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اعتراف به قتل مرد  مزاحم 
د ر باغ متروكه

زوج جواني كه متهم هس�تند  م�رد  مزاحم را د ر باغ�ي متروكه به 
قتل رس�اند ند  با اعتراف به جرمش�ان به زود ي محاكمه مي شوند . 
به گزارش جوان، تابستان سال ۹۸، مأموران پليس از كشف جسد  مرد  
جواني د ر يكي از باغات شهرستان مالرد  باخبر و راهي محل شد ند . بعد  
از حضور مأموران د ر محل آنها با جسد  مرد ي روبه رو شد ند  كه د ست و 
پا و د هان او با شال بسته شد ه بود  و جاي چند  ضربه چاقو نيز روي بد نش 
نمايان بود . بررسي اوراق هويتي همراه مقتول نشان د اد  كه او هاد ي نام 
د ارد  و 30 ساله است. با انتقال جسد  به پزشكي قانوني، تحقيقات براي 
شناسايي عامل يا عامالن قتل آغاز شد  ت��ا اينكه مأموران د ر اولين گام 
از تحقيقات با بررسي تماس هاي تلفن هم��راه مقتول به رابطه پنهاني 
وي با زن ۲۸ ساله اي به نام نرگس پي برد ند . با بد ست آمد ن اين سرنخ، 
نرگس و شوهر 35 ساله او كه نريمان نام د اشت به عنوان مظنون به قتل 

تحت تعقيب قرار گرفتند  و بازد اشت شد ند . 
زوج جوان بعد  از انتقال به پليس آگاهي به قتل اعتراف كرد ند . نريمان 
گفت: »من و همسرم چند  سال قبل با هم ازد واج كرد يم. با هم مشكلي 
ند اشتيم تا اينكه مد تي قتل متوجه رفتاره��اي عجيب نرگس شد م او 
مد ام با تلف��ن همراهش مشغول بود  و به م��ن اهميتي نمي د اد . همين 
باعث شد  حواسم بيشتر ب��ه او باشد  تا اينكه وقت��ي تلفن همراهش را 
بررسي كرد م، فهميد م با مرد  غريبه اي به نام هاد ي رابطه د ارد . د ر اين 
مورد  با نرگس صحبت كرد م كه گفت پشيمان است و قبول كرد  تا با آن 

مرد  قرار مالقات بگذارد .«
متهم د ر خصوص قتل گف��ت: »روز حاد ثه به محل ق��رار كه باغي د ر 
شهرستان مالرد  بود ، رفتيم. ما سوار خ��ود روي پرشيا بود يم و نزد يك 
باغي متروكه كمين كرد يم. وقتي هاد ي را د يد يم او را تعقيب كرد يم و 
د اخل باغ رفتيم. هاد ي انتظار د يد ن مرا ند اشت به همين خاطر وقتي با 
من روبه رو شد م به طرفم حمله كرد  و قصد  د اشت مرا كتك بزند . براي 
د فاع از خود م يك مشت به صورتش زد م. همان ضربه ناخواسته باعث 

مرگ او شد .«
متهم د ر جواب بازپرس د رباره اينكه وقتي جسد  كشف شد  د ست و پاي 
او با يك شال بسته شد ه بود ، گفت: »وقتي نزد يك مقتول رفتم، متوجه 
شد م نفس نمي كشد  به همين خاطر من و همسرم بالفاصله باغ را ترك 
كرد يم. باور كنيد  نمي د انم چه كسي د ست و پاي مقتول را بسته بود  و 

به او چاقو زد ه بود .«
بعد  از اقرارهاي مرد  جوان، همسر او نيز د ر اظهاراتش با تأييد  توضيحات 
شوهرش گفت: »وقتي همسرم از من خواست با هاد ي قرار بگذارم فكر 
كرد م قصد  د ارد  با او صحبت كند  ام��ا وقتي آنها با هم روبه رو شد ند  كار 
به د رگيري رسيد . من با مقتول رابطه ند اشتم و او فقط به صورت تلفني 

