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قصاص  مجازات
 چشم  در چشم شدن

پس�ر جواني كه به خاطر چشم در چش�م شدن مرتكب 
قت�ل شده اس�ت در حال�ي كه ب�ه قصاص محكوم ش�د 
كه جرمش را ب�ه گردن همدس�ت ف�راري اش انداخت. 
به گزارش جوان، بهمن س��ال 97 مأم��وران پليس از مرگ 
مشكوك پسر جواني در بيمارستان حضرت زهرا شهرستان 
رباط كريم باخبر و راهي محل ش��دند. مأم��وران در محل با 
جسد پسر 22 ساله به نام رضا روبه رو شدند كه چند روز قبل 
با ضربات متعدد به س��رش مجروح و به بيمارستان منتقل 

شده بود. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات در اين زمينه آغاز 
شد تا اينكه دو پسر جوان به نام هاي سيروس و سعيد به عنوان 
عامالن قتل شناسايي و بازداشت شدند. سيروس با انكار قتل 
گفت: »من و سعيد از خيابان عبور مي كرديم كه با رضا روبه رو 
شديم. سعيد از رضا كينه داشت به همين خاطر وقتي مقتول 
نگاه چپ كرد با هم درگير شديم و در آن درگيري من با كارد 

ميوه خوري يك ضربه به صورت رضا زدم.«
با ثبت اين اظهارات س��عيد نيز تحت بازجويي قرار گرفت، 
اما جرمش را انكار كرد و با قرار وثيقه آزاد شد و بعد از مدتي 

متواري شد. 
به اين ترتيب با توجه به شواهد موجود، كيفرخواست براي 
سيروس به اتهام مباش��رت در قتل و براي س��عيد به اتهام 
معاونت در قتل صادر شد و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات 
در حاليكه پليس در دستگيري سعيد ناكام مانده بود به دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
متهم در اولين جلسه رسيدگي مقابل هيئت قضايي شعبه 
چهارم دادگاه قرار گرفت. ابتداي جلس��ه پدر و مادر مقتول 
درخواس��ت قصاص كردند و مادر مقتول گفت: »پسرم روز 
حادث��ه 3 ميليون تومان پ��ول نقد همراهش ب��ود. احتمال 
مي دهم متهمان به انگيزه سرقت با او درگير و مرتكب قتل 

شدند.«
در ادامه س��يروس در جايگاه قرار گرفت و ب��ا انكار جرمش 
گفت: »من، مقتول را نمي ش��ناختم اما سعيد مي گفت قباًل 
مستأجر خانه خاله رضا بوده و چند بار با او درگير شده است. « 
متهم ادامه داد: »آن روز وقت��ي مقتول را ديديم او نگاه چپ 
كرد اين شد كه عصباني شديم و با هم درگير شديم. در آن 
درگيري مقتول به ما حمله كرد و من هم با كارد ميوه خوري 
كه در جيبم داش��تم يك ضربه به ص��ورت او زدم، اما ضربه 
كش��نده نبود. همان لحظه سعيد فرياد كش��يد كه از ترس 
به خانه برگش��تم. باور كنيد ضربه اي كه ب��ه صورت مقتول 
زدم كشنده نبود و نمي دانم چه كس��ي آن ضربه ها را به سر 
مقتول زده اس��ت.« متهم در دفاع از خود با اشاره به نظريه 
كارشناسان پزشكي قانوني گفت: »پزشكي قانوني علت مرگ 
را آسيب ديدگي جمجمه و نس��وج مغزي اعالم كرده است. 
ضربه اي كه من زدم نمي توانس��ت اين همه شديد باشد. در 
تحقيقات پليسي نيز سه نفر از دوستانم گفته بودند كه روزي 
سعيد را در قهوه خانه ديده بودند كه در حالت مستي گفته بود 
يك نفر را زده ام ولي امي��دوارم زنده بماند. باور كنيد بي گناه 

بازداشت شدم و حاال بايد در جايگاه قاتل بايستم.«
متهم در آخر گفت: »پدرم با دوره گردي و سختي زياد ما را 
بزرگ كرد. باور كنيد بي گناهم و از دادگاه تقاضا دارم به خاطر 
خانواده ام كه سختي زيادي كش��يده اند مرا كمك كند تا از 
اين اتهام تبرئه شوم. « در پايان هيئت قضايي بعد از شنيدن 
آخرين دفاع متهم، وي را بنا به مدارك موجود در پرونده به 

قصاص محكوم كرد. 

