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قاتل دوست صميمي
 در يك قدمي  

طناب دار

اعالم گذشت
 از زوج خطاكار 

 حك�م قصاص م�ردي ك�ه ب�ه اتهام 
در  صميم�ي اش  دوس�ت  قت�ل 
بازداش�ت به س�ر مي ب�رد در ديوان 
عال�ي كش�ور بررس�ي مي ش�ود. 
به گزارش جوان، اوايل تابستان سال 96، 
مأموران پليس تهران از قتل مرد 50 ساله 
به نام اكبر در خانه اش در شهرك غرب 
باخبر و راهي محل شدند. اولين بررسي ها 
نش��ان داد مرد ميانس��ال چند روز قبل 
به قتل رسيده و جس��دش در خانه رها 

شده است. 
با انتقال جس��د ب��ه پزش��كي قانوني، 
تحقيق��ات در اين زمينه ادامه داش��ت 
تا اينكه كارشناس��ان پزش��كي قانوني 
اعالم كردند، مرد ميانسال بر اثر خفگي 
كشته شده است. پليس در گام ديگري 
از تحقيقات خود با بررس��ي فيلم ضبط 
شده دوربين هاي مداربسته ساختمان 
دريافت، يكي از دوستان صميمي مقتول 
به نام فرهاد آخرين نفري بوده كه از خانه 

خارج شده است. 
بنابراين فرهاد 60 ساله رديابي و بازداشت 
شد. او به درگيري با دوستش اعتراف كرد، 
اما مدعي ش��د در قتل او نقشي نداشته 
است. او در توضيح گفت: »در كار خريد و 
فروش دالر و سكه بودم و در شهرك غرب 
زندگي مي كردم. سال ها با اكبر دوست 
بودم و با هم رفت و آمد داشتيم. آن روز به 
خانه او رفته بودم و بعد از كشيدن مواد در 
حال صحبت بوديم كه يكباره بين حرف ها 

اكبر به عمويم توهين كرد.«
متهم ادامه داد: »عمويم به تازگي فوت 
كرده بود، به همين خاطر ناراحت شدم 

و از دوستم خواس��تم پشت سر عمويم 
حرف نزند، اما او دست بردار نبود و دوباره 
فحاشي كرد. اين شد كه عصباني شدم و با 
هم درگير شديم. در آن درگيري چند لگد 
به هم زديم سپس دستم را جلوي دهانش 
گرفتم و او را روي تخت پرتاب كردم. اكبر 
همان جا روي تخت دراز كش��يد و من با 
حالت عصباني از خانه اش بيرون آمدم. 
باور كنيد از ماجراي قتل اطالعي ندارم و 

نمي دانم چرا دستگير شده ام.«
با انكارهاي متهم اما بنا به شواهد و قرائن 
موجود وي روانه زندان ش��د و پرونده با 
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه 
رسيدگي به پرونده، متهم مقابل هيئت 

قضايي شعبه دوم قرار گرفت. 
ابتداي جلسه اولياي دم درخواست قصاص 
كردند. سپس متهم در جايگاه ايستاد و بار 
ديگر جرمش را ان��كار كرد و گفت: »من 
قاتل نيس��تم. در فيل��م دوربين، تصوير 
مردي ضبط شده كه بعد از خروج من، از 
روي ديوار خانه اكبر به بيرون پريده است. 

احتمال مي دهم قتل كار او باشد.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »در مدتي 
كه زندان هستم همسرم طالق گرفت و 
حاال دو پسرم به تنهايي در خانه ام زندگي 
مي كنند. ب��اور كنيد بي گناه هس��تم و 

بي دليل در زندانم.«
در پايان هيئت قضايي با توجه به مدارك 
موج��ود در پرونده مته��م را به قصاص 
محكوم كرد، اما با اعتراض وي اين حكم 
براي بررسي هاي بيش��تر به ديوان عالي 

كشور فرستاده شد.

