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 نقص در كيفرخواست 
آرمان را به دادگاه كشاند

 افزايش ارتكاب جرائم 
با افزايش سرقت موتور سيكلت 

 س��رقت انواع وس��ايط نقليه اعم از موتور س��يكلت و خودرو بر 
امنيت اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي جامعه آثار نامطلوبي بر 
جاي مي گذارد. از جمله داليل س��رقت موتور س��يكلت امكان 
سهولت سرقت، فراواني آن در شهر ها و استفاده مجرمان از آن 
در بسياري از جرائم است. سرقت امروزه از جهت كمي و كيفي 
دچار تحول ش��ده و از لحاظ تنوع نيز در انواع و اشكال مختلفي 
رواج يافته است. در اين راستا هر روز تعداد زيادي از اين موتورها 
به شگردهاي مختلف توسط س��ارقان سرقت و به انواع مختلف 
مورد سوء  استفاده قرار مي گيرند كه نه تنها باعث تضرر مالباخته 
و ايجاد عدم احساس امنيت در بين ش��هروندان مي شود، بلكه 
موتور سيكلت سرقتي خود عاملي بر تسريع انجام جرائم مجرمانه 

ديگر نيز مي شود. 
ش��ايد وقتي صحبت از ضعف ايمني اين وسيله نقليه خطرناك 
به ميان مي آيد، بي��ش از هر چيز آس��يب پذيري راكبان آن در 
تصادفات رانندگي به ذهن متبادر شود اما واقعيت اين است كه 
ناامني اين وسيله، فقط در مسائل ترافيكي آن خالصه نمي شود؛ 
ايمني در برابر سرقت نيز مؤلفه مهمي است كه موتورسيكلت ها 
از آن بي بهره اند. به همان ميزان كه استفاده از اين وسيله نقليه 
مورد توجه افراد جامعه قرار دارد، توجه تبهكاران به ويژه سارقان 
نيز به آن معطوف است. سهولت سرقت موتورسيكلت در مقايسه 
با سرقت خودرو، همچنين سهولت اوراق كردن و فروش قطعات 
آن از مهم ترين داليلي است كه مجرمان را به سرقت اين وسيله 
ترغيب مي كند. موتور سيكلت هم مورد عالقه بعضي از سارقان 
است و با انگيزه هاي مختلف و براي اس��تفاده هاي متنوع انجام 

مي شود. 
سرقت موتورس��يكلت يكي از معضالت اجتماعي شهر تهران و 
زمينه پيدايش برخي از انحرافات و سرعت بخشيدن به ارتكاب 
س��اير جرائم ازجمله س��رقت منزل، مغ��ازه و مزاحمت فراهم 
ساخته است. لذا با اين تفاسير سرقت موتورسيكلت حائز اهميت 
و براي مسئوالن امر و متوليان برقراري امنيت مخاطره انگيز است. 
همچنين دسته اي از سارقان كه در ارتكاب جرائم و جنايات مهم 
ديگري از قبيل قاچاق مواد مخدر، اسلحه و مهمات، آدم ربايي و 
راهزني، شرارت  و سرقت از بانك ها كه اغلب به صورت مسلحانه 
انجام مي شود، موتور س��يكلت را به عنوان وسيله نقليه مناسبي 
مورد استفاده قرار مي دهند. از طرفي بس��ياري از بزهكاران در 
ارتكاب جرائم خود مانند ترور، قتل، آدم ربايي، انواع س��رقت ها 
مخصوصاً كيف قاپي، از موتورسيكلت مسروقه استفاده مي كنند و 
از آنجايي كه موتورسيكلت در ارتكاب اكثر قريب به اتفاق جرائم 
يك پاي ماجراست. سرقت به عنوان يكي از مسائل اجتماعي نه 
تنها متأثر از جنبه هاي مختلف حيات بشري است، بلكه بر آنها 
تأثير گذار خواهد بود. اين امر يكي از معضالت جامعه است كه به 

ويژه در شهر تهران به صورت جديد تر مطرح است. 
در تجزيه و تحليل به عمل آمده از آمار سرقت موتورسيكلت در 
سال 1398 و نيمه اول سال 1399 سرقت موتور سيكلت فراواني 
بااليي در بين ديگر مصاديق سرقت داشته است. به همين دليل 
پليس آگاهي تهران بزرگ به اين نوع سرقت بايد توجه بيشتري 
داشته باش��ند. ضمن فراواني اين سرقت در س��طح شهر تهران 
نسبت به س��اير جرائم اس��تفاده از آن در انجام س��اير سرقت ها 
موجب توجه بيشتر به رسيدگي و كشف آن شده است و بر اهميت 