   حسین فصیحی
بازگش�ت مجرم�ان خطرن�اك از زن�دان ب�ه جامع�ه مي توان�د ب�ه تولی�د بیش�تر 
جرم كمك كن�د. نگراني از نب�ود س�ازوكارهاي الزم براي كنت�رل رفتار اين دس�ته از 
مجرمان س�بب ش�ده بخش�ي از آنها مدام بین جامع�ه و زندان در آمد و ش�د باش�ند. 
بخش�ي از نگراني جامع�ه مربوط اس�ت ب�ه زندگي ك�ردن كنار اف�رادي مث�ل عامل 
اسیدپاش�ي به آمنه يا قاتل ابوالفضل كودك 11 س�اله ك�ه جرائم مرتكب ش�ده آنها نه 
تنها اف�راد جامعه بلكه گس�تره اي خ�ارج از مرزها را هم تح�ت تأثیر قرار داده اس�ت. 
در صفحه حوادث روز پنج ش��نبه، پنجم تيرماه خبر اعالم گذش��ت خان��واده ابوالفضل از عامل 
جنايتي كه پسربچه 11 ساله شان را با 89 ضربه چاقو به قتل رسانده بود، منتشر كرديم. اين حادثه 
17 شهريور سال 96 در جنوب تهران اتفاق افتاده بود و بعد از انتشار خبر، افكار عمومي به شدت 
جريحه دار و واكنش هاي بسياري به دنبال آن ايجاد شد. متهم كه علي نام داشت و آن زمان مردي 
22 ساله بود، خيلي زود شناسايي و دستگير شد. او درباره انگيزه اش گفته بود: » در نوجواني مردي 
در پارك نزديك خانه مان من را فريب داد و به من تعرض كرد كه اين حادثه تأثير رواني بسياري 
روي من گذاشت و هرگز نتوانستم آن ماجراي سياه را فراموش كنم. تا اينكه   متوجه شدم ابوالفضل 
كه همراه پدرش در همسايگي ما زندگي مي كند، خيلي از روزها به تنهايي به پارك مي رود. احتمال 
دادم به سرنوشتي مشابه من دچار شود براي همين تصميم گرفتم او را به قتل برسانم. روز حادثه به 

بهانه نشان داد كبوتر او را فريب داده و به خانه مان كشاندم و با ضربات چاقو كشتم.« 
به خاطر واكنش هايي بسياري كه انتشار خبر به دنبال داشت تحقيقات در اين باره انجام و پرونده 
براي بررسي به شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. قضات دادگاه هم بعد از 
رسيدگي، متهم را به اعدام در مألعام محكوم كردند. انتشار خبر مجازات در نظر گرفته شده براي 
متهم تا حد زيادي خشم عمومي از رفتار خشونت باري را كه مرتكب شده بود، كاهش داد تا اينكه 
چند روز قبل خبر رسيد خانواده ابوالفضل از متهم اعالم گذشت كرده اند.  با اعالم گذشت از متهم 
مجازات قصاص از وي ساقط شد و او بعد از چند سال تحمل حبس آزاد و به جامعه باز خواهد 
گشت.  محمدسلطان، همت يار وكيل دادگستري كه پرونده هاي جنايي بسياري را در مقام قاضي 
دادگاه هاي كيفري يك استان تهران و ديوان عالي كشور رسيدگي كرده است، در اين باره مي گويد: 
»در مورد اين پرونده كه اولياي دم از متهم اعالم گذشت كرده اند، قصاص منتفي است و براساس 
ماده 612 قانون مجازات اسالمي متهم اين بار از جنبه عمومي جرم محاكمه و به مجازات تعيين 
شده سه تا 10 سال حبس محكوم خواهد شد. البته به دليل واكنش هايي كه حادثه در جامعه به 
همراه داشت و بيم تجري جرم وجود دارد، دست قاضي در اين باره باز است و مي تواند از لحاظ 
كيفري و با رعايت حدود الزم مجازات تكميلي مثل تبعيد، تغيير محل زندگي متهم يا محروميت 