زوج جوان كه به اتهام سرقت 50 ميليون 
ط�ا از خان�ه يك�ي از بستگانش�ان 
بازداشت شده بودند با اعام گذشت 
ش�اكي از مج�ازات فاصل�ه گرفتند. 
به گزارش جوان، شامگاه ششم مرداد ماه 
مأموران كالنتري 114 غياثي از جريان 
دستبرد سارقان به يكي از خانه هاي اطراف 
با خبر ش��ده و در محل حاضر شدند. در 
اولين بررسي ها مشخص شد كه سارق يا 
سارقان مقداري طال به ارزش 50 ميليون 
تومان سرقت كرده و فرار كرده اند. بعد از 
مطرح شدن شكايت پرونده براي بررسي 
تخصصي به پايگاه ششم پليس آگاهي 
فرستاده شد. ش��اكي در توضيح بيشتر 
ماجرا به كارآگاهان گفت: ساعت10شب 
بود كه همراه همسرم از خانه خارج شديم. 
دو س��اعت بعد وقتي به خانه برگشتيم 
متوجه شديم كه همه جا به هم ريخته 
و طالهاي همسرم كه 50 ميليون تومان 

ارزش داشت سرقت شده است. 
كارآگاهان پليس بعد از حضور در خانه 
ش��اكي و بررس��ي صحنه جرم متوجه 
شدند كه س��رقت از س��وي فردي آشنا 
رقم خورده و به ه��م ريختگي خانه هم 
براي صحنه سازي بوده است. بعد از آن 
بود كه شاكي مورد تحقيق بيشتري قرار 
گرفت و گفت كه به دو نفر از بس��تگان 

نزديكش كه نادر و سيمين نام دارند و زن 
و شوهر هستند، مظنون است. او گفت: 
زوج جوان به كليدهاي خانه ما دسترسي 
داشتند و احتمال مي دهم كه سرقت از 
سوي آنها رقم خورده باشد. با اطالعاتي 
كه شاكي در اختيار پليس گذاشت نادر 
و سيمين شناس��ايي و بازداشت شدند. 
زوج ج��وان ابتدا گفتند ك��ه از ماجراي 
سرقت خبر ندارند، اما زماني كه با شواهد 
پليس مواجه شدند چاره اي جز اعتراف 
نداش��تند. نادر گفت: از مدتي قبل بود 
كه دچار مش��كالت مالي شديم. شاكي 
وضع مالي خوبي داش��ت و مي دانستيم 
كه در خانه اش ط��ال دارد، براي همين 
بود كه تصميم به سرقت گرفتيم. شب 
حادثه وقتي متوجه ش��ديم كه آنها در 
خانه نيستند با كليد يدكي كه داشتيم 
وارد شده و طالها را سرقت كرديم. بعد 
هم براي صحنه سازي لوازم خانه را به هم 

ريخته و محل را ترك كرديم. 
سرهنگ كارآگاه علي كنجوريان، رئيس 
پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: بعد از اعت��راف زوج جوان بود كه 
طالهاي مسروقه هم كشف و به شاكي 
تحويل داده شد. وقتي دو متهم از كار خود 
اظهار پشيماني كردند شاكي هم از آنان 

اعالم گذشت كرد. 

س�ه م�رد ش�رور ك�ه در ن�زاع خوني�ن 
وحش�ت  باع�ث  ش�ميران نو  محل�ه 
س�اكنان ش�ده بودند از س�وي بازپ�رس 
ش�دند.  ش�ناخته  مح�ارب  جناي�ي 
به گزارش جوان، ش��امگاه بيست و دوم خرداد 
امسال قاضي ساسان غالمي، بازپرس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري فرجام از قتل مرد ميانسالي 
با خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي راهي محل شدند. 
تيم جناي��ي در محل حادثه حوالي ش��ميران 
نو با جسد مرد 40 ساله اي به نام ايوب روبه رو 
شدند كه با اصابت ضربات چاقو به قتل رسيده 
بود. بررسي هاي مأموران پليس حكايت از آن 
داشت لحظاتي قبل مقتول و دوستانش كه از 
خالفكاران هستند با سه فرد ش��رور ديگر به 
نام هاي كامران، بهنام و بهمن درگيري خونيني 
رقم زده اند كه در جريان آن كامران، ايوب را با 
چاقو به قتل مي رساند. بررسي هاي دوربين هاي 

مداربسته نشان داد اين درگيري خونين باعث 
رعب و وحشت اهالي محل شده است. 

