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مظنون  به  قتل  پدر 5 سال  پس  از قتل  مادر
پس�ر جواني كه پنج س�ال قبل م�ادرش را 
به قت�ل رس�انده بود پس از نج�ات از طناب 
مرگ با اتهام قتل پدرش مواجه شده اس�ت. 
مأموران پلي�س پايتخ�ت پ�س از ورود به 
محل حادثه مته�م را از خواب بي�دار كرده 
و جس�د پدرش را كه پن�ج روز از مرگ وي 
گذش�ته بود زير رختخواب كش�ف كردند. 
 به گزارش جوان، ساعت 17 عصر روز سه شنبه 
31 فروردين امسال ساكنان ساختمان مسكوني 
در ش��رق تهران نزديكي خيابان نارمك با اداره 
پليس تم��اس گرفتند و اع��ام كردند كه بوي 
متعفني از طبق��ه چهارم س��اختمان كه مرد 
تنهاي��ي در آن زندگي مي كند به مشامش��ان 
مي رسد و احتمال مي دهند براي مرد همسايه 

اتفاقي رخ داده باشد. 
با اعام اين خبر تيمي از مأموران كانتري 127 

نارمك راهي ساختمان مسكوني شدند. 
يكي از همس��ايه گفت: چند س��الي اس��ت در 
طبقه چهارم اين ساختمان مرد تنهايي زندگي 
مي كند. همسرش فوت كرده بود و از فرزندانش 
هم خبري نب��ود، اما مدت��ي بود ك��ه متوجه 
ش��ده بوديم پس��ر جوانش به خانه رفت و آمد 
دارد و با پدرش زندگي مي كند. چند روزي بود 
از مرد تنها و پسرش خبري نبود و ما هم احتمال 
داديم به مس��افرت رفته اند تا اينكه امروز بوي 
بدي از خانه ش��ان بيرون آمد و هر ساعتي هم 
كه مي گذرد بوي متعفن بيش��تر در ساختمان 
منتشر مي شود كه براي بررسي موضوع با اداره 

پليس تماس گرفتيم. 
خوابيدن كنار جسد 

در ادامه مأموران زنگ خانه را به صدا در آوردند 
اما كس��ي در را باز نكرد. از سوي ديگر مأموران 
در طبقه اول، دوم و سوم اين ساختمان متوجه 
بوي بد ش��دند كه از خانه مرد تنه��ا به بيرون 
مي آمد . بدين ترتيب با دستور قضايي و با كمك 
عوامل آتش نشاني در خانه را تخريب كردند و 
وارد آنجا شدند. وس��ايل خانه بهم ريخته بود 
و بوي تعفن هم تمامي فضاي خانه را فراگرفته 
بود به طوريكه نفس كشيدن را با مشكل روبه رو 
مي كرد. مأموران پليس در ادامه بررس��ي ها در 

يكي از اتاق ها با پس��ر جوان 35 ساله اي به نام 
كامبيز روبه رو شدند كه روي تخت خوابيده بود. 
به گفته همسايه و بررس��ي مدارك هويتي اش 
مشخص شد پس��ر اين خانواده است كه همراه 

پدرش در اين خانه زندگي مي كند. 
در حالي كه پسر جوان با رفتاري عجيب مدعي 
بود كه بوي بد خانه ش��ان را احساس نمي كند، 
مأم��وران پلي��س در ادامه بررس��ي ها در اتاق 
ديگري با تله انباري از پتو و لباس و رختخواب 
روبه رو شدند كه مشخص بود منشا بوي بد در 

زير انبوهي از پتو و رختخواب قرار دارد. 
پس از كنار زدن پتو ها و رختخواب ها مأموران 
پليس جسد صاحبخانه را كه مرد 65 ساله اي به 
نام حبيب است كشف كردند كه حكايت از آن 

داشت چند روزي از مرگش گذشته است. 
از آنجايي كه مرگ صاحبخانه مشكوك به نظر 
مي رس��يد قاضي واحدي، بازپ��رس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران هم��راه تيمي از 
كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي و مأموران 
تش��خيص هويت ب��راي بررس��ي راهي محل 

