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لزوم بازنگري   
در شيوه هاي برخورد با مواد مخدر

مصرف مواد مخدر و پيامدهاي ناشي از آن هزينه هاي بسياري را به کشور 
تحميل مي کند. هزينه هايي که اگر صرف پيشگيري از گرايش به مصرف 
افيون يا بازنگري اساسي در شيوه هاي برخورد با آن شود، مي تواند تا حدود 

زيادي از آلوده شدن جمعيت کشور به مواد مخدر جلوگيري کند. 
آخرين سرشماري رسمي درباره آمار مصرف کنندگان مواد مخدر، سال 
 95 انجام شده  اس��ت که آمار معتادان حدود 3 ميليون نفر اعالم شد.

     در حالی که مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر معترفند شمار افراد مبتال 
از  آمار رسمي بيشتر است. بخش عمده اي از اين مصرف کنندگان، معتادان 
متجاهر هس��تند که جوالن آنها در ش��هرها منجر به بروز آسيب هاي 
بسياري شده است. در آمار رسمي، شمار اين افراد بيش از 65 هزار نفر 
اعالم شده که فراواني آن در تهران حدود ۲۲ هزار نفر و بقيه آمار مربوط 
به کالن شهرهاي ديگر است. براساس آمار رسمي، در کشور 16 اردوگاه 
نگهداري و درمان اين دسته از معتادان در حال فعاليت هستند.  در تهران 
حدود 16 هزار نفر از اين افراد ساماندهي و در اردوگاه ها نگهداري مي شوند. 
نگهداري از اين افراد هم از سوي سازمان زندان ها، سپاه، بسيج، نيروی 
انتظامی و سازمان بهزيستی در حال انجام است. با اين وجود عمده ترين 
مشکل در حوزه درمان مصرف کنندگان اين است که بيش از ۸۰ درصد از 

معتادان درمان شده دوباره به چرخه مصرف اعتياد برمی گردند. 
9۰ درصد مخدرهاي مصرف شده در کش��ور هم سنتي است. اين آمار 
مي گويد، حدود ۸۰ درصد کشفيات »ترياک«، 1۰ درصد »حشيش« و 
»ُگل« و حدود ۲ درصد »هروئين« و ۲ درصد هم »شيشه« است. درباره 
چرايي گرايش به مصرف مواد مخدر موضوعات بسياري مطرح است. از 
جمله عمده ترين دليل گرايش به مواد مخدر نداشتن توانايي »نه« گفتن 
به دوستان و پيشنهاددهندگان است. بيش از 3۰ درصد مصرف کنندگان 
هم اعالم کرده اند تصور نمي کردند با يک يا دو بار مصرف گرفتار اعتياد 
شوند. دانش آموزان و دانش��جويان از جمله جمعيتي هستند که توان 
»نه « گفتن ندارند. براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر 
ميانگين اعتياد در جمعيت دانش آموزي ۲ و يک دهم درصد اس��ت و 
در جمعيت دانشجويي حدود ۴ درصد است. ستاد مبازه با مواد مخدر 
ميانگين سن مصرف کنندگان را حدود ۲۴ سال  اعالم کرده است. مفهوم 
سن اعتياد هم ميانگين مجموع معتادان در نظر گرفته مي شود، چرا که 
ممکن است افرادی در سن پايين تر مصرف مواد را شروع کرده باشند. 
براساس آماري که سازمان زندان هاي کش��ور اعالم کرده، ۴۴ درصد از 
محکومان به طور مستقيم و ۲6 درصد هم به صورت غيرمستقيم به دليل 
جرائم مواد مخدر بازداشت هستند، يعني ۷۰ درصد آمار زندانيان کشور 

مربوط به جرائم مواد مخدر است. 
رويکردي که مقابل مصرف مواد مخدر در پيش گرفته شده، رويکردي 
مقابله اي بوده، به طوري که تاکنون 3 هزار و ۸۰۰  مأمور پليس در جريان 
درگيري با سوداگران مرگ به شهادت رسيده اند و بيش از 1۲ هزار نفر 
هم دچار معلوليت شده اند. با وجود اينکه تالش هاي بسياري در زمينه 
مبارزه با مصرف مواد مخدر صورت گرفته، گرايش به افيون عمده ترين 
نگراني اجتماعي است، به طوري که زمان دسترسي به مواد مخدر در حال 
حاضر به کمتر از هفت دقيقه رسيده است. کمتر شدن زمان دسترسي به 
مواد مخدر را مي توان به منزله  بي ثمر بودن رويکردهايي تلقي کرد که در 
گرايش به مواد مخدر وجود دارد. رويکرد قانوني کردن مواد مخدر، يکي 
از رويه هايي است که بسياري از کشورها نسبت به آن اقبال نشان داده اند. 
مهم ترين دستاورد اين رويکرد از بين رفتن قاچاق مواد مخدر است. زماني 
که موضوع قاچاق از بين برود، مبارزه اي هم براي آن در جريان نخواهد بود، 
از همين رو جان مأموران در مبارزه با آن هم به خطر نخواهد افتاد. يکي از 
عمده ترين آسيب هايي که اکنون متوجه مبتاليان است، ناخالص بودن 
مخدرهايي است که به دست مصرف کنندگان مي رسد. از اين رو با قانوني 
شدن آن، امکان آسيب هاي جسماني که متوجه مصرف کنندگان خواهد 
شد به طور محسوس کاهش خواهد يافت. در حال حاضر با وجود اينکه 
دستگاه هاي زيادي در جريان مبارزه با مواد مخدر فعال هستند، اقبال به 
مصرف مواد مخدر مايه نگراني است و اگر در شيوه هاي موجود بازنگري 

اساسي صورت نگيرد بر دامنه نگراني ها افزوده خواهد شد.