برايم ايجاد  مزاحمت كرد ه بود .«
با اقرارهاي زوج جوان، نريمان به اتهام مشاركت د ر قتل و همسرش به 
اتهام معاونت د ر قتل راهي زند ان شد ند . پروند ه نيز با د رخواست قصاص 
از سوي اولياي د م و صد ور كيفرخواست ب��ه د اد گاه كيفري يك استان 
تهران فرستاد ه شد . به اين ترتيب زوج جوان بعد  از تعيين شعبه د ر وقت 

رسيد گي محاكمه خواهند  شد . 

افزايش مرگ موتورسواران پايتخت
 د ر سوانح رانند گي

رئي�س اد اره تصاد ف�ات پليس راه�ور ته�ران ب�زرگ از افزايش 
م�رگ موتورس�يكلت س�واران د ر س�وانح رانند گ�ي خب�ر د اد . 
سرهنگ احسان مؤمني به ايسنا گفت: ح��د ود  نيمي از جان باختگان 
سوانح رانند گي پايتخت د ر نيمه نخست امس��ال موتورسواران بود ند . 
وي اد امه د اد : سهم موتورسواران از 14 د رصد  م��د ت مشابه سال قبل 
به 4۸ د رصد  رسيد ه است. سرهنگ مؤمني ند اشتن كاله ايمني،   حمل 
بار غيرمتعارف و سرعت غيرمجاز را از عوامل مهم بروز اين سوانح اعالم 

كرد . 

فرار سارقان موتورسوار
  پس از سرقت مرگبار 

س�ارقان موتور سوار د ر جريان س�رقت تلفن همراه راكب يك 
موتورسيكلت،  مرگ وي و زخمي شد ن ترك نشين او را رقم زد ند . 
به گزارش جوان، صبح شنبه س��وم آبان قاضي د شتبان بازپرس ويژه 
قتل د اد سراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از مرگ 
مشكوك پسر جواني د ر يكي از بيمارستان هاي شرق تهران با خبر شد ند  

و همراه تيمي ازكارآگاهان اد اره د هم پليس آگاهي راهي محل شد . 
تيم جنايي د ر بيمارستان با جسد  پسر جواني به نام حميد  روبه رو شد ند  
كه حكايت از آن د اشت كه د ر سانحه رانند گي با موتورسيكلتي به كام 
مرگ رفته است. بررسي ها نشان د اد  پسر فوت شد ه همراه د وستش با 
موتور سيكلت د ر بزرگراه باقري د ر حال حركت بود ه كه د چار سانحه 
و به بيمارستان منتقل مي شوند . بد ين ترتيب مأموران پليس براي 
تحقيق و روشن شد ن زواياي پنهان اين حاد ثه مرگبار به سراغ د وست 

پسر فوت شد ه رفتند . 
   سرقت مرگبار 

وي د ر حالي كه به شد ت مصد وم شد ه بود  به مأموران پليس گفت: 
ساعتي قبل از حاد ثه د وستم حميد  با موتور سيكلتش به سراغ من 
آمد  و قرار بود  براي انجام كاري به شرق تهران برويم. حميد  د اخل 
بزرگراه باقري د ر حال رانند گي بود  كه تلفن همراهش زنگ خورد . او 
تلفنش را از جيبش بيرون آورد  و د ر حال حرف زد ن بود  كه احساس 
كرد م، د و موتورسوار ما را تعقيب مي كنند . هنوز د قايقي نگذشته 
بود  كه موتور سيكلت به ما نزد يك شد  و د ر يك چشم به هم زد ن 
ترك نشين موتورسيكلت گوشي را از د ست حميد  قاپيد  و حميد  
هم غافلگير شد  و تعاد لش را از د ست د اد . وقتي زمين خوريم هر د و 
به شد ت زخمي شد يم كه رانند ه هاي عبوري موضوع را به اورژانس 
اطالع د اد ند  و ما را به بيمارستان منتق��ل كرد ند  كه االن فهميد م 