شدند. 
قاتل مادرم بودم اما بخشيده شدم 

تيم جنايي در محل حادث��ه تحقيقات خود را 
آغاز كرده بودند كه يكي از مأموران تش��خيص 
هويت هنگام بررسي محل حادثه  را شناسايي 
كرد و گفت: پنج سال قبل به خاطر حادثه اي به 
همين خانه آمده بودم. او به كامبيز اشاره كرد و 
گفت پنج سال قبل حادثه اي به ما گزارش شد 
كه همراه بازپرس دادسراي جنايي و كارآگاهان 
مبارزه با قتل پليس آگاهي به اين خانه آمديم. 
آن روز زن ميانس��الي به قتل رسيده بود كه در 
بررسي ها مشخص شد كامبيز مادرش را به قتل 
رسانده و ما هم او را بازداشت كرديم كه به قتل 

مادرش اعتراف كرد. 
مأموران پليس در تحقيق��ات بعدي دريافتند 
كامبيز پس از قتل م��ادرش در دادگاه كيفري 
محاكمه مي ش��ود ام��ا بع��د اولي��اي دم او را 
مي بخش��ند تا اينكه مدتي قب��ل از زندان آزاد 
مي ش��ود و به خانه ش��ان بر مي گردد و همراه 

پدرش زندگي مي كند. 

كامبيز هم در بازجويي هاي اوليه گفت كه پس 
از قتل مادرش، خانواده اش او را بخش��يدند واز 
زندان آزاد ش��د. وي كه حال خوبي نداش��ت و 
مدعي بود كه از مرگ پدرش خبري نداش��ته 
به دس��تور قاضي واحدي براي بررسي سامت 
روحي و رواني اش به پزش��كي قانوني فرستاده 

شد. 

در حالي كه پزشكي قانوني در محل حادثه اعام 
كرده بود پنج روز از مرگ مرد سالخورده گذشته 
است و علت مرگ آن مش��خص نيست، جسد 
براي انجام آزمايش هاي الزم و مشخص شدن 
علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد. 
تحقيقات درباره اين حادثه تا روشن شدن راز 

مرگ مرد سالخورده ادامه دارد. 

تشديد برخورد با مخدو ش کردن
و پوشاندن پالك خودرو 

جانشين رئيس پليس راهور تهران بزرگ از تشديد 
برخورد با مخدو ش كردن پالك خودروها خبر داد و 
گفت: در اولين روز اج�راي طرح 2هزارو431 خودرو 
جريم�ه و 39 خ�ودرو ه�م راه�ي پاركينگ ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ سيد ابوالفضل موسوي پور 
توضيح داد: طرح تش��ديد برخورد ب��ا تخلفات پاك 
خودرو در دستور كار پليس راهور قرار گرفته است. وي 
ادامه داد: از ابتداي شروع ممنوعيت هاي تردد شبانه 
كرونايي در تهران برخي رانن��دگان براي تردد در اين 
ساعات پاك خودروي خود را مخدو ش يا مي پوشانند. 
برخي رانندگان هم براي ورود به محدوده طرح ترافيك 
و آلودگي هوا و قبل از رسيدن به دوربين هاي ترافيك، 
پاك خودروي خود را مي پوشانند كه با توجه به افزايش 
و انجام تخلفات پوشش و مخدوشي پاك، پليس از دو 
روز قبل طرح برخورد با اين متخلفان را در دستور كار 
خود قرار داده وبه صورت محس��وس و نامحس��وس با 

متخلفان برخورد مي كند. 
جانشين پليس راهور تهران بزرگ گفت: پليس راهور 
تهران از طريق اداره اجرائيات و اطاعاتي كه از طريق 
دوربين هاي نظارتي و كنت��رل ترافيك دريافت كرده 
پ��اك و مش��خصات رانندگاني كه پاك خ��ودرو را 
مخدو ش يا بپوشانند را شناسايي می كند و مورد اعمال 
قانون ق��رار مي دهد كه در س��وابق تخلفاتي آنها ثبت 
مي شود.  سرهنگ موسوي پور ادامه داد: در اجراي اين 
طرح از روز سه شنبه 2هزارو431 راننده متخلف جريمه 
و 39 خودرو هم در بحث مخدوشي پاك جريمه و به 

پاركينگ منتقل شد.