از حقوق اجتماعي را هم براي وي در نظر بگيرد.«
نگراني عمومي درباره بازگشت مجرمان به جامعه همواره وجود داشته است، اما به گفته قاضي 
باسابقه جنايي، قانونگذار پس از تحمل مجازات متهم، در مورد وي سخت گيري بيشتري نكرده 
است چراكه نمي تواند درباره رفتار آينده وي پيش بيني كند. قاضي سابق جنايي در مورد اين 
سخت  گيري ها معتقد است: »اين احتمال در صورتي وجود داشت كه هيئتي وجود داشت كه 
بررسي كند، آيا متهم بالفطره مجرم است و احتمال وجود بزه از س��وي وي وجود دارد يا خير 
كه در آن صورت قانونگذار هم پيش بيني الزم را انجام مي داد و احتمال داشت متهم براساس 
پيش بيني هاي الزم تحت نظر قرار گيرد. برخي از مجرمان بيمار هستند كه هيئت تخصصي 
پزشكي قانوني بايد در اين باره تشكيل شود و از نظر انگيزه احتمالي يا نوعي بيماري بايد جاي 
مناسبي نگهداري شوند و بيماري آنها هم درمان شود كه در قوانين چنين چيزي پيش بيني 
نشده است، اما مي شود اين موضوع را مورد بررسي بيشتري قرار داد. در قوانين ما مسائلي مثل 
تشكيل پرونده شخصيتي تشكيل شده كه در حال حاضر ساز و كار الزم در اين باره وجود ندارد يا 
خيلي كم است كه اين موضوع با پيوست هاي جنبه هاي زيرساختي، مسائل سياسي و اقتصادي 

در ارتباط است.«
   تولید مجرم حرفه اي

نگراني هاي عمومي درباره بازگشت مجرمان خطرناك پرونده هاي جنجالي به جامعه تنها مربوط 
به پرونده ابوالفضل 11 ساله نمي شود. در مورد پرونده هاي جنجالي، پرونده آمنه بهرامي هم كه 
12 آبان سال 1383 اتفاق افتاد حاشيه  هاي زيادي ايجاد كرد. متهم پرونده كه مجيد نام داشت هر 
چند به قصاص چشم محكوم شد اما هنگام اجراي حكم، آمنه از او اعالم گذشت كرد و متهم به 

15 سال حبس و تبعيد محكوم و بعد از تحمل مجازات آزاد شد. 
از منظر قوه قضائيه، كنترل و پايش اعمال و رفتار مجرمان براي جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم 
ضروري بوده و اجتناب ناپذيراست. آمارها نشان مي دهد كه مرتكبان جرائم غالباً همين گروه 
از مجرمان خطرناك هس��تند كه حتي در ايام مرخصي از زندان هم مرتكب جرم مي شوند. با 
اينكه سيستم قضايي متولي پيشگيري از جرم در جامعه است، اما بروز جرائم از سوي مجرمان 
حرفه اي نشان مي دهد كه سازوكار اين دستگاه از كم ترين تأثيرگذاري برخوردار بوده است. اگر 
گزارش هايي را كه درباره بازداشت مجرمان در اين صفحه منتشر مي شود،  دنبال كرده باشيد 
متوجه خواهيد شد كه بخش زيادي از متهمان بازداشت شده داراي سوابق قبلي هستند كه اين 
موضوع نشان مي دهد با اينكه دستورالعمل كنترل مجرمان حرفه  اي و سابقه دار تدوين شده 
است اما آمد و شد مدام مجرمان حرفه اي و سابقه دار بين  زندان و جامعه حكايت از ناكارآمدي 

