه ديگران حساب كار 
دستشان بيايد و حق اعتراض نداشته باشند و بعد هم 
مدير كمپ و برادرش از شكنجه ديگران لذت مي بردند و 
ما را مجبور مي كردند معتادان تازه وارد را شكنجه دهيم. 
اگر شكنجه نمي داديم سگ هاي وحشي ای كه داشتند 

به جان ما مي انداختند. 
- چرا فرار نكرديد؟ 

محل نگهداري ما سالني بود كه پس از باز كردن سه در 
به آن مي رسيدي و بعد هم وقتي براي هواخوري بيرون 
مي بردند در مكاني بوديم كه دور ما با فنس فلزي حصار 
شده بود و سگ ها هم كه نگهباني مي دادند. من خودم 
يك بار فرار كردم كه مرا گرفتند و پس از چند س��اعت 
شكنجه سگ وحش��ي به جانم انداختند كه پاهاي مرا 
به ش��دت گاز گرفت و هنوز آثار آن است )شلوارش را 

باال مي زند و جاي زخم باقي مانده روي س��اق پايش را 
نشان مي دهد(. 

- آنجا دوربین مداربسته ندارد؟ 
- زمان شكنجه دوربين ها را خاموش مي كردند. 

- درباره روز حادثه توضیح بده؟
- آن روز هادي اعتراض كرد و گفت مي خواهد كمپ را 
ترك كند كه كامبيز به ما دستور داد او را كتك بزنيم. 
ما همگي او را كتك زديم كه كامبيز عصباني شد و لوله 
پليكايي برداشت و با آن محكم هادي را كتك زد و گفت 
بايد اينطوري بزنيم تا برايش درس عبرت ش��ود. به هر 
حال هادي سه ساعت ش��كنجه شد تا اينكه فوت كرد. 
وقتي فوت كرد كامبيز گفت به صورت ساختگي ما باهم 
درگير شويم و يكديگر را زخمي كنيم و مدعي شويم كه 

او هنگام فرار فوت كرده است. 
- حرف آخر؟ 

- باور كنيد شكنجه هاي آنها آنقدر دردناك و خوفناك 
بود كه ما ه��ر وقت با اين دو برادر روبه رو مي ش��ويم از 

ترس به چشمانشان نگاه نمي كنيم. 

پشيماني از قتل برادر معتاد
پس�ر جواني كه به اتهام قتل برادر معتادش در 
بازداشت به س�ر مي برد، در جلسه دادگاه گفت 
قصد قتل نداش�ته و از وقوع حادثه پش�یمان 

است. 
به گزارش »جوان« دو سال قبل مأموران پليس 
پايتخت از قتل پسر جواني به نام پيمان 27ساله 
در خانه اش در ش��رق تهران باخبر و راهي محل 
ش��دند. پدر پيمان كه با پليس تم��اس گرفته و 
در محل حاضر بود، گف��ت: »محل كارم بودم كه 
پسرم پرهام با من تماس گرفت و گفت با برادرش 
درگير شده است، خودم را به خانه رساندم اما كار 
از كار گذشته بود و پرهام برادرش را با ضربه چاقو 

كشته بود. « 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، عامل قتل پرهام 
23س��اله كه بعد از قتل متواري شده بود، تحت 
تعقيب قرار گرف��ت تا اينكه همان ش��ب حادثه 

بازداشت شد. 
متهم به پلي��س آگاهي منتقل و ب��ا اقرار به قتل 
ب��رادرش در اظهاراتش گف��ت: »از نوجواني كار 
مي كردم ام��ا در اين س��ال ها برادرم ك��ه از من 
بزرگ تر بود همه درآم��دم را از من مي گرفت. او 
معتاد به مواد مخدر بود و همه پولم را خرج مواد 
مي كرد. « متهم ادامه داد: »آخرين بار من و برادرم 
در خانه تنها بوديم. اول ماه بود و تازه حقوق گرفته 
بودم، بنابراين برادرم دوباره مرا وادار كرد حقوقم 
را به او بدهم، به همين خاطر عصباني شدم و باهم 

درگير شديم. همان موقع با پدرم تماس گرفتم 
و قرار شد از محل كارش به خانه برگردد اما قبل 
از آمدن پدرم پيمان با چوب به من حمله كرد و 
مرا به شدت كتك زد. من هم براي دفاع از خودم 

چاقو را برداشتم و يك ضربه به او زدم. « 
با اقرارهاي متهم وي روانه زندان شد و پرونده در 
حال كامل ش��دن بود اما پدر و مادر مقتول هيچ 