در حالي كه مأموران پليس بهن��ام و بهمن را 
دستگير كرده بودند، قاتل فراري به اداره پليس 
رفت و خودش را تسليم و به قتل اعتراف كرد. 

وي گف��ت: در دوران جواني ام ب��ا افراد زيادي 

درگير مي شدم و زندگي پر تالطمي داشتم و 
حتي چند باري هم قصد خودكشي داشتم كه 
با تولد فرزندم تصميم گرفتم زندگي ام را سر و 
سامان بدهم و دست از كارهاي خالف بردارم. 
وي درب��اره درگيري مرگبار گف��ت: دايي ام با 
مقتول كري خواني داشت و ش��ب حادثه هم 

من مش��روب خورده بودم كه همراه دوستم با 
ايوب و دوستانش روبه رو ش��ديم. ما بالفاصله 
با دايي ام تماس گرفتيم و وقتي دايي ام رسيد 
با آنها درگير ش��ديم. من براي دفاع از خودم 
دس��ت به چاقو بردم،اما نفهميدم ايوب چطور 

به قتل رسيد. 
دو متهم ديگر هم در بازجويي ها به ش��ركت 
در نزاع دس��ته جمعي اعتراف كردند، اما قتل 

را انكار كردند. 
سه متهم پس از تحقيقات تكميلي راهي زندان 
شدند و قاضي ساس��ان غالمي كيفرخواست 
كام��ران به ج��رم مباش��رت در قت��ل عمد و 
كيفرخواست دو متهم ديگر را به اتهام شركت 
در نزاع دسته جمعي منجر به قتل صادر كرد. 
همچنين بازپرس پرونده براي س��ه متهم به 
خاطر ايجاد رعب و وحش��ت براي شهروندان 
كيفرخواست محارب هم صادر كرد. بنابراين 
سه متهم به زودي در دادگاه كيفري يك استان 

تهران و دادگاه انقالب محاكمه مي شوند. 

نگراني درباره خشونت هاي
 خانگي   دوران كرونا

بس��ياري از پرونده هايي كه در پليس و محاكم قضايي در 
حال بررسي است، ريش��ه در خش��ونت هاي خانگي دارد. 
خشونت هايي كه با شيوع بيماري كرونا دامنه آن گسترده تر 
ش��ده و خانواده هاي زيادي را تحت تأثير قرار داده اس��ت. 
بسياري از اين رفتارها با خشونت كالمي شروع شده و خيلي 
وقت ها به ارتكاب جرائم هم منجر مي ش��ود. خشونت هاي 
خانگي ابتدا به سالمت خانواده و زماني كه به ارتكاب جرائم 
منجر شود به سالمت جامعه هم آسيب مي رساند. هر چند 
درباره خشونت هاي خانگي پس از شيوع كرونا آماري وجود 
ندارد، اما بايد در نظر داش��ت كه اين نوع آسيب ها در همه 
جوامع وجود دارد. عدم شفافيت در ارائه آمار اما مي تواند به 
بروز بيشتر خشونت منجر شود؛ چراكه در چنين شرايطي 
متوليان به دنبال راه حل نمي روند و بروز خشونت گسترده تر 