مردي ك�ه ب�ا راه ان�دازي صفحه ف�روش تابلوهاي 
نقاش�ي گرانقيم�ت از خري�داران كالهب�رداري 
افت�اد.  پلي�س  دام  ب�ه  س�رانجام  مي ك�رد 
به گزارش جوان، س��رهنگ داوود معظمي گودرزي، 
رئيس پليس فت��اي تهران توضي��ح داد: چندي قبل 
ش��كايت هاي مش��ابهي درباره كاهبرداري به شيوه 
فروش تابلوهاي نقاشي در فضاي مجازي به پليس فتا 
تهران گزارش شد. يكي از شاكيان توضيح داد: من به 
دنبال خريد تابلوهاي نقاشي نفيس بودم. هنگام بررسي 
صفحه هاي مجازي در اينستاگرام متوجه صفحه فروش 
نقاشي هاي نفيس شدم كه مدير صفحه اعام فروش 
فوري كرده بود. بعد از بررسي تصاوير نقاشي هاي ارائه 
ش��ده تصميم به خريد يكي از آنها گرفتم. بعد از آن با 
مدير صفحه تماس گرفتم. او گفت كه براي تابلويي كه 
انتخاب كرده ام چند مشتري دارد و اگر قصد خريد دارم 
بايد پول را به شماره حسابي كه در اختيارش مي گذارم 
واريز كنم كه ب��ه حرفش اعتماد ك��ردم و 15 ميليون 
تومان به شماره كارتي كه داده بود واريز كردم و منتظر 
شدم تا تابلو به دستم برسد. بعد از آن هر چه با شماره 
تلفن او تماس گرفتم ديگر به تماس هايم جواب نداد كه 

فهميدم در دادم كاهبردار گرفتار شده ام. 
با اطاعاتي كه ش��اكيان در اختيار پليس گذاشتند 
مأموران پليس فتا در اين ب��اره تحقيق كرده و موفق 
ش��دند متهم را كه س��اكن يكي از ش��هرهاي اطراف 
تهران بود شناس��ايي و او را بازداشت كنند. متهم در 
بازجويي ها به كاهبرداري به اين شيوه اعتراف كرد.

 او گفت: من ب��ا راه  اندازي صفحه اي در اينس��تاگرام 
عكس تابلوهاي نقاشي را منتش��ر مي كردم و مدعي 
مي ش��دم كه تابلوها اصالت دارد و جش��نواره فروش 
ف��وري برگزار اس��ت. ب��ه اين ش��يوه از خري��داران 
مي خواستم كه قبل از ارس��ال تابلو پول را وايز كنند. 
بعد از واريز ش��دن پول هم ديگر به تماس هايش��ان 

جواب نمي دادم. 
 

سرقت 4 ميليارد توماني
 از 6 خانه

سه سارق حرفه اي كه با دستبرد به شش خانه چهار 
ميليارد تومان به جيب زده اند بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ كارآگاه قاس��م دستخال 
رئيس پايگاه س��وم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
چندي قبل م��ردي با مركز فوريت ه��اي پليس 110 
تماس گرفت و گزارش يك سرقت را اعام كرد. وقتي 
مأموران كانتري 106 نامجو  در محل حاضر ش��دند 
ش��اكي گفت كه مقداري پول، طا و لوازم لوكس به 
ارزش يك ميليارد تومان از خانه اش سرقت شده است. 
بع��د از مط��رح ش��دن ش��كايت تيم��ي از مأموران 
پايگاه س��وم پليس آگاهي در اين باره تحقيق كردند. 
بررسي دوربين هاي مداربسته نش��ان داد كه سرقت 
از سوي سه مرد جوان رقم خورده است كه تحقيقات 
براي بازداش��ت آنه��ا به جري��ان افت��اد. در حالي كه 
بررس��ي ها در جريان ب��ود مأم��وران كانتري 109 
بهارس��تان در جريان اجراي طرح محله محور مردي 
سارق را كه در حال فروش لوازم لوكس بود شناسايي 