اين دستورالعمل ها دارد. 
 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و نسخه ثانى دادخواست
خواهان: حسن باج  فرزند: بگمراد شغل: بازنشسته محل سكونت:  استان ايالم شهرستان ايالم ميدان مرزداران خيابان تالش 3 جنب 
كوچه برهان. خوانده: 1. روضان پورمهدى فرزند: محمد شغل: ازاد محل سكونت: استا ن ايالم شهرستان ايالم خيابان آيت اهللا حيدرى 
كوچه شهيد مهدى زاده 2. محمدرضا محمدى فرزند: محمد شغل آزاد: محل سكونت اهواز منطقه گلستان كوى سعدى شهيد غزه 
پالك 89 خواسته: الزام به تنظيم سند خوردرو (سوارى پرايد به شماره انتظامى 14 ايران 839ج16 به انضمام كليه خسارت  دادرسى) 
مقوم به 50،000،000  داليل و منضمات: 1. ساير داليل و مستندات: مستندات 2. دادخواست، كپى سند، كپى قولنامه به شماره 1 مورخ  
نظر به اينكه آقاى حسن باج دادخواستى به خواسته الزام، تنظيم سند خودرو، به طرفيت آقاى محمدرضا محمدى تقديم نموده و 
 در اين شعبه به كالسه 743/98/8 ثبت و براى تاريخ 1399/5/8 ساعت 00: 17 عصر تعيين وقت گرديده به لحاظ مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
نشر تا خوا نده مذكور قبل از وقت رسيدگى دردفتر شعبه حاضر و نسخه ثانى و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى 

حاضر شود در غير اين صورت شورا به صورت غيابى رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد بود.  
شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان ايالم
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به جوان  دوباره نگاه كن

قبض پاركينگ سارق
 در محل سرقت جاماند

مرگ سارق  هنگام فرار
 از دست پليس 

عض�و يك�ي از ش�بكه هاي س�رقت 
وقت�ي از حض�ور پلی�س ب�ا خبر ش�د 
ب�ه  مخفیگاه�ش  از  ف�رار  هن�گام 
پايی�ن س�قوط ك�رد و ج�ان باخ�ت. 
به گزارش جوان، چندي قبل مأموران تهران 
از سرقت از خانه اي در تهرانسر باخبر شده و 
در اين باره تحقيق كردند. اولين بررس��ي ها 
نشان  داد، سارقان كه سه مرد جوان بودند كه 
با شكستن در ساختمان و تهديد سالح سرد 
مرتكب سرقت ش��ده و از محل گريخته اند. 
بعد از به دست آمدن اين اطالعات مأموران 
پليس با بررسي دوربين هاي مداربسته موفق 
شدند هويت دو نفر از سارقان را كه مهرداد و 
آرسام نام داشتند، شناسايي كنند. در حالي 
كه تحقيقات جريان داش��ت خبر رسيد كه 
مهرداد در جريان يك س��رقت مسلحانه از 
خانه اي در ش��هرك غرب توس��ط مأموران 
كالنتري 134 دس��تگير شده است. مهرداد 
بعد از بازداشت ابتدا خودش را با هويتي جعلي 
معرفي كرده بود، اما خيلي زود مشخص شد 
كه او از مجرمان سابقه دار است كه به جرمش 
اعتراف كرد و گفت كه اعضاي باند چهار نفر 
هستند كه در گروه هاي مختلف راهي سرقت 

مي شوند. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان 
اداره يكم پليس آگاهي موفق شدند مخفيگاه 
دومين س��ارق را كه آرس��ام نام داشت در 
محدوده كيانشهر شناسايي كنند. چند روز 
قبل و در حالي كه مأموران براي بازداش��ت 
متهم وارد عم��ل ش��ده بودند، او از حضور 
مأموران با خب��ر ش��ده و در حالي كه قصد 