مي شود. 
در حال حاضر و با همه گيري وي��روس كرونا، همه در خانه 
احساس امنيت مي كنند، اما اين احساس امنيت براي همه 
افراد جامعه مص��داق ندارد؛ چراكه برخي افراد به واس��طه 
كيفيت و رابطه اي كه در زندگي دارند، در خانه احس��اس 
ناامني مي كنند. تبعات اقتصادي ناشي از شيوع كرونا قطعاً 
بزرگس��االن را دچار تش��ويش و اضطراب خواهد كرد كه 
اين موضوع به صورت غيرمستقيم به ساير اعضاي خانواده 
س��رايت مي كند و آنها را تحت تأثير قرار مي دهد. خشونت 
مورد بحث هم فقط متوجه زنان نيست، بلكه مردان و كودكان 
هم در معرض تهديد هس��تند. ذكر اين نكته هم ضرورت 
دارد كه خش��ونت به كار رفته الزاماً فيزيكي نيس��ت، بلكه 
مي تواند به صورت كالمي، مثل توهين و سرزنش باشد كه 
به پيوست هاي ديگري مثل اضطراب يا افسردگي براي فرد 
منجر شود.   افرادي كه خانواده را سرپرستي مي كنند، بايد در 
نظر داشته باشند كه همه افراد در شرايط نامناسب احساساتي 
مثل اضطراب و افسردگي را درك مي كنند، از همين رو فرد 
بايد اين احساسات را در خود شناسايي و براي ساير اعضاي 
خانواده بيان كند؛ چراكه بيان اين احساسات نشان دهنده 
سالمت روان است. در غير اين صورت اگر فرد احساساتش 
را به صورت خشم در خانه نشان دهد، چنين انساني نياز به 
كمك مراقبت و درمان دارد. تأكيد روان شناسان در اين مواقع 
اين است كه چنانچه فرد در محيطي حضور دارد كه خشونت 
در آن اتفاق مي افتد يا همراه فردي زندگي مي كند كه كنترل 
خشم ندارد، ابتدا بايد ارتباط خود با دنياي بيرون مثل دوستان 
يا بستگانش را حفظ كند؛ چراكه در چنين مواقعي فردي كه 
شخص مقابل را هدف خشونت قرار داده به دنبال قطع ارتباط 
او با ديگران و كنترل بيشتر روي وي است. همچنين شناخت 
نقاط ضعف و حساسيت هاي فرد مقابل و رعايت كردن حريم 
خصوصي اش مي تواند به مديريت كردن خانه كمك كند. بايد 
در نظر داشت كه پيش نياز مقابله با هرگونه بحران  اجتماعي 
مثل كرونا و پيامدهاي ناشي از آن، افزايش اعتماد و سرمايه 
اجتماعي است، بنابراين ضروري است با اتخاذ راهكارهاي 
مناسب نسبت به بازسازي اين اعتماد اجتماعي اقدام شود، 
در چنين شرايطي كه به ماندن مداوم در خانه توصيه مي شود، 
بايد از سازوكارهاي الزم به خصوص آموزش همگاني در رسانه 
ملي و استفاده از تجربه كش��ورهايي كه موفق به دستيابي 
راهكارهاي مناسب ش��ده اند »با توجه به ساختار فرهنگي 

جامعه« بهره جست. 

بازداشت جويندگان گنج 
هنگام حفاري

چه�ار جوين�ده گن�ج ك�ه در يك�ي از روس�تاهاي 
ته�ران با بي�ل مكانيكي در ح�ال حفاري ب�راي پيدا 
ك�ردن كوزه ه�اي ط�ا بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ مراد پيروندي، رئيس پليس 
كالنتري 181 وردآورد گفت: چن��د روز قبل به مأموران 
كالنتري خبر رسيد كه عده اي در روستاي ورديج در حال 

حفاري غير مجاز هستند.
 بعد از آن بود كه مأموران در محل حاضر شده و چهار نفر 
را كه با بيل مكانيكي گودال��ي به عمق 10متر حفر كرده 
و در حال حفاري بيش��تر بودند، بازداشت كردند. آنها در 
بازجويي ها گفتند كه به دنبال كشف دو كوزه طال بود ه، 
اما چيزي پيدا نكردند. متهمان با تشكيل پرونده به مقام 