و بازداشت كردند.
 بررسي ها  نشان داد كه لوازم لوكس متعلق به مردي 
است كه سرقت لوازمش را گزارش داده بود، بنابراين 
متهم مورد بازجويي ق��رار گرفت. او ابتدا س��رقت را 
انكار كرد، ام��ا وقتي با تصاوير خ��ودش كه همراه دو 
همدستش به خانه شاكي دستبرد زده بود مواجه شد 
به جرمش اعتراف ك��رد. او گفت: مدتي قبل به همراه 
دو نفر از دوستانم باند سرقت تشكيل داديم. ما در اين 
مدت به شش خانه دستبرد زديم و از اين راه 4ميليارد 

تومان به جيب زديم. 
با اطاعاتي كه مته��م در اختيار پليس گذاش��ت دو 
همدست وي هم شناسايي و بازداشت شدند. سرهنگ 
كارآگاه قاسم دستخال، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: همه مالباختگان پرونده شناسايي 
شده اند و تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان 

در جريان است. 
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تأثير اعتياد بر ترويج بزهكاري
امروزه پديده مواد مخدر و جرائم مرتبط 
با آن به يك معضل اساسي براي بس�ياري 
از كش��ورهاي جهان تبديل شده است و 
ويژگي س��ازمان يافتگي و فراملي بودن 
اين ج�رائم موج��ب ش��ده ت��ا ه��يچ 
كش��وري نتوان��د خ��ود را از عواق��ب 
زيان بار آن مص�ون بداند. از طرفي ديگر، 
كشورمان به لحاظ موقعيت جغرافيايي 
در كن��ار بزرگ ترين كان��ون توليد مواد 
افيوني و در مس��ير ترانزيتي انتقال مواد 
مخدر ب��ه اروپا كه بخ��ش قابل توجهي 
از مواد مخدر به آنجا منتقل مي ش��ود، 

قرار دارد. 
در واق��ع، پيچيدگي جوام��ع امروزي، 
افزاي��ش س��ريع جمعي��ت، توس��عه 
شهرنشيني، گس��ترش ارتباطات، علوم 
و فن آوري ه��اي نوين به هم��راه خود، 
معضات��ي را ب��راي جوامع انس��اني به 
ارمغ��ان آورده اند و در دهه ه��اي اخير، 
گس��ترش باي خانمان سوز مواد مخدر 
در ايران از مهم تري��ن عوامل بزهكاري 

محسوب مي شود. 
طبق تحقيقات انجام ش��ده، رفتارهاي 
بزهكارانه ناشي از اعتياد به مواد مخدر، 
امري اجتناب ناپذير بوده و ميزان اعمال 
بزهكارانه معتادان نيز بسيار زياد و متنوع 
است؛ چراكه اقدام به خريد و فروش مواد 
مخدر در وهله اول با انواع قانون ش��كني 
همراه است و باعث درگير شدن معتادان 
در جرائم سنگين تر، نظير بر هم زدن نظم 

عمومي و ضرب وجرح مي شود. 
رابطه بين بزهكاري و اعتياد يك پديده 
دائمي عمومي و غير قابل اجتناب تلقي 
مي ش��ود؛ چراكه ميزان استفاده از مواد 
مخدر و ارتكاب جرائم كام��ًا با يكديگر 
رابطه دارند و ميزان بزه��كاري همگام 
با افزايش مصرف مواد مخ��در، افزايش 
پيدا مي كند. از س��وي ديگر همبستگي 
بين م��واد مخ��در و بزهكاري، مس��ئله 
مش��تركي به نام »انح��راف« يا »اخاق 
ضد اجتماعي« ب��ه وجود م��ي آورد كه 
اعتي��اد در آن به عنوان ي��ك انحراف يا 