داشت از پنجره آپارتمانش فرار كند از ارتفاع 
سقوط كرد و از چند ناحيه دچار شكستگي 
شد. با حضور امدادگران متهم به بيمارستان 
منتقل شد، اما به علت شدت جراحت روي 
تخت بيمارس��تان جانش را از دست داد. در 
شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس در 
بازرسي از مخفيگاه متهم مقدار زيادي اموال 
سرقتي از جمله 24 تخته فرش، قاليچه نفيس 
و گرانقيمت، طالجات، دالر، لير، يورو، سكه، 
چند دستگاه لپ تاپ و دستگاه پوز، دو قبضه 
سالح گرم و مقدار زيادي لوازم سرقتي ديگر 
كشف كردند. همچنين مشخص شد اعضاي 
اين باند در باند هاي سه يا چهارنفره با تخريب 
در ساختمان مرتكب سرقت منزل و خودرو 
مي شدند و از خودروهاي سرقتي براي حضور 
در محل هاي سرقت استفاده مي كردند. آنها 
زمانيكه با مقاومت صاحبخانه مواجه مي  شدند 
با تهديد سالح گرم و مصدوم كردن مال باخته 

اموال را سرقت مي كردند. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه 
با سرقت هاي خاص پليس آگاهي با اشاره به 
اينكه تا كنون هشت نفر از شاكيان شناسايي 
و اموال كشف شده به آنها تحويل شد، گفت: 
»تحقيقات پليس همچنين نشان داده است 
كه نامادري آرسام هم در نگهداري و فروش 
اموال سرقتي با او همكاري داشته كه دستگير  
شد و براي تحقيقات بيشتر به اداره هفدهم 
پليس آگاهي انتقال ياف��ت. « وي ادامه داد: 
ارزش اموال كشف شده در منزل متهم بيش 
10 ميليارد تومان اس��ت و تحقيقات براي 

دستگيري ساير اعضاي باند ادامه دارد. 

قب�ض پاركین�گ به ج�ا مان�ده يك�ي از 
اعض�اي باند س�رقت منازل س�بب ش�د 
ت�ا مأم�وران پلی�س مته�م را بازداش�ت 
كنن�د.  را شناس�ايي  او  و همدس�تان 
به گزارش ج��وان، چندي قب��ل و همزمان با 
وقوع س��رقت هاي مش��ابه از منازلي در غرب 
ته��ران كارآگاهان پايگاه س��وم پليس آگاهي 

تهران در اين باره تحقيق كردند. 
بررسي هاي پليس نش��ان داد كه اعضاي باند 
پس از اطمينان از نبود صاحبخانه وارد شده و 
بعد از ارتكاب سرقت از محل متواري مي شوند. 
در حالي كه بررسي ها در جريان بود مأموران 
پليس در بازرس��ي از خانه اي ك��ه در خيابان 
جهان آرا هدف س��رقت ق��رار گرفته بود، يك 

قبض پاركينگ كشف كردند. 
وقتي مشخص شد كه اين قبض متعلق به هيچ 
كدام از ساكنان خانه نيست مأموران احتمال 
دادند كه قبض م��ورد نظر بايد متعلق به يكي 

از سارقان باشد. 
بع��د از به دس��ت آمدن اين س��رنخ ب��ود كه 
بررسي ها در اين باره به جريان افتاد و مشخص 
شد كه مالك خودرويي كه مشخصات آن در 
قبض ثبت ش��ده بود مردي 41 س��اله به نام 
سيروس اس��ت كه س��اكن يكي از محله هاي 
غرب تهران اس��ت. بررسي س��وابق سيروس 
نشان داد كه او از مجرمان سابقه دار است كه 
بارها به اتهام س��رقت از منازل بازداشت شده 
و در ح��ال حاضر هم تحت تعقي��ب مأموران 
پليس آگاهي تهران اس��ت. پس از به دس��ت 
آمدن اين سرنخ بود كه متهم در مخفيگاهش 
بازداشت و در بازرس��ي از محل مقدار زيادي 

اموال سرقتي كشف شد.
 متهم به 15 فقره سرقت با همدستي سه نفر 
از اعضاي باند به نام هاي »وحيد«، »كامران« 
و »مجي��د« اعتراف كرد. مته��م گفت: بعد از 
ارتكاب هر سرقت اموال س��رقت شده را بين 

خودمان تقسيم مي كرديم. 
سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال، رئيس پايگاه 
سوم پليس آگاهي پايتخت گفت: در حالي كه 
تحقيقات از متهم براي كشف جرائم بيشتر در 
جريان است تالش پليس براي بازداشت سه 

همدست وي هم ادامه دارد. 