رسيدگي به اين جرم افزوده است.
* كارشناس ارشد اداره برآورد معاونت اجتماعي فاتب 

  ضارب سرپرست آموزش
 و پرورش قرچك دستگير شد

بازداشت اشرار سبالن

نق�ص در تنظي�م كيفرخواس�ت عليه آرم�ان، پس�ري كه به 
اته�ام قت�ل غزاله بازداش�ت ش�ده اس�ت س�بب ش�د متهم 
اين ب�ار به اته�ام پنه�ان ك�ردن ادل�ه ج�رم محاكمه ش�ود. 
به گزارش جوان، 12 بهمن سال 92 دختر 19 ساله اي به نام غزاله در تهران 
به طور ناگهاني ناپديد شد. بررسي هاي پليسي نشان داد او روزحادثه به 
خانه پسر مورد عالقه اش آرمان رفته و بعد ناپديد شده است. بدين ترتيب 
آرمان بازداشت شد در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و مدعي شد كه جسد 
غزاله را داخل چمداني گذاشته و در سطل زباله اي رها كرده است. متهم در 
دادگاه با درخواست اولياي دم به قصاص محكوم شد. اين در حالي بود كه 
جسد مقتول هيچگاه پيدا نشد و متهم در جلسات بعدي مدعي شد غزاله 
در سقوط از پله فوت شده و او جسد را در سطل زباله رها كرده است. آرمان 
اما با رأي قضات دادگاه به مرگ محكوم شد و يكبار براي اجراي حكم پاي 
چوبه دار رفته بود، اما با ميانجيگري هيئت صلح و سازش موفق به گرفتن 
مهلت شد. وي اما با نقض رأي در ديوان عالي كشور بار ديگر محاكمه و اين بار 
هم به قصاص محكوم شد. در حالي كه پرونده هنوز به ديوان عالي كشور 
ارجاع نشده بود مشخص شد كه در كيفرخواست صادر شده اتهام اختفاي 
ادله جرم عليه متهم لحاظ نشده است كه پرونده براي رسيدگي به اين اتهام 
در شعبه 1154 دادگاه بعثت بررسي شد. او در جلسه محاكمه مدعي شد 
از آنجايي كه دفترچه بيمه وي تمديد شده و پس از حادثه از دانشگاه هم 
مرخصي گرفته و فيسبوك آن هم پس از شش ماه بسته شده است، غزاله 
زنده است اما بررسي ها نشان داد اعضاي خانواده غزاله از دانشگاه براي او 
مرخصي گرفته اند و دفترچه او را هم تمديد كرده اند و در فيسبوك هم پس 
از حادثه هيچ فعاليتي نداشته است. بنابراين با رفع اين ادعا ها قاضي پرونده 

آرمان را به اتهام اختفاي جسد به سه ماه و يك روز حبس محكوم كرد. 

 يك�ي از كارمن�دان آم�وزش و پ�رورش ك�ه سرپرس�ت اين 
وزارتخان�ه در شهرس�تان قرچ�ك را ب�ا ش�ليك گلول�ه 
زخم�ي ك�رده و از مح�ل متواري ش�ده بود، بازداش�ت ش�د. 
سردار كيومرث عزيزي، فرمانده انتظامي شرق استان تهران توضيح 
داد: ساعت11:30سوم آذرماه مردي با شليك گلوله روح اهلل فراهاني، 
سرپرس��ت آموزش و پرورش قرچك را در محل كارش زخمي كرد 
و از محل متواري ش��د. وي ادامه داد: در جريان حادثه سرپرس��ت 
آموزش و پرورش از ناحيه دست، پا و كمر زخمي و براي ادامه درمان 
به بيمارستان شهداي تجريش منتقل شد. عزيزي گفت: تحقيقات 
پليس براي بازداشت متهم كه از كارمندان آموزش و پرورش بود به 
جريان افتاد تا اينكه شامگاه سه شنبه مأموران موفق شدند متهم را 
بازداشت كنند. تحقيقات براي بررسي انگيزه متهم در جريان است. 

رئيس پايگاه چهارم پليس امنيت عمومي پايتخت از دستگيري اوباشي 
خبر داد كه با عربده كشي در محله س�بالن قدرت نمايي مي كردند. 
به گزارش جوان، سرهنگ مهدي تاجيك گفت: ش��امگاه 29 آبان به 
مأموران پليس خبر رس��يد چند نفر از اوباش در محله سبالن اقدام به 
عربده كشي و تخريب خودروهاي شهروندان كرده اند . بررسي هاي پليس 
نشان داد كه عده اي از اوباش در حالي كه در شرايط عادي نبودند با هم 
درگير شده و همزمان با حضور پليس از محل متواري شده اند. در جريان 
تحقيقات بعدي پليس بود كه مأموران موفق ش��دند چهار متهم را در 
تهران و شهري در شمال كشور بازداشت كنند. متهمان در بازجويي هاي 

اوليه به شرارت اعتراف كردند.
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مرد روستايي كه مدعي است همسرش در باغ گيالس گمشده 
بازداشت شد. 

