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  كشف جسد در درياچه چيتگر 
ب�راي  غرق ش�ده  چيتگ�ر  درياچ�ه  در  ك�ه  جوان�ي  م�رد  جس�د 
ش�د.  منتق�ل  قانون�ي  پزش�كي  ب�ه  م�رگ  اصل�ي  عل�ت  بررس�ي 
به گزارش »جوان«، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه هشتم تير قاضي ساسان غالمي بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از كشف جسد مرد 
ناشناسي در درياچه چيتگر با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 
محل شد. تيم جنايي در محل حادثه با جسد مردي حدوداً 28 ساله روبه رو شدند كه به طرز 
مرموزي داخل درياچه چيتگر غرق شده بود. همزمان با تحقيقات درباره اين حادثه، جسد 

براي شناسايي و مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد. 

10 كشته در يک تصادف
تص�ادف دو خ�ودروی پ�ژو در مح�ور كن�ارک ب�ه نيک ش�هر در اس�تان 
گذاش�ت. برج�ا  زخم�ی  دو  و  كش�ته   10 بلوچس�تان،  و  سيس�تان 
ساعت 22:18 شامگاه پنج ش��نبه، مأموران پليس و امدادگران از حادثه رانندگی در 

محور كنارک به نيک شهر باخبر و در محل حاضر شدند.
 بررس��ی ها نش��ان داد، دو خودروی پژو بعد از تصادف دچار آتش س��وزی شدند كه 
همزمان با خاموش شدن آتش، مشخص شد 10 سرنشين دو خودرو به علت شدت 
جراحت فوت   و دو نفر هم مجروح  به بيمارستان منتقل شده اند. علت حادثه در دست 

بررسی است.

پارک ها در تسخير معتادان
 و بی خانمان ها

   حسين فصيحی
با گس��ترش ش��هرها و افزايش آپارتمان نش��ينی، نياز به افزايش 
بوستان ها و تجهيز  و برقراری امنيت در آن وجود دارد تا شهروندان 
اوقات فراغ��ت خود را در اين مكان ها س��پری كنند. بس��ياری از 
ش��هروندانی كه به امكانات اختصاصی مثل خان��ه وياليی، باغ و 
امكانات تفريحی دسترس��ی ندارند، نياز دارند ب��رای پياده روی، 
حرف زدن و تفريح به پارک  بروند و از فضای ايجاد ش��ده استفاده 
كنند. آنها اگر در پارک احس��اس ناامنی كنن��د، تصور می كنند 
جامعه ناامن شده و اين تصور را با خود به اجتماع منتقل می كنند. 
وظيفه حفاظت و نگهداری از پارک ها به عهده شهرداری  و پليس 
اس��ت، اما آنها به وظيفه خود در اين باره   عمل نمی كنند و نسبت 
به تجمع اف��راد بي خانمان، معتادان و آس��يب ديدگان اجتماعي 
در اين محل ها بي توجه هس��تند.   از همين رو عمده پارک ها كه با 
هزينه هاي عمومي ايجاد و نگهداري مي شود در اختيار اين افراد 
قرار دارد و ش��هروندان از ورود به آن بيم دارند. پليس و مسئوالن 
حفاظت از  پارک ها بايد مراقبت ه��اي الزم را در اين زمينه انجام 
دهند و با گش��ت زني و كنترل فضاي پارک ها، مانع از ورود افراد 
پرخطر به فضاهاي س��بز ش��وند، اما آنها در انج��ام وظايف خود 
كوتاهی می كنند. در پارک ها يا از كانكس و گشت پليس و مأموران 
حفاظت شهرداری خبری نيست يا اگر خبری هم باشد نسبت به 