قضايي تحويل داده شدند. 
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عامالن حادثه شميران نو محارب شناخته شدند

حسين فصيحي

سارق س�ابقه داري كه يك ماه پس از آزادي از 
زندان باند كيف قاپي تشكيل داده بود، در يكي 
از سرقت هايش موفق به سرقت 21 كيلو شمش 
طا س�رقت شده است كه هيچ ش�اكي ندارد. 
به گزارش جوان، چندي قب��ل به مأموران پليس 
تهران خبر رس��يد دو مرد موتور س��وار كيف زن 
جواني را در يكي از خيابان هاي شمال غربي تهران 
سرقت كرده اند و زن جوان هم پس از سرقت زخمي 
و روانه بيمارستان شده است. با اعالم اين خبر تيمي 
از مأموران پليس راهي بيمارستان شدند و از شاكي 

تحقيق كردند. 
زن جواني كه از ناحيه دس��ت زخمي شده بود به 
مأموران گفت: ساعتي قبل از محل كارم خارج شدم 
تا با تاكسي به خانه ام بروم كه ناگهان موتور سيكلتي 
به من نزديك شد و ترك نشين آن كيفم را كه دسته 
آن روي دوشم بود، كشيد. من مقابل آنها مقاومت 
كردم اما آنها مرا روي زمين كشيدند و وقتي دستم 
آسيب ديد مجبور شدم كيفم را رها كنم و سارقان 
هم با سرقت كيفم از محل گريختند. با طرح اين 
شكايت پرونده به دس��تور بازپرس دادسراي ويژه 
سرقت در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرفت.  بررسي هاي مأموران نشان داد دو سارق 
موتور س��وار براي اينكه شناسايي نشوند ماسك 
بهداشتي به صورت دارند. تحقيقات بعدي هم نشان 
داد دو موتور س��وار ديگر هم دو سارق را اسكورت 

مي كرده اند. 
بنابراين تحقيقات براي شناس��ايي چهار س��ارق 
موتور سوار ادامه داشت تا اينكه مأموران پليس با 

شكايت هاي مشابه روبه رو شدند. 
   شناسايي سارق ابرو شكسته 

در حالي كه بررسي ها حكايت از آن داشت سارقان 
حرفه اي و سابقه دار به نظر مي رس��ند، مأموران 
دوربين هاي مداربس��ته محل هاي حادثه را مورد 
بازبيني قرار دادند، اما متوجه شدند سارقان در همه 
سرقت ها ماسك بهداشتي به صورت دارند. مأموران 
در بررسي هاي تخصصي متوجه ابروي شكسته يكي 
از سارقان شدند كه احتمال مي رفت وي از سارقان 
س��ابقه دار اس��ت. بنابراين مأموران پليس آلبوم 
مجرمان سابقه دار را بررسي كردند كه فهميدند 
سارق ابرو شكسته فردين نام دارد كه چند باري به 

جرم سرقت و كيف قاپي روانه زندان شده است. از 
سوي ديگر مأموران پليس دريافتند فردين كه سال 
قبل روانه زندان شده بود به تازگي از زندان آزاد شده 

و با تشكيل باندي اقدام به كيف قاپي مي كند. 
   ردپاي سارق سابقه دار در فروش 21 كيلو 

طا 
بدين ترتيب تحقيقات براي شناس��ايي فردين و 
اعضاي بان��دش در جريان ب��ود و مأموران پليس 
پاتوق هاي وي را يك به ي��ك تحت نظر گرفتند 
كه فهميدند وي قرار است به زودي مقدار زيادي 
ش��مش طال بامالخري معامله كند. بررسي هاي 
نشان داد وي چند روزي است از طريق دوستانش 
در جست وجوي طالفروش مورد اعتمادي است كه 
حدود 21 كيلو طال را بفروشد. در چنين شرايطي 
اين فرضيه براي مأموران ق��وت گرفت كه طالها 
سرقتي است و بنابراين وي را به صورت نامحسوس 
زير نظر گرفتند و در نهايت چند روز قبل متهم را 
هنگام فروش مقداري زيادي شمش طال دستگير 