فرار ناكام سارقان آدم ربا
  هنگام انتقال به بازداشتگاه

دو مرد افغ�ان كه از مدت ه�ا قبل به اتهام س�رقت 
و آدم رباي�ي تح�ت تعقیب ق�رار داش�تند، پس از 
دستگیري در راه انتقال به بازداشتگاه موفق به فرار 
از دست مأموران شده، اما خیلي زود گرفتار شدند. 
به گزارش جوان، چندي قبل مردي به اداره پليس رفت 
و سه سارق به اتهام آدم ربايي و سرقت خودرواش شكايت 
كرد. شاكي در توضيح ماجرا گفت: ساعتي قبل خودروي 
پژوام را كنار خياباني در شرق تهران پارك كردم تا براي 
دوس��تم پيامكي بفرس��تم كه مرد موتورسواري كنارم 
توقف كرد و گفت موتورس��يكلتش بنزين تمام كرده و 
درخواس��ت بنزين كرد. وقتي از خودروام پياده شدم تا 
كمي بنزين به او بدهم ناگهان سه نفر به من حمله كردند 
و مرا به زور داخل خودروام انداختن��د. يكي از آنها هم 
پشت فرمان نشست و به راه افتاد. آنها ساعتي مرا داخل 
خيابان ها چرخاندند و وقتي فهميدند پولي ندارم مرا از 
داخل خودرو به پايين پ��رت كردند و خودروام را همراه 

مداركم سرقت كردند. 
با طرح اين ش��كايت مأموران پليس به دستور بازپرس 
دادسرا تحقيقات خود را براي شناسايي سارقان آدم ربا 

آغاز كردند.  در حالي كه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
ادامه داشت، مأموران پليس هنگام گشت زني در حوالي 
شهرك استقالل در شرق تهران متوجه دو مردي شدند 
كه س��وار خودروي پژويي كنار خودروي پرايدي توقف 

كردند.
 مأموران پس از اس��تعالم ش��ماره پالك خودروي پژو 
دريافتند خ��ودروي پژو س��رقتي اس��ت و دو مرد هم 
قصد س��رقت از داخل خودروي پرايد را دارند كه براي 
دستگيري آنها وارد عمل شدند. مأموران پليس خيلي 
زود يكي از متهمان را دس��تگير كردند، اما دومين نفر 
موفق به فرار شد. مأموران در گام بعدي ساعتي بعد در 
يك قرار ساختگي همدست سارق را  هم دستگير كردند 
كه مشخص شد دو متهم كه افغاني هستند مدتي است به 

همين شيوه دست به سرقت و آدم ربايي مي زنند. 
   فرار ناكام متهمان 

بدين ترتيب دو متهم پس از تحقيق با خودرويي راهي 
زندان شدند، اما در بين راه دستبند خود را باز كردند و در 
حالي كه خودرو در حال حركت بود، خودشان را از داخل 

خودرو به پايين پرتاب و فرار كردند. 

پس از اين مأمور بدرقه كه متوجه فرار دو سارق شده بود 
به تعقيب آنها پرداختند و در نهاي��ت پس از طي چند 

خيابان دو سارق را دستگير كرد. 
متهمان چند روز قبل در دادس��راي به 30 فقره سرقت 
اعتراف كردند و يكي از آنها در مورد فرار هنگام انتقال 
به بازداشتگاه گفت: من و دو همدستم مدتي است كه 
دست به س��رقت داخل خودرو مي زنيم و گاهي هم به 
بهانه مس��افر يا بهانه گرفتن بنزين راننده ها را گروگان 
مي گيريم و خ��ودروي آنها را براي س��رقت هاي بعدي 

سرقت مي كنيم. 
من در باز كردن در خودرو حرفه اي هس��تم و روزي كه 
مأمور پليس آژانس گرفت كه ما را به بازداشتگاه منتقل 
كند، دس��تبندم را به راحتي باز كردم و تصميم گرفتم 
فرار كنم . س��پس دستبند همدس��تم را باز كردم و بعد 
در خودرو را ب��از كرديم و خودمان را ب��ه داخل خيابان 
پرت و فرار كرديم، اما مأمور پلي��س ما را تعقيب كرد و 

دستگير شديم. 
تحقيقات از متهمان براي شناسايي همدستان و جرائم 

احتمالي آنها ادامه دارد. 