به گزارش جوان، بيس��تم مرداد ماه امس��ال ب��ود كه مردي 
سراسيمه به كالنتري امامزاده داوود رفت و از گم شدن ناگهاني 
همسرش خبر داد.  ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: » ما ساكن 
روستايي در نزديك امامزاده داوود هستيم و باغي هم در چند 
كيلومتري روستا داريم. شب قبل همراه همسرم فهيمه براي 
آبياري به ب��اغ رفتيم. همس��رم دور باغ قدم م��ي زد و من هم 
مش��غول آبياري درختان بودم كه س��اعتي بعد ديدم ناپديد 
شده است، اما وس��ايل و كيفش داخل خانه باغ بود. فكر كردم 
مثل هميشه قهر كرده و به خانه پدرش رفته است، اما صبح روز 
بعد وقتي به خانه مان رفتم، ديدم در و شيشه هاي خانه شكسته 
است و از همس��رم نيز خبري نيس��ت. ما حتي با اهالي محل 
كوهستان  دنبال او گشتيم اما ردي از همسرم پيدا نكرديم.  با 
طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي احسان زماني براي 
رس��يدگي در اختيار تيمي از كارآگاه��ان پليس آگاهي قرار 
گرفت. بررسي هاي پليسي نش��ان داد زن گمشده مدتي قبل 
به يكي از بستگانش200 گرم طال قرض داده است كه قرار بوده 
چند ماه بعد پس دهد، اما او بدهي اش را پس نداده اس��ت و به 
همين دليل با هم اختالف داش��ته اند و شب حادثه هم فهيمه 
شيش��ه خودروی او را شكسته است. از س��وي ديگر مشخص 
شد شوهر فهيمه از دامادشان شكايت كرده و از آن روز به بعد 
هم وي فراري شده است.  مأموران پليس در تحقيقات بعدي 
دريافتند اين زن و شوهر پس از مرگ پسرشان با هم اختالف 

و درگيري داشته اند. 

   شكايت از داماد
آبان ماه امسال در حالي كه مأموران هيچ ردي از فهيمه پيدا نكرده 
بودند، خانواده وي به دادسراي جنايي رفتند و از دامادشان ) شوهر 
فهيمه ( شكايت كردند و مدعي شدند كه وي در گم شدن دخترشان 
دست دارد.  بدين ترتيب شوهر فهيمه بازداشت و براي تحقيق به 
اداره پليس منتقل شد.  وي در دادسراي امور جنايي مورد بازجويي 
قرار گرفت و گفت: 18 س��ال قبل با فهيمه ازدواج كردم و حاصل 
زندگي ما يك پسر و يك دختر شد اما دو سال قبل پسر 14 ساله ام 
به خاطر اضافه وزن زياد در خواب فوت شد و از آن روز به بعد همسرم 
مش��كالت اعصاب و روان پيدا كرد. او تحت درم��ان بود و داروي 
اعصاب مصرف مي كرد، اما چند روز قبل از حادثه متوجه شدم كه 

داروهايش را قطع كرده و به همين سبب با هم دعوا كرديم.«
وي ادامه داد: » از طرف��ي هم او مقداري طال به ش��وهر خواهرم 
قرض داده بود كه با او هم اختالف داش��ت و روز قبل از حادثه هم 
شيشه هاي خودروی او را شكست. شب حادثه من در حال آبياري 
درختان بودم كه متوجه شدم از باغ بيرون رفته و ديگر بازنگشت.« 
پس از بازجويي قاضي احسان زماني به سه دليل مرد جوان را به 
اتهام دست داشتن در گم شدن همس��رش بازداشت كرد و براي 
تحقيقات در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار داد. نخستين 
دليل اين بود كه چرا متهم روز حادثه از پليس درخواست كمك و 
اعالم شكايت نكرده است. دومين دليل اختالفاتي كه زن و شوهر 
مدتي قبل از حادثه با هم داشته اند. سومين دليل هم متهم آخرين 
بار با همسرش ديده شده و از دامادشان هم مدتي بعد از گم شدن 

همسرش شكايت كرده است. 
تحقيقات براي روشن شدن زواياي پنهان اين حادثه ادامه دارد. 