د وستم فوت كرد ه است. 
مأموران پليس د ر اد امه از شاهد ان عيني تحقيق كرد ند  كه شاهد ان 
هم اظهار د اشتند  د و پسر جوان د ر ح��ال رانند گي با موتورسيكلت 
بود ند كه د و موتورسوار به آنها نزد يك شد ند  و يكي از آنها گوشي رانند ه 
موتور سيكلت را قاپيد  كه باعث شد  مالباخته تعاد لش را از د ست بد هد  
و موتور سيكلت آنها واژگون شود . بد ين ترتيب با مشخص شد ن اين 
جنايت پروند ه وارد  مرحله ت��ازه اي شد  و قاضي د شتبان به مأموران 

پليس د ستور د اد،  سارقان قاتل را شناسايي و آنها را د ستگير كنند . 
تحقيقات د رباره اين حاد ثه اد امه د ارد . 
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محمد واعظى- رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسى استان اردبیل

 هزينه بي اعتماد ي
 به رسانه هاي رسمي

هر لحظه كه مي گذرد ، امكان د ارد  با انتشار فيلم يا خبري د ر شبكه هاي مجازي 
تكاپوي زياد ي به راه بيفتد . اتفاق هايي مثل خود كشي پسربچه بوشهري به 
د ليل ند اشتن گوشي تلفن همراه مناسب براي شركت د ر كالس هاي مجازي، 
ضرب و جرح د ختري د ر آباد ان به علت طرح مسائلي غيراخالقي عليه مد ير 
خود ، مرگ يك متهم د ر مشهد  پس از ضرب و جرح و بازد اشت از سوي پليس 
فقط با انتشار يك فيلم يا خبر د ر شبكه هاي غيررسمي شروع شد ه و سپس 
جريان ساز شد ه است. تجربه نشان د اد ه است كه بعد  از انتشار اين فيلم ها و 
برانگيخته شد ن احساس هاي عمومي، تالش ساختار رسمي اطالع رساني 
براي اقناع عمومي پيرامون آن چه اتف��اق افتاد ه ، كجد ارو مريز د نبال شد ه و 

عمد تاً همراهي عمومي را هم به د نبال ند اشته است. 
سال هاست كه ساختار اطالع رساني رسمي كشور مثل قوه قضائيه  و پليس، 
بي اعتماد ي به رسانه هاي رسمي را د نبال كرد ه و هزينه هاي بسياري را متوجه 
جامعه كرد ه است. د ر حالي كه هر لحظه بر پيچيد گي هاي شبكه هاي مجازي 
افزود ه مي شود،  اين ساختار هنوز نپذيرفته است كه انتشار   ويد ئويي كه امكان 
د ارد ، براي تفري��ح چند  جوان گرفته شد ه باش��د  مي تواند  به چالشي بزرگ 
تبد يل شود  و نمي توان با توسل به بازد اشت و مجازات منتشر كنند ه ويد ئو از 
گسترش آن د ر جامعه جلوگيري كرد  و مانع از اقبال عمومي براي پي برد ن 

به محتواي آن شد . 
د ر گذشته و د ر نبود  شبكه هاي مجازي اتفاق هايي مثل آن چه به آن اشاره شد  
همواره رخ د اد ه و چه بسا اكنون هم د ر حال رخ د اد ن باشد  اما به اين د ليل كه به 

فضاي خبري راه پيد ا نمي كند ، مورد  اقبال عمومي هم قرار نمي گيرد .  
 بايد  بپذيريم  كه اد امه بي اعتماد ي به رسانه هاي رسمي مي تواند  به تثبيت 
بي اعتماد ي عمومي به رسانه ها خصوصاً صد ا و سيما به عنوان فراگيرترين 
رسانه منجر شود . بد ون ترد يد  اتفاق هايي مد ام د ر حال وقوع هستند  و با فراگير 
شد ن استفاد ه از شبكه هاي اجتماعي اتفاق هاي رق��م خورد ه اقبال بيشتر 
كاربران به خبرهاي غيررسمي را به همراه خواهد  د اشت. اقبالي كه د ر پس آن 

بي اعتماد ي مرد م به رسانه هاي رسمي كشور است. 