قوانين كنترل مجرمان خطرناك
 ناكارآمد   است

عامالن قتل طالفروش معروف تهران  تحت تعقيب پليس
تحقیق�ات پلی�س ته�ران ب�راي بازداش�ت عام�ل ي�ا 
عام�الن قت�ل طالف�روش مع�روف در جري�ان اس�ت. 
مقت�ول از طالفروش�ان قديم�ي پايتخ�ت و از اعض�اي 
س�ابق اتحادي�ه طالفروش�ان و ات�اق بازرگان�ي ب�ود 
ك�ه جس�دش در حاش�یه ش�هر كش�ف ش�ده اس�ت. 
به گزارش جوان، ساعت 11:20 صبح روز چهارشنبه چهارم 
تيرماه قاضي مصطفي واحدي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي 
امور جناي��ي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از كش��ف 
جسد مردي حوالي جاده تلو در ش��رق تهران با خبر و همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم 
جنايي در محل حادثه با جسد مردي حدوداً 78 ساله روبه رو 
ش��دند كه آثار خفگي روي گردن و زخم روي سر آن نمايان 
بود. مردي كه موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، گفت: 
من و همكارم مأمور شهرداري هستيم كه ساعتي قبل براي 
گشت زني به اين محل آمديم. وقتي وارد اين فرعي شديم با 
جسد اين مرد مواجه شديم و بالفاصله موضوع را به مأموران 

پليس خبر داديم . مأموران پليس در بررسي هاي اطراف جسد 
رد خودروي��ي را پيدا كردند كه احتم��ال مي رفت مقتول در 
مكان ديگري به قتل رسيده و جس��د آن با خودروي شاسي 
بلندي به اين مكان منتقل و رها ش��ده اس��ت. از آنجايي كه 
همراه جسد هيچ مدرك هويتي نبود، مأموران براي شناسايي 
هويت دست به تحقيقات زدند كه دقايقي بعد در همان محل 

كيف دستي را كشف كردند كه متعلق به مقتول بود. 
بررسي ها نشان داد مقتول كه كامران نام دارد از طالفروشان 
قديم��ي ته��ران ب��وده و س��ال ها قبل ه��م عض��و اتحاديه 
طالفروشي ها، عضو س��ابق اتاق بازرگاني و عضو سابق هيئت 

اسكي نيز بوده است. 
همچنين مشخص ش��د مقتول پس از فوت همسرش مغازه 
طالفروشي اش را تعطيل مي كند، اما همچنان در كار خريد و 
فروش طالهاي قديمي فعاليت داشته است. بررسي هاي فني 
و تخصصي مأموران حكايت از آن داش��ت مقتول هميشه در 
معامالت طال و جواهرات كيف مخصوصي همراه خود مي برده 

اس��ت و روز حادثه هم با همان كيف مخصوص ازخانه خارج 
شده است كه نشان مي دهد وي قرار بوده براي انجام معامله اي 
به محلي برود كه به ط��رز مرموزي به قتل مي رس��د و كيف 
مخصوص او همراه خودروي گرانقيمت و تلفن همراه و برخي 

مداركش سرقت مي شود. 
مأموران پليس در تحقيقات بع��دي دريافتند مقتول پس از 
فوت همسرش درتهران تنها زندگي مي كرده و فرزندش هم 

در كشور كانادا زندگي مي كند. 
در حالي كه پزشكي قانوني در محل حادثه اعالم كرد از قتل 
مرد طالفروش حدود 8 تا 12 س��اعت مي گذرد، جسد براي 
انجام آزمايش هاي الزم و مشخص شدن علت اصلي مرگ به 

پزشكي قانوني منتقل شد. 
همچنين قاضي واحدي به مأموران پليس دستور داد با بررسي 
دوربين هاي مداربس��ته و رد زني خ��ودروی مقتول، عامل يا 
عامالن قتل را شناسايي و بازداش��ت كنند. تحقيقات درباره 

اين حادثه ادامه دارد. 