ناهنجاري اجتماعي تلقي مي شود. 
 اعتياد نش��ان دهنده نوع��ي ناهنجاري 
رفتاري در شخصيت اجتماعي فرد است 
و جرائمي ك��ه معتادان به م��واد مخدر 
مرتكب مي شوند، صرفاً جنبه اقتصادي 
و مالي ندارد و ناش��ي از ناهنجاري هاي 
رفتاري اس��ت. م��واد مخ��در همچنين 
باعث پافشاري معتاد در اعمال بزهكارانه 
مي شود و اين امر نشان دهنده تأثير مواد 

مخدر در فرد بزهكار است. 
اعتياد باعث ارتكاب دو جرم اصلي توس��ط 
معتاد مي ش��ود: يكي حمل و خريدوفروش 
مواد مخدر و ديگري سرقت براي تهيه مواد 
مخدر كه هر دو جرم براي دستيابي به مواد 
مخدر ضروري هستند كه اين جرائم عموماً به 
دو نوع تقسيم مي شوند: يكي مربوط به مواد 
مخدر و ديگري جرايم جانبي. همچنين جرائم 
در معتادان بسيار گسترده و پيچيده است و نه 
فقط نياز معتاد به م��واد مخدر بلكه جرائم و 
جنايات خطرناك جانبي را نيز دربر مي گيرد. 
سرقت به خاطر تهيه مواد مخدر علت اصلي 
جرائ��م ديگر اس��ت و بي��ش از 60درصد از 
معتادان با اين اقدام به اخال در نظم عمومي 

و بزهكاري اجتماعي دامن مي زنند. 
اقدامات بزهكاران��ه در معتادان ممكن 
اس��ت به طور مداوم ص��ورت گيرد يا بر 
اثر تغيير شرايط، افزايش يا كاهش يابد. 
طبق اظهارات يكي از آسيب شناس��ان 
كشور، پدران معتاد براي حفظ رابطه با 
فرزندان خود، آنه��ا را به مصرف و توزيع 

مواد مخ��در وامي دارند كه اين مس��ئله 
س��رآغاز و عامل 65 درصدي بزهكاري 

كودكان است. 
پدران معت��اد به طور معم��ول در قبال 
فرزندان احساس مسئوليت نمي كنند و 
در مواقعي كه يكي از والدين يا هر دو نياز 
به مواد مخدر داش��ته باشند، فرزند آنها 
نه تنها از تربيت درست خانواده بي بهره 
مي ماند بلكه بايد گدايي يا سرقت را ياد 
بگيرد تا بتواند به تنهايي يا همراه خواهر 
يا برادر خود مرتكب جرم ش��ود و مواد 
مخدر م��ورد نياز والدي��ن را تأمين كند 
و اين س��رآغازي براي بزهكاري اس��ت 
و تبعات ناش��ي از آن صدم��ات زيادي 
را به اي��ن كودكانه چ��ه در محيط خانه 
و چه در جامعه وارد مي كن��د. بنابراين 
والدي��ن اصلي تري��ن عل��ت بزهكاري 
كودكان محسوب مي ش��وند، زيرا آنان 
بدون خواس��ت و اراده خ��ود و به خاطر 
مش��كات خان��واده به وي��ژه والدين به 
وضعيت و ش��رايط ناخواسته دچار شده 

و مي شوند. 
به خطر افتادن سامت كودكان كه طعم 
خوش زندگي را از سوي والدين بي رحم 
و آلوده خود در مواد مخدر نچشيده اند از 
جمله ابتدايي ترين دستاوردها در نابودي 
زندگي حال و آينده آنان اس��ت. دزدي 
لوازم خودرو، جيب ب��ري و دخل زني از 
مهم ترين س��رقت هاي معتادان بزهكار 
است و خرده فروش��ي مواد مخدر همراه 
با مخلوط كردن مواد زائ��د به مواد قابل 
فروش از جمل��ه جرائمي اس��ت كه در 
نوجوانان و كودكان معتاد ديده مي شود. 
از آنجا كه مواد مخ��در روانگردان فرد را 
دچار توهم و اختال در سيس��تم فكر و 
تصميم گيري مي كند، فرد معتاد به اين 
مواد متوجه زش��تي اعمال خود نش��ده 
و حت��ي ممكن اس��ت در حال��ت توهم 
دس��ت به رفتارهاي خشونت آميز مانند 