حضور افراد پرخطر بی توجه هستند.
 پليس گاهي طرح هايي براي سالم سازي بوستان ها اجرا مي كند، 
اما روشن اس��ت اين طرح ها مقطعي و بدون فايده است، چراكه با 
حضور پليس، افراد پرخطر از پارک خارج مي ش��وند و ساعتي بعد 
به همان محل يا به پارک ديگر مراجع��ه مي كنند. در يک برآيند 
كلی ش��كل گيری اين افراد، نشان از بي توجهي س��اختار جامعه 
به پيوس��ت هايی دارد كه منجر به ش��كل گيری افراد آسيب ديده 
اجتماعي می ش��ود. اين افراد نبايد در پارک ها و معابر عمومي رها 
باشند و به راحتی مرتكب جرم شوند و احساس امنيت را به خطر 
بيندازند، بلكه بايد در محل هايي مثل گرمخانه ها نگهداري شوند. 
رفتارهاي ناهنجاری كه از س��وي افراد ولگرد يا مصرف كنندگان 
مواد مخدر در پارک ها انجام مي ش��ود در مع��رض ديد كودكان و 
نوجوانان قرار دارد. عادي ش��دن اين رفتارها در بوستان ها عالوه 
بر اينكه ممكن اس��ت مورد تقليد نوجوانان و جوان��ان قرار گيرد، 
احساس ناامني را هم گسترش می دهد. در حال حاضر بسياري از 
جرائم خش��ن مثل زورگيری و قتل در پارک ها اتفاق مي افتد. اگر 
جمله »قتل در پارک« را در يكي از موتورهاي جس��ت وجو تايپ 
كنيد، متوجه می شويد كه بسياری از جرائم خشن در فضای سبز 
اتفاق افتاده و عمده پارک ها به پاتوق افراد پرخطر تبديل شده اند. 
از همين رو بی توجهی شهرداری و پليس در عمل به وظايف قانونی 
خود در نظارت و كنترل امنيت بوس��تان ها و فضاهای سبز سبب 
ش��ده فضای اجتماعی پارک ها تهدي��د و اين مكان ه��ا به پاتوق 
مجرمان و بی خانمان ها تبديل ش��ود. پلي��س و مأموران حفاظت 
شهری بايد نس��بت به انجام وظايف قانونی خود متعهد باشند و با 
استفاده از مشاركت های اجتماعی به سالم سازی فضاهای عمومی 

كمک كنند.

مرد متهم به قتل همس�ر صيغه اي اش ك�ه از كاركنان 
دادگس�تري تهران ب�ود، در حالي پاي مي�ز محاكمه 
ايس�تاد كه هنوز جس�د مقتول كش�ف نشده است. 
به گزارش »جوان«، 16 بهمن س��ال 97 زن ميانسالي به 
اداره پليس پايتخ��ت رفت و مأموران را از ناپديد ش��دن 
خواه��رش ليال با خبر ك��رد. او گفت: »خواه��رم كارمند 
دادگستري اس��ت. او ازدواج كرده بود و صاحب دو فرزند 
بود. چند سال قبل شوهرش فوت كرد، به همين خاطر در 
خانه اي كه در خيابان سلسبيل داشت، زندگي مي كرد. من 
و خواهرم هر روز با هم تماس داشتيم، اما چند روزي است 

پاسخ تماس هايم را نمي دهد و از او خبري نيست.«
با اعالم اين خبر، تالش براي يافتن زن ميانسال آغاز شد، 
اما ردي از وي به دس��ت نيامد تا اينكه پليس در رديابي 
تلفن همراهش دريافت او آخرين تماس را با پسر عمويش 
فرزين داشته است. همچنين مشخص شد ليال بعد از فوت 
ش��وهرش صيغه فرزين ش��ده بود. با ثبت اين اطالعات، 

فرزين 55 ساله بازداشت شد. 
تحقيقات ادامه داشت تا اينكه فرزين در بازجويي هاي فني 
لب به اعتراف گشود و به قتل اعتراف كرد. او در شرح ماجرا 
گفت: »متأهل بودم و دو فرزند پسر و دختر داشتم. 10 سال 
قبل دختر عمويم را بعد از فوت شوهرش صيغه كردم. من 
و ليال رابطه خوبي داشتيم تا اينكه مدتي قبل از حادثه به 
خاطر مسائل مالي اختالف پيدا كرديم. اين اختالف ادامه 
داشت تا روز حادثه براي انجام كاري به رودهن رفتيم. در 
مسير برگشت از او خواس��تم خانه اش را به اسم من بزند. 
همين بهانه درگيري ش��د و او مي خواس��ت خودش را از 
ماشين به بيرون پرتاب كند. هر دو خيلي عصباني بوديم، 
به همين خاطر او را هل دادم، ولي نفهميدم سرش به كجا 