دخت�ر جوان�ي ك�ه مته�م اس�ت در جري�ان ارتب�اط پنهان�ي 
با پس�ري جوان، خواهر او را با اس�يد ب�ه قتل رسانده اس�ت، موفق 
ش�د ب�ا جل�ب رضاي�ت اولي�اي دم از طن�اب دار فاصل�ه گي�رد. 
به گزارش جوان، اوايل پاييز سال 93، مأموران پليس تهران از حادثه اسيد 
پاشي در منزلي در شهرري باخبر و راهي محل شدند. اولين بررسي ها نشان 
مي داد آزيتا 25 ساله بر اثر پاشيدن اسيد از سوي دختر جواني به نام مهسا 
راهي بيمارستان شده است. آزيتا كه سر و صورتش به شدت سوخته بود، 
بعد از بهبودي نسبي مورد تحقيق قرار گرفت و در توضيح به مأموران گفت: 
»در خانه بودم كه دختر جواني همراه خواهرش مقابل در خانه مان آمد و 
گفت مدتي قبل با برادرم آشنا شده است. او مدعي شد برادرم با فريب او را 
آزار داده و بعد از تهيه عكس و فيلم او را رها كرده است. او نشاني برادرم را 
مي خواست. سعي كردم او را آرام كنم كه شروع به فحاشي كرد و به پدر و 
مادرم ناسزا گفت. سپس ظرفي كه حاوي اسيد بود را از كيفش بيرون آورد و 
به سر و صورتم پاشيد. حاال صورتم به شدت سوخته و خيلي اذيت مي شوم. 

از او شكايت دارم.«
   بازداشت دختر اسيدپاش 

با طرح اين شكايت دختر جوان بازداشت شد. او با اقرار به جرمش در خصوص 
انگيزه اش گفت: »مدتي قبل با پسر جواني به نام آرش آشنا شدم. او ابتدا 
ابراز عالقه كرد و گفت قصد ازدواج دارد. به او عالقه مند شده بودم غافل از 
اينكه مي خواست مرا فريب بدهد. آرش روزي مرا به محلي دعوت كرد و بعد 
از كمي صحبت گفت قصد دارد به خواستگاري ام بيايد، سپس آزارم داد. 
چند روزي گذشت تا اينكه خبري از آرش نشد. او حتي پاسخ تماس هايم را 

هم نمي داد.« متهم ادامه داد: »آرش از رابطه مان عكس و فيلم تهيه كرده 
بود. نگران بودم مبادا آنها را پخش كند و آبرويم را ببرد. با خواهرم تالش 
كرديم تا اينكه نشاني خانه خواهر آرش را پيدا كرديم. روز حادثه مقابل 
خانه آزيتا رفتيم. با او در اين مورد صحبت كردم و خواستم نشاني برادرش 
را به من بدهد، اما او مرا در اين ماجرا مقصر دانس��ت و گفت به خواسته 
خودم با برادرش وارد رابطه شده ام. اين حرف مرا خيلي عصباني كرد و كار 
به درگيري كشيد. براي اينكه او را بترسانم مايع شوينده اي را كه در كيفم 
داشتم بيرون آوردم و به صورتش پاشيدم. خواهرم در اين حادثه نقشي 

نداشت و بي گناه است.«

   تشكيل پرونده قتل 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا اينكه دو سال بعد از حادثه آزيتا بر 
اثر عوارض ناشي از سوختگي فوت كرد. با فوت دختر جوان پرونده اين بار 
با موضوع قتل عمد تشكيل شد و با درخواست قصاص از سوي اولياي دم 

به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
اولين جلسه كه در شعبه دهم دادگاه تشكيل ش��د، مادر مقتول در 
جايگاه ايس��تاد و گفت: »دخترم بر اثر حادثه اسيدپاش��ي، معده و 
مري اش به ش��دت س��وخته بود طوري كه نمي توانس��ت غذا و آب 
بخورد. او خيلي عذاب كش��يد به همين خاطر درخواس��ت قصاص 
دارم. « در ادامه متهم در جايگاه ايس��تاد و گفت قصد قتل نداشته و 
براي ترساندن مقتول مرتكب جرم شده بود. در پايان هيئت قضايي 
متهم را به قصاص محكوم كرد و اين حكم بعد از تأييد در ديوان عالي 
كشور در آستانه اجرا قرار داشت كه دختر جوان توانست با پرداخت 

ديه رضايت اولياي دم را جلب كند. 
   بازگشت به زندگي با پرداخت ديه

به اين ترتيب متهم اي��ن بار از جنبه عمومي ج��رم مقابل هيئت قضايي 
شعبه دهم دادگاه قرار گرفت. او در آخرين دفاعش گفت: »من فريب پسري 
را خوردم كه آبرو و زندگي ام را به باد داد. آن روز مقابل خانه مقتول رفتم تا 
آبرويم بيشتر نرود كه ناخواسته اين حادثه رقم خورد. حاال خانواده ام خيلي 
تالش كردند تا مبلغ ديه را به اولياي دم بپردازند. از دادگاه درخواست گذشت 
دارم و مي خواهم هرچه زودتر آزاد شوم تا بقيه جواني ام در زندان نگذرد. « در 

پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 
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