ضرب وجرح و قتل نيز بزنند. 
طب��ق تعريف هاي رس��مي و تحقيقات 
علمي، معتاد اخاق عمومي، سامت و 
رفاه خود، خان��واده و اجتماع را به خطر 
مي اندازد. اغلب معتادان ناگزيرند زندگي 
خ��ود را از راه ه��اي نادرس��ت همچون 
دزدي، تجاوز، آدم كشي، فحشا و فروش 
مواد مخ��در تأمين كنن��د و اين خود به 
افزايش كج روي و انحرافات اجتماعي در 
هر جامعه كم��ك مي كند و چون قيمت 
مواد مخدر گران اس��ت، اف��راد معتاد، 
اغلب ناگزيرند كه ب��ا انجام فعاليت هاي 
غيرقانوني و نامش��روع مواد م��ورد نياز 
خود را تأمي��ن كنند. پ��س رابطه مواد 
مخدر و بزهكاري يك ارتباط تنگاتنگ 

و ناگزيري است. 
با توجه  به علل و نتايج بروز بزهكاري كه رابطه 
مستقيمي با اعتياد دارد به راحتي مي توان با 
پيشگيري از اعتياد آمار جرم و بزه را در جامعه 
كاهش داد و از آنجايي كه اعتياد عامل اصلي 
در بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي يك 
جامعه اس��ت، بايد با آموزش، پيشگيري و 
درمان، اين مثلث را كامل و به تبع آن عوارض 
و پيامدهاي خطرن��اك ناش��ي از اعتياد را 
كاهش داد. اعتياد خود نتيجه بس��ياري از 
عوامل اجتماعي ديگر است كه در بررسي ها 
مي توان ب��ه جرئت گفت ه��م اعتياد عامل 
بزهكاري است و هم بزهكاري عامل اعتياد؛ 
چراكه هر دو از مهم تري��ن ناهنجاري هاي 
اجتماعي و نقض قانون به ش��مار مي روند و 
براي كاهش پيامدهاي هر دو، بايد با آموزش 
و پيش��گيري، جامعه را به سمت آگاهي در 

همه سنين سوق داد. 

نرگس رشيد

پروندهمأمورانپليسسبزواردوبارهبررسيميشود
پرونده شش مأمور پليس سبزوار كه در جريان 
بازداشت قاتل فراري،  متهم و دو همراهش را 
به كام مرگ كشانده بودند، پس از دوبار نقض 
در ديوان عالي كش�ور براي تحقيقات بيشتر 
در دادس�راي امور جنايي بررس�ي مي شود. 
پرونده ش��ش مأمور پليس سبزوار كه در جريان 
بازداش��ت قاتل فراري در تهران مرتكب سه فقره 
قتل شده بودند پس از دوبار نقض حكم قصاص از 
سوي قضات ديوان عالي كشور، براي كامل شدن 

تحقيقات به دادسرا فرستاده شد. 
به گزارش جوان، چهارم آبان س��ال 94، مأموران 
پليس ته��ران از حادث��ه تيراندازي در س��ه راه 
افسريه باخبر شده و راهي محل شدند. بررسي ها 
نشان داد كه تيمي از مأموران پليس شهرستان 
سبزوار هنگام تعقيب خودروي پرايد قاتل فراري 
تيراندازي كرده اند كه قاتل فراري به نام فرشيد 

24 ساله و برادر 30 ساله اش فرشاد كه با شليك 
گلوله جان باخته اند. همچنين مش��خص شد دو 
سرنشين ديگر خودرو مجروح و راهي بيمارستان 
ش��ده اند. تحقيقات ادامه داش��ت تا اينكه خبر 
رس��يد يكي از مجروحان به نام عباس 26 س��اله 
نيز در بيمارستان به خاطر شدت جراحات فوت 
كرده است، اما سرنش��ين ديگر كه سرباز وظيفه 
كانتري خليج فارس بود تحت درمان قرار دارد. 
با انتقال اجساد به پزشي قانوني يكي از مأموران 
پليس مورد تحقيق قرار گرفت. او در شرح ماجرا 
گفت: در تعقيب قاتل ف��راري بوديم كه متوجه 
شديم او به شهر تهران آمده است. با نيابت قضايي 
براي بازداش��ت وي از شهرستان س��بزوار راهي 
تهران شديم. از پارك زيتون پاكدشت در تعقيب 
پرايد مورد نظ��ر بوديم و در اين م��دت چهار بار 
با پليس 110 براي درخواس��ت ني��روي كمكي 