خورد و ضربه مغزي شد.«
متهم در خصوص كش��ف قط��رات خ��ون در خودرو  اش 
گفت: »ليال از شدت عصبانيت ليواني را كه در دستش بود 
فشار داد و شكس��ت. قطرات خون در ماشينم مربوط به 
بريدگي دستانش بود. « مرد ميانسال درباره مخفي كردن 
جسد نيز گفت: »بعد از قتل جس��د روي دستم مانده بود 
و نمي دانس��تم چكار كنم. به همين خاطر حوالي همان 
منطقه يک افغان  را ديدم و قرار شد با پرداخت پول جسد 
را تحويلش بدهم. نمي دانم او با جس��د چه كرد. احتمال 

مي دهم آن را مثله و در چند س��طل زباله در سطح شهر 
رها كرده باشد.«

با اقرارهاي متهم، مرد افغان دس��تگير ش��د و به جرمش 
اعتراف كرد. دو متهم راهي زندان شدند و پرونده با گذشت 
سه سال در حالي كه هنوز جسد زن جوان كشف نشده بود 
با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يک استان تهران 

فرستاده شد. 
پرونده در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت قضايي شعبه 
دهم دادگاه به رياس��ت قاضي رضايي قرار گرفت. بعد از 
اعالم رسميت جلسه، وكيل اولياي دم در غياب موكلشان 

به جايگاه رفت و درخواست قصاص كرد. 
در ادامه متهم به دس��تور رياس��ت دادگاه در جايگاه قرار 
گرفت. او بعد از تفهيم سه اتهام مباش��رت در قتل عمد، 
جنايت بر ميت و اخفای جس��د مدعي شد قتلي مرتكب 
نشده است. او گفت: »ليال دختر عمويم بود و خيلي به هم 
عالقه مند بوديم. من ديپلم داش��تم و به پيشنهاد او وارد 
دانشگاه پيام نور شدم تا در رش��ته حقوق تحصيل كنم. 
ليال هم در همين رشته در مقطع فوق ليسانس تحصيل 
مي كرد. ق��رار بود خانه مس��كن مهری را ك��ه در دماوند 
داشتم، بفروشم تا دفتر وكالت بزنيم. با همه اين عالقه و 

رابطه صميمانه چطور مي توانم قاتل باشم؟«
متهم در ادامه به سؤاالت هيئت قضايي پاسخ داد. 

قاضي: با توجه به شرايطي كه داشتي، چرا به دادگاه نامه 
ننوشتي و تقاضاي تعيين تكليف نكردي؟ 

متهم: بيش از 20 نامه نوشتم، اما هرگز به دادگاه فرستاده 
نشد. بعضي نامه ها به سطل زباله انداخته مي شد. 

قاضي: طبق اظهارات، تلفن همراه شما و مقتول دقيقاً در 
همان محل وقوع جرم آنتن دهي داشته  و بعد از آن در نقطه 

ديگري آنتن دهي نداشته است. چه توضيحي داري؟
 متهم: قبول دارم به رودهن رفته بوديم، ولي ليال را بعد از 

اتمام كارش به خانه اش رساندم. 
قاضي: در اين سال ها چند بار به قتل اقرار كردي و چند بار 
آن را انكار كردي. علت اين همه تناقض گويي ها چيست؟

هر جا تحت فشارهاي رواني و جسمي بودم، به قتل اعتراف 
مي كردم و هر جا ب��راي حرف زدن آزاد ب��ود، حقيقت را 

مي گفتم. 
قاضي: مدعي هس��تي هر روز به ليال س��ر مي زدي. چرا 

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
 تلفني آگهي مي پذيرد
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     یادداشت 

از دوم بهمن تا 16 بهمن  كه او ناپديدش��ده بود، به پليس گزارشي 
ندادي ؟

متهم: آن روزها ليال دنبال پايان نامه فوق ليسانس بود، به همين خاطر 
از من خواست زياد با او تماس نگيرم و سراغش نروم. 

متهم بعد از پاسخ به اين س��ؤاالت، در آخرين دفاعش گفت: »بعد از 
حادثه، خانواده ام را از دست دادم. دخترم در رشته پرستاري دانشجو 
است ولي با اين حادثه نمي تواند درسش را ادامه دهد. معتقدم اصاًل 
قتلي رخ نداده و ليال زنده  اس��ت. شايد به خارج از كشور رفته است و 

ما اطالعي نداريم.«
بعد از دفاعيات متهم رديف اول، جلسه به دليل كمبود وقت به تاريخ 

ديگري موكول شد تا   متهم پرونده نيز از خودش دفاع كند. 