سرقتسكههايشوهربرايزندگيدركانادا

مرگ مسافر تركيه 
راز حمل مواد مخد ر را  بر مال  كرد  

 زن جوان كه رؤياي زند گي د ر كش�ور 
كان�اد ا را د ر س�ر د اش�ت 660 س�كه 
شوهرش را س�رقت كرد ، اما با نامه اي 
كه ب�راي پد رش�وهرش ارس�ال كرد  
رازش بر مال ش�د  و گرفتار پليس شد . 
به گ��زارش ج��وان، سرهن��گ كارآگاه 
علي شريف��ي، رئي��س پايگ��اه يك��م 
پليس آگاه��ي ته��ران توضي��ح د اد : 
د وم د ي س��ال گذشته مرد ي ب��ا مركز 
فوريت ه��اي پليس 110 ته��ران تماس 
گرفت و ماجراي ي��ك سرقت را گزارش 
كرد . وقت��ي مأم��وران كالنت��ري 1۲3 
ني��اوران د ر محل حاض��ر شد ند ، شاكي 
گفت كه د زد  به خانه شان زد ه و 660 سكه 
بهاري آزاد ي را سرق��ت كرد ه است. بعد  
از مطرح ش��د ن شكايت پرون��د ه براي 
بررسي تخصصي به پايگ��اه يكم پليس 
آگاهي فرستاد ه شد  و شاكي مورد  تحقيق 

بيشتري قرار گرفت. 
او توضيح د اد : من ۹60 سكه بهار آزاد ي 
د اشت��م ك��ه آن را د ر خانه پ��د رم نگه 
مي د اشتم. آپارتمان پد رم د ر ساختماني 
است ك��ه به صورت ۲4 ساعت��ه نگهبان 
د ارد  و به خاط��ر امنيتي كه آنجا د اشت، 

سكه ه��ا را د ر خان��ه او نگ��ه مي د اشتم. 
روز حاد ثه وقتي ب��راي بررسي به سراغ 
محل نگهد اري سكه ه��ا رفتم، د يد م كه 
660 قطعه از سكه ها سرقت شد ه است كه 

به پليس خبر د اد م. 
وقتي كارآگاه��ان پليس د ر محل حاضر 
شد ه و ساختمان را بررسي كرد ند  متوجه 
شد ند  كه سرقت د اخل��ي بود ه و به علت 
استقرار مد ام نگهبان ه��ا، امكان سرقت 
از بيرون ساختمان وجود  ند اشته است. 
پ��س از آن بود  ك��ه كارآگاه��ان ليست 
افراد ي را كه به محل سرقت ترد د  د اشته 
بررسي كرد ن��د . تحقيقات پليس د ر اين 
باره جريان د اش��ت تا اينك��ه شاكي به 
مأموران خبر د اد  كه نامه اي مشكوك از 
سوي مرد ي افغان به خانه پد رش ارسال 

شد ه است.
 د ر متن نامه نوشته ش��د ه بود  كه »حق 
به حق د ار رسيد «. بعد  از به د ست آمد ن 
اين سرنخ بود  ك��ه كارآگاهان به همسر 
شاكي مظنون شد ه و د ر اين باره تحقيق 
كرد ند . همسر شاكي وقتي مورد  بازجويي 
قرار گرفت، گفت ك��ه از ماجراي سرقت 
سكه ها خبر ند ارد  اما د ر تحقيقات بيشتر 