كردند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس ابتدا منكر جرم 
خود شد و مدعي شد كه طالها را يكي از دوستانش 
براي فروش در اختيار او قرار داده اس��ت، اما وقتي 
مورد بازجويي فني قرار گرفت به كيف قاپي هاي 

سريالي و سرقت 21 كيلو شمش طال باهمدستي 
سه نفر از اعضاي باندش اعتراف كرد. مأموران پليس 
در ادامه سه همدست وي را شناسايي و بازداشت 
كردند. متهمان چند روز قبل ب��راي بازجويي به 

دادسرا منتقل شدند و به جرم خود اقرار كردند. 
   سرقت 21 كيلو شمش طا بدون شاكي 

فردين به عنوان سردسته باند گفت: چندي قبل از 
زندان آزاد  شدم و بعد از يك ماه اين باند كيف قاپي را 
تشكيل دادم. ما معموالً به صورت دو نفري و گاهي 
هم چهار نفري با دو موتور سيكلت به خيابان هاي 
ش��مالي و غربي تهران مي رفتيم و ش��هرونداني 
كه كيف داش��تند، تعقيب مي كرديم و در فرصت 
مناسب كيف آنها را مي قاپيديم تا اينكه تصميم 
گرفتيم كيف افرادي را س��رقت كنيم كه در كار 
خريد و فروش طال هستند. از آنجايي كه قيمت طال 
خيلي باال رفته بود، مي خواستيم با اين نقشه خيلي 
زود پولدار شويم و دست از سرقت هاي خرد بكشيم. 
به همين خاطر محل سرقت هايمان را از خيابان هاي 
ش��مالي و غربي تهران به حوالي بازار تغيير داديم 
و در نزديكي طالفروش��ي ها زاغ زني مي كرديم و 
افرادي كه از طالفروشي ها بيرون مي آمدند را زير 
نظر مي گرفتيم و كيف آنها را س��رقت مي كرديم. 
در اين مدتي كه تعدادي كيف س��رقت كرديم اما 

هيچ كدام طال نداشتند و پول زيادي گيرمان نيامد 
تا اينكه چند روز قبل كه حوالي بازار بوديم، ديديم 
دو مرد در حالي كه دو كيف دستي دارند سوار موتور 
سيكلتي شدند و به راه افتادند. آن دو مرد همه جا را 
مي پاييدن كه نشان مي داد، نگران هستند و ما هم 
احتمال داديم داخل كيف هايشان طال باشد و آنها را 
تعقيب كرديم. پس از طي مسافتي وقتي به داخل 
خيابان خلوتي رسيدند چهار نفري راه آنها را سد و 
با تهديد چاقو و ضرب و جرح كيف هايشان را سرقت 
كرديم و به سرعت به پاتوقمان رفتيم. وقتي كيف ها 
را باز كرديم 21 كيلو شمش طال داخل كيف ها بود. 
آنقدر هيجان زده شده بوديم كه چند ساعتي در 
شوك بوديم و بعد تصميم گرفتيم كه شمش هاي 
طال را بفروشيم و براي هميشه از كيف قاپي دست 
بكشيم. وي در پايان گفت: ما مقداري از طالها را 
فروختيم و روز حادثه هم قرار بود بقيه شمش ها را 

بفروشيم كه به دام افتاديم. 
متهمان پس از اعتراف براي تحقيقات بيشتر در 
اختيار كارآگاهان پليس آگاه��ي قرارگرفتند. در 
حالي سارقان به سرقت 21 كيلو شمش طال اعتراف 
كردند كه مأموران متوجه شدند كسي در اين باره 
اعالم سرقت نكرده است. تحقيقات براي شناسايي 

صاحب طالهاي سرقتي ادامه دارد. 

سرقت 21 كيلو شمش طال
 بدون شاكي! 