  بدون  پيد ا  شدن جسد  
محا كمه  قا  تل كارمند   د ادگستري

  آرمين بينا 
تحقيق�ات پلي�س پايتخ�ت در پرون�ده م�ردان آدم رب�ا ك�ه پس�ر يكی 
از تاج�ران ته�ران را ب�رای اخ�اذی 30ميلي�ارد تومان�ی ب�ه گ�روگان 
گرفت�ه بودن�د ب�ا دس�تگيری س�ه مظن�ون وارد مرحل�ه  ای ت�ازه ش�د.

به گزارش جوان، مدتی قبل مرد ثروتمندی در تهران سراسيمه به اداره پليس رفت 
و از چند مرد ناشناس به اتهام ربودن پسر 21 ساله اش، كامران شكايت كرد.

مرد كارخانه دار در توضيح ماجرا گفت: »تاجر روده گوس��فند هستم و كارخانه 
بزرگی هم دارم و فرآورده های روده گوسفند را از كارخانه ام به كشورهای اروپايی 
صادر می كنم. امروز پسرم با خودروی 206 خودش در راه رفتن به كارخانه ناپديد 
شد. چند ساعتی بود از او بی خبر بوديم تا اينكه مرد ناشناسی از طريق شبكه های 
اجتماعی با تلفن همراه پسرم با من تماس تصويری گرفت. پسرم در اتاقی دست و 
پا بسته حبس شده بود و مردی هم او را شكنجه می داد. تازه فهميدم آنها پسرم را 
گروگان گرفته اند و بعد هم از من خواستند برای آزادی كامران، 30 ميليارد تومان به 

آنها بدهم. آنها تهديد كردند اگر به پليس خبر بدهم، پسرم را می كشند.« 
با طرح اين شكايت، پرونده به دس��تور قاضی عظيم سهرابی، بازپرس شعبه نهم 
دادسری امور جنايی تهران برای دستگيری آدم ربايان و نجات گروگان در اختيار 

تيمی از كارآگاهان پليس آگاهی قرار گرفت. 
   آزادی گروگان 

بررسی های مأموران پليس نشان داد عامالن آدم ربايی، سه مرد هستند كه روز 
حادثه با يک خودروی پرايد، خودروی پسر تاجر را تعقيب و در يكی از خيابان های 

خلوت، راه او را سد می كنند و به زور او را می ربايند. 
درحالی كه سه روز از حادثه گذشته بود و مأموران همچنان در تالش برای شناسايی 
آدم ربايان بودند، باخبر شدند متهمان گروگان را در بيابان های اطراف ورامين رها 
كرده اند.  كامران پس از رهايی به مأموران گفت: »آدم ربايان مرا به خانه ای قديمی 
نزديكی قوچ حصار شهرری منتقل كردند. در اين سه روز، آنها مرا به شدت شكنجه 
كردند و زمانی هم كه چشمانم باز بود آنها نقاب به صورت داشتند و من هرگز چهره 
آنها را نديدم و در نهايت وقتی متوجه شدند مأموران پليس به آنها نزديک شده اند، 
مرا داخل پتويی پيچاندند و در بيابان های اطراف ورامين رها كردند تا اينكه با داد و 

فريادهايم، راننده يک خودروی عبوری متوجه من شد و جانم را نجات داد.« 
    دستگيری 3 مظنون 

مأموران پليس در ادامه به ردپای سه مرد جوان در حادثه آدم ربايی رسيدند كه با 
تاجر سرشناس رابطه كاری داشتند. بررسی ها نشان داد، سه مظنون از رقيبان كاری 
شاكی هستند، به همين دليل آنها را بازداشت كردند. سه متهم در بازجويی ها، جرم 
خود را انكار كردند، اما مدعی شدند كه افرادی آدرس و ساعت رفت و آمد پسر تاجر 

را از ما پرسيدند، اما ما خبر نداشتيم كه آنها قصد آدم ربايی و اخاذی دارند. 
در حالی تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد كه شاكی دوباره مدعی شده افرادی 

دوباره قصد اخاذی 15 ميلياردی از او را دارند. 

  بازداشت 3 مظنون
 در آدم ربايی

 30 ميليارد تومانی