به سرقت طاليي اعتراف كرد . ليال گفت: 
من از مد ت ها قبل رؤياي زند گي د ر كاناد ا 
را د ر سر د اشتم. براي تأمين هزينه سفر 
و زند گ��ي د ر كاناد ا به پ��ول نياز د اشتم. 
از آنجا ك��ه شوهرم م��رد ي پولد ار است 
و سكه هاي��ش را د ر خان��ه پ��د رش نگه 
مي د اشت تصمي��م به سرق��ت سكه ها 
گرفت��م. د ر چند  نوبت ب��ه خانه پد رش 
رفتم و د ر هر مرحله تعد اد ي از سكه ها را 
سرقت كرد م. بعد  از سرقت هم سكه ها را 
به فروش رساند ه و ۲ميليارد  تومان پول 

آن را د ر حسابم پس اند از كرد م. 
متهم گفت: وقتي شوه��رم از سرقت با 
خبر شد  و اعالم شكايت ك��رد ، تصميم 
گرفتم ك��ه مسير تحقيق��ات را منحرف 
كنم، براي همي��ن 400 ميليون تومان 
به مرد ي افغ��ان د اد م و از او خواستم كه 
نامه اي را به خانه پد رشوهرم برساند  كه 

قبول كرد . 
سرهنگ كارآگاه عل��ي شريفي، رئيس 
پايگاه يكم پليس آگاهي گفت: به د ستور 
بازپرس شعبه 10 د اد س��راي ناحيه يك 
تهران تحقيقات پليس ب��راي بازد اشت 

مرد  افغان د ر جريان است. 

زن ج�وان ك�ه ب�ا بلعي�د ن مواد  مخد ر 
ب�راي قاچاق ب�ه تركي�ه به اس�تخد ام 
يك�ي از س�ود اگران مرگ د رآم�د ه بود  
قب�ل از پ�رواز جان�ش را از د س�ت د اد . 
به گزارش جوان، ساع��ت 13 روز چهارشنبه 
30 مهر امسال مأموران پليس زن د ر فرود گاه 
امام خمين��ي )ره( به رفت��ار زن مسافري كه 
با عالئ��م د ل د رد  شد يد  به سم��ت سرويس 
بهد اشتي حركت مي كرد  مظنون شد ند . وقتي 
زن مسافر نزد يك سرويس بهد اشتي حالش 
بد  شد  و روي زمين افتاد،  مأموران بر بالين وي 

حاضر شد ند . 
زن جوان خود ش را سهيال معرفي كرد  و گفت 
كه به د ليل بلعيد ن 150 گرم هروئين د چار د ل 
د رد  شد يد  شد ه است. بعد  از آن بود  كه مأموران 
او را براي د رمان به بيمارستان منتقل كرد ند . 
زن جوان گفت كه مرد ي به نام هرمز او را براي 
حمل مواد  مخد ر به تركيه استخد ام كرد ه و قرار 
است همراه او با اولين پرواز به استانبول بروند . 

    د ستگيري قاچاقچي
 د ر گيت بازرسي 

 زن جوان همزمان با انتقال به بيمارستان 
مشخصات ظاه��ري و هويت هرم��ز را د ر 
اختيار مأموران پلي��س قرار د اد  و مأموران 
پلي��س فرود گ��اه ه��م پ��س از بررس��ي 
د وربين هاي مد اربست��ه فرود گاه مشاهد ه 
كرد ند  ساعت��ي قبل هرمز هم��راه او وارد  
فرود گاه شد ه و تا د قايقي قبل از اينكه حال 

زن جوان بد  شود  همراه او بود ه است.
 بد ين ترتيب جست وجو براي د ستگيري 
متهم اد امه د اشت تا اينكه وي هنگام خروج 
از گيت بازرسي شناسايي و د ستگير شد . 
متهم د ر بازجويي هاي ابتد ايي منكر آشنايي 
با سهيال شد ، اما وقتي تصوير خود  را د اخل 
فيلم ضبط شد ه د وربين هاي مد اربسته د يد  
به جرم خود  اعتراف كرد  و گفت: اين زن را 
به عنوان قاچاق بر استخد ام كرد ه و امروز هم 
قرار بود ه او مقد ار 150 گرم هروئين بلعيد ه 