شكايتي عليه پسرشان مطرح نكردند. 
بنابراين با گذش��ت دو س��ال از حادثه پرونده با 
درخواست معاون اول رئيس قوه قضائيه از طرف 
اولي��اي دم مبني بر درخواس��ت ديه ب��ه دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران فرس��تاده شد. متهم 
در اولين جلس��ه رس��يدگي كه در ش��عبه دهم 
دادگاه تشكيل ش��د، بعد از قرائت كيفرخواست 
در جايگاه قرار گرفت و بعد از ش��رح ماجرا گفت 
»برادرم به خاطر اعتيادش همه خانواده را خسته 
كرده بود ولي راضي به مرگ��ش نبوديم. من با او 
دشمني نداش��تم اما درآمد اين همه سال را او از 
من گرفته و خرج مواد  كرده بود، به همين خاطر 
هيچ پس اندازي نداش��تم. باور كنيد قتل اتفاقي 
بود و حاال پشيمانم به همين خاطر پدر و مادرم 
پيگير پرونده نش��دند. اموالي ن��دارم تا به عنوان 
ديه بپردازم، به همي��ن خاط��ر از دادگاه تقاضا 
دارم در مجازاتم تخفيف بدهد تا كار كنم و ديه را 

پرداخت كنم. « 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

درخواست ديه  تازه عروس از بيت المال
بررسي مي شود

اعض�اي خان�واده اي ك�ه دخت�ر 
جري�ان  در  عروس ش�ان  ت�ازه 
درگی�ري ب�ا ش�وهرش ب�ا ش�لیك 
گلول�ه ب�ه قت�ل رس�یده اس�ت، از 
بیت المال درخواس�ت دي�ه كردند. 
به گزارش »جوان« دوم مردادماه سال 
97، مأموران كالنت��ري 136فرجام از 
كشف جسد زن و مرد جواني در خودروي 
زانتيا حوالي باغ پرندگان باخبر و راهي 
محل شدند. ش��واهد نشان مي داد زن و 
مرد جوان با شليك گلوله به سر كشته 
ش��ده اند كه در بررس��ي هاي بيشتر در  
محل حادثه، مأموران   دستنوش��ته  اي 
را كنار اجس��اد پيدا كردند ك��ه به نظر 
مي  رس��يد مرد ج��وان بعد از كش��تن 
همسرش دست به خودكشي زده است. 
در نامه نوشته شده بود: برسد به دست 
مادرزنم. او مسبب مرگ من و همسرم 

است. مادرزن ديدار به قيامت. 
با انتقال اجساد به پزشكي قانوني و بعد 
از تشخيص هويت، مادر سپيده 35ساله 
مورد تحقيق قرار گرفت. او در توضيح به 
مأموران گفت: »دخترم دانش��جو بود و 
هميشه براي رفتن به دانشگاه از اتوبوس 
استفاده مي كرد. دامادم جواد نام داشت 
و در شركت  مسافربري مشغول كار بود. 
همين باعث آش��نايي آنها شد تا اينكه 

او به خواس��تگاري دخترم آم��د. جواد 
مي گفت پدرش صاحب چندين شركت 
مسافربري است و وضع مالي خوبي دارد. 
اما دروغ مي گفت و كار درست و حسابي 
نداشت.« زن ميانس��ال ادامه داد: »بعد 
از مدتي آش��نايي، جواد دخترم را عقد 
كرد اما از همان ابتدا آنها باهم اختالف 
داشتند. س��پيده نس��بت به شوهرش 
بي اعتماد بود و باهم درگير بودند. دامادم 
فكر مي كرد من باعث اختالف آنها هستم 
و به دخت��رم ياد مي دهم چط��ور رفتار 
كند. باور كني��د در زندگي آنها دخالتي 
نمي كردم و آنها خودشان باهم مشكل 

داشتند.«
بع��د از اين توضيحات پرون��ده در حال 
كامل شدن بود كه اولياي دم با مراجعه 
به دادسرا درخواست ديه از بيت المال را 
مطرح كردند. با اين درخواست پرونده به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
ش��د و صبح ديروز بعد از تعيين شعبه 
روي ميز هيئت قضايي شعبه دوازدهم 
قرار گرفت. ابتداي جلسه اولياي دم در 
جايگاه حاضر ش��دند و درخواست ديه 
از بيت الم��ال را مطرح كردن��د. در آخر 
هيئت قضايي دس��تور دادند اموال مرد 
جوان بررسي ش��ود تا بعد از اظهارنظر 

كارشناسان حكم مناسب صادر شود. 