تماس گرفتيم، اما هيچ نيرويي فرس��تاده نشد. 
به همين خاطر ب��ا به كار گيري قانون اس��تفاده 
از ساح ش��ليك كرديم. با ش��ليك گلوله راننده 
پرايد به س��رعت ماش��ين اضافه كرد و همچنان 

در حال فرار بود. 
او در ادامه گفت: با دو نفر از همكارانم س��وار پژو و 
سه مأمور آگاهي نيز س��وار سمند شدند. عمليات 
تعقيب ادامه داشت و هوا تاريك بود. در آن شرايط 
به الستيك هاي پرايد شليك كرديم و در حالي كه 
خودروهاي سمند و پژو مماس با پرايد در حركت 
بودند، راننده پرايد خ��ودرو را متوقف كرد تا دنده 
عقب حركت كند. همان موقع فرشيد همراه برادرش 
از ماشين پياده شد و دستش را به سمت كمرش برد. 
فكر كرديم اسلحه همراهش است و قصد شليك 

دارد به همين خاطر به طرف آنها شليك كرديم. 
وي در آخر گفت: قصد كشتن آنها را نداشتيم. ما به 

سمت پايين خودرو شليك كرديم و نمي دانستيم 
غير فرشيد سه نفر ديگر نيز همراه او هستند. 

با ثبت اين توضيحات اما با اعام گزارش پزشكي 
قانوني و نظريه كارشناسان اسلحه شناسي شش 
مأمور پليس به اتهام قتل عمد مورد تحقيق قرار 
گرفتند و پرونده بعد از صدور كيفرخواس��ت به 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد. 
ش��ش مأمور پليس دوبار در ش��عبه دوم دادگاه 
محاكمه و هر دوبار به قصاص محكوم شدند. اما 
هر بار رأي صادره با اعت��راض آنها به ديوان عالي 
كشور فرستاده شد و حكم قصاص نقض و اين بار 
نيز از سوي قضات شعبه 47 ديوان نيز نقض شد. 
پرونده به دستور قضات ديوان براي رفع نواقص 
به دادسرا ارسال ش��د تا بعد از تكميل تحقيقات 
بار ديگ��ر در دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 

رسيدگي شود. 

كليدسرقتدردستمردهمسايه
مرد جوان وقتي متوجه ش�د كه همسايه اش 
كليد خان�ه را روي در ج�ا گذاش�ته از روي 
آن يدك س�اخت و به خانه وي دس�تبرد زد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ كارآگاه هوش��نگ 
كاكاوندي رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران 
توضيح داد: 23 اسفند سال گذشته زن جواني وارد 
كانتري 130 نازي آباد شد و گزارش يك سرقت 
را اعام ك��رد. او گفت:  براي چند س��اعت خانه 
را ترك كردم. وقتي برگش��تم متوجه شدم كه 
وضع خانه به هم ريخته و پول و طاهايم سرقت 
شده است. وقتي پرونده براي بررسي بيشتر به 
پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران فرستاده ش��د 

تحقيقات بيشتري در اين باره انجام شد. 
بررسي ها در اين باره نشان داد كه سارق فردي 
آشنا بوده كه با داشتن كليد وارد شده و مرتكب 