شد ه را با خود ش به استانبول ببرد . 
از س��وي د يگر د خت��ر زن مساف��ر كه د ر 
بيمارستان حاضر شد ه بود ، گفت كه هرمز 
شوهر صيغه اي ماد رش است و ماد رش هم 
قاچاقچي نيست و به احتمال زياد  هرمز به 

بهانه د يگري او را فريب د اد ه است. 
د ر حالي كه تحقيقات د رب��اره اين حاد ثه 
اد ام��ه د اش��ت به مأم��وران پلي��س خبر 
رسيد  سهيال د ر بيمارست��ان به كام مرگ 
رفته است. بنابراين قاضي زماني، بازپرس 
شعبه ششم د اد سراي وي��ژه سرقت هرمز 
را به اتهام تسبي��ب د ر قتل عمد  زن جوان 
بازد اشت كرد ند  و براي اد امه تحقيقات د ر 
اختيار كارآگاهان اد اره د هم پليس آگاهي 
قرار د اد . همچنين مأموران پليس تحقيقات 
فني خود  را د رب��اره اينكه آي��ا هرمز افراد  
د يگري را هم به عن��وان قاچاق بر به روش 
بلعيد ن مواد  مخد ر استخد ام كرد ه است يا 

نه آغاز كرد ند . 

هرمز سابقه د اري ؟ 
نه، سابقه مواد  مخد ر ند ارم، اما سابقه د رگيري و موارد  د يگر د ارم. 

چه مد تي است كه قاچاق فروشي مي كني؟ 
من ايراني هستم، اما س��ال هاست كه د ركشور تركي��ه زند گي مي كنم. 
مد تي قبل متوجه شد م كه قيمت مواد  مخد ر د ر كشور تركيه خيلي باالتر 
از ايران است و به همين خاطر وسوسه شد م تا مواد  مخد ر به كشور تركيه 

ببرم و آنجا بفروشم. 
سهيال را از كجا مي شناختي؟

چند  سال قبل از طريق يكي از د وستانم كه د ر تهران عكاسي د ارد  با سهيال 
آشنا شد م. سهيال از شوهرش ج��د ا شد ه بود  و هم��راه د خترش زند گي 
مي كرد  و نياز به پول هم د اشت كه مقد اري به او كمك كرد م و ارتباط ما 

از آن زمان شروع شد . 
يعني هد فت از آشنايي با او براي حمل مواد  مخد ر بود ؟ 

بله، او به پول احتياج د اشت و من هم پيشنهاد  د اد م اگر براي من هروئين به 
كشور تركيه بياورد ، د ستمزد  خوبي به او مي د هم و او هم پذيرفت. 

چقد ر به او د ستمزد  مي د اد ي؟ 
معموالً هر بار بين 15 تا ۲0 ميليون تومان ك��ه بستگي به مقد ار بلعيد ن 

مواد  د اشت. 
د ر اين مد ت چند  بار براي شما مواد  به تركيه انتقال د اد ؟ 

پنجمين بار بود  كه اين اتفاق افتاد  و به د ام افتاد يم. 
شما هر بار براي خريد  مواد  به تهران مي آمد ي و با او به تركيه 

بر مي گشتي؟ 
نه، اين بار براي انجام كاري به تهران آم��د م كه شب را پيش سهيال بود م 
و ظهر هم با هم ب��ه فرود گاه آمد يم كه او ناگهان گف��ت حالش بد  شد ه و 
به طرف سرويس بهد اشتي رفت. وقتي زمي��ن خورد  مأموران پليس سر 
رسيد ند  كه احتمال د اد م راز حمل مواد  برمال شد ه و از ترس به گوشه اي 

رفتم و زماني هم كه خواستم از گيت عبور كنم، د ستگير شد م. 

گفت وگو با متهم