سرقت شده است. در شاخه ديگري از تحقيقات 
مأموران پليس متوجه شدند كه سرقت از سوي 
مرد همس��ايه رقم خورده اس��ت. بعد از كامل 
ش��دن تحقيقات مأموران با حك��م قضايي وارد 
خانه وي ش��ده و مقداري از اموال سرقت شده 
را كشف كردند. متهم در بازجويي هاي اوليه به 
س��رقت اعتراف كرد و گفت: مدتي قبل بود كه 
همسايه مان به من خبر داد كه شير آب خانه شان 
نشتي دارد و درخواست كمك كرد. از آنجا كه در 
كار فني مهارت دارم به خانه شان رفتم و مشكل 
نشت آب را برطرف كردم. وقتي در حال كار بودم 
متوجه شدم كه ش��اكي وضع مالي خوبي دارد. 
آنجا بود كه تصميم گرفتم در فرصت مناس��ب 
از خانه شان س��رقت كنم. متهم ادامه داد: يك 
روز متوجه شدم كه شاكي كليد خانه اش را روي 

در جا گذاشته است. كليد را برداشتم و به سراغ 
كليدساز رفتم و از روي آن كليد يدك ساختم. 
دس��ته كليد اصلي را دوب��اره روي قفل در خانه 
شاكي گذاشتم و منتظر فرصت مناسبي ماندم 

تا بتوانم از او سرقت كنم. 
متهم در توضيح س��رقت هم گفت: روز حادثه 
وقتي ش��اكي خانه ش��ان را ترك كرد از فرصت 
اس��تفاده كردم و با كليد يدك كه داش��تم وارد 
شدم. خانه را جس��ت وجو و  پول و طاهايش را 

سرقت كردم تا اينكه بازداشت شدم. 
س��رهنگ كارآگاه هوش��نگ كاكاوندي رئيس 
پايگاه هفتم پليس آگاهي ته��ران بزرگ گفت: 
متهم در تحقيقات بيشتر به سه فقره سرقت ديگر 
هم اعتراف كرده است. وي گفت: تحقيقات براي 

كشفت جرائم بيشتر وي جريان دارد. 

فراردخترزيركازدستشيطان
دختر جوان وقتي متوجه شد راننده پرايد 
قصد تعرض دارد با ارس�ال لوكيش�ن به 
مديرش او را از ماجرا با خبر كرد و سپس 
خود را از خودروي وي به بيرون انداخت. 
به گزارش جوان، سرهنگ جليل موقوفه اي 
رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ توضيح 
داد: دو روز قبل دختري 22 ساله خودش را 
به كانتري 144 جواديه تهرانپارس رساند 
و عليه مردي شيطان صفت شكايت كرد. او 
گفت: ساعتي قبل در خيابان تهران نو منتظر 
تاكس��ي بودم تا به مح��ل كارم در خيابان 

اتحاد بروم. 
هر چه منتظر ماندم از تاكس��ي خبري نشد 

براي همي��ن وقتي ي��ك خ��ودروي پرايد 
مس��افربر توقف كردم مجبور ش��دم سوار 
ش��وم. راننده بعد از طي مسافتي ناگهان به 
سمت جاده تلو تغيير مس��ير داد. فهميدم 
كه نيتي شوم در س��ر دارد. خونسردي ام را 
حفظ كردم و با راننده طرح دوستي ريختم. 
در فرصتي كه ايجاد شد براي مدير شركتم 
پيامكي فرستادم و او را با خبر كردم. بعد هم 
لوكيشن محل را برايش ارسال كردم. وقتي 
متوجه شدم كه مديرم از ماجرا با خبر شده و 
براي كمك به من وارد عمل شده در خودرو 
را باز كردم كه خودم را بيرون بيندازم. راننده 
هم دس��ت انداخت و كيفم را گرفت با اين 

حال خودم را از ماشين بيرون انداختم و او 
با سرقت كيفم فرار كرد. بعد از مطرح شدن 
ش��كايت تيمي از مأموران پليس آگاهي به 

دستور قاضي در اين باره تحقيق كردند. 
مأم��وران پليس ب��ا بررس��ي دوربين هاي 
مداربسته شماره پاك خودروي پرايد 111 
را به دست آورده و راننده اش را در تهرانپارس 
شناسايي و بازداشت كردند. متهم 37 ساله 
كه متأهل بود در اولين بازجويي ها به جرمش 
اعتراف ك��رد. س��رهنگ جليل موقوفه اي، 
رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ گفت: 
تحقيقات براي كش��ف جرائم بيشتر متهم 

جريان دارد. 
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