کالهبرداري اسکيمري 
با فروش حيوانات خانگي

دو فروش�نده حيوان�ات خانگ�ي ک�ه ب�ا نص�ب اس�کيمر 
روي دس�تگاه کارتخوانش�ان موف�ق ب�ه کالهب�رداري 
500ميليون توماني شده بودند، س�رانجام بازداشت شدند.
به گزارش »جوان«،  س��رهنگ داوود معظمی گودرزی، رئيس 
پليس فتا تهران گفت: چندي قبل شکايت هاي مشابهي درباره 
برداشت هاي غيرمجاز به مأموران پليس فتا تهران گزارش شد. 
بررس��ي هاي پليس در اين باره نشان داد ش��اکيان بعد از خريد 
متوجه ش��ده اند از حسابشان برداش��ت غيرمجاز صورت گرفته 
است. يکي از شاکيان توضيح داد: من امروز از مغازه اي در مرکز 
شهر يک سگ خانگي خريدم، پول آن را هم با کارتخوان پرداخت 
کردم و به خانه رفتم. چند ساعت بعد پيامکي برايم آمد که نشان 
مي داد همه موجودي حسابم برداشت شده است. احتمال دادم 
که کارت عابربانکم را جايي جا گذاش��ته باش��م براي همين به 
سراغ کيف پولم رفتم، اما کارت سر جايش بود. بعد هم تصميم 

به شکايت گرفتم.
بررسي شکايت هاي مطرح شده، نشان داد همه شاکيان بعد از 
خريد از مغازه فروش حيوانات خانگي از حسابشان برداشت شده 
است. در حالي که شکايت هاي مطرح شده به ۲۸ فقره رسيده بود، 
مأموران پليس با اطالعاتي که شاکيان در اختيارشان گذاشتند، 
متوجه شدند برداشت ها به شيوه اسکيمر رقم خورده است. بعد 
از آن بود که دو متهم را شناسايي و بازداشت کردند و در بازرسي 

از محل دستگاه  اسکمير را هم کشف کردند.
 يکي از متهمان گفت: ما از مدتي قبل تصميم گرفتيم به اين شيوه 
از حساب مشتريان برداشت کنيم. ابتدا دستگاه اسکيمر را کنار 
دس��تگاه کارتخوانمان نصب کرديم. بعد از اينکه مشتري خريد 
مي کرد، کارت را از او مي گرفتيم و پول را برداشت مي کرديم. از 
آنجا که مشتري رمز کارت را به ما داده بود، آن را جايي يادداشت 
مي کرديم. بعد از رفتن مشتري اطالعات کارت بانکي اش را که در 
اسکيمر کپي شده بود به کارت هاي خام منتقل مي کرديم و با آن 

طال مي خريديم که بازداشت شديم.
متهمان اعتراف کردند به اين شيوه 5۰۰ ميليون تومان از حساب 

مشتريان برداشت کرده اند.
رئيس پلي��س فتا تهران گفت: ش��هروندان براي پيش��گيری از 
سرقت  به  اين ش��يوه بايد انجام عمليات بانکی و وارد کردن رمز 
کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند، چراکه در صورت نصب 
اسکيمر روی دستگاه کارتخوان، بدون اطالع از رمز عبور، امکان 

برداشت از حساب شهروندان امکانپذير نخواهد بود. 

فرمانده انتظامی کل کشور: 
هزینه جرم را افزایش مي دهيم 

فرمان�ده انتظام�ی کش�ور گف�ت بای�د ب�رای پيش�گيری از 
س�رقت و مقابل�ه ب�ا آن، هزین�ه ج�رم را افزای�ش دهي�م.

به گزارش »جوان«، سردار حسين اش��تری قبل از ظهر ديروز در »آيين 
رونمايی از دستاوردهای علمی پليس آگاهی فراجا« در همايش رؤسای 
پليس آگاهی استان های سراسر کشور با بيان اينکه قطعاً پليس آگاهی 
فراجا نقش و تأثيرگذاری زيادی در ارتقای امنيت دارد، گفت: امروز جرائمی 
در کشور از جمله سرقت وجود دارد که باعث نگرانی مردم در سطح جامعه 
شده است. بنابراين پليس آگاهی فراجا بايد به صورت پيش رويدادی از وقوع 

برخی اتفاقات پيشگيری کند.
وی ادامه داد: الزم است با به کارگيری تمامی ظرفيت ها در کشف به وقوع، 
استرداد اموال و از اين دست موارد سرعت بيشتری داشته باشيم و در اين 
راستا سهم و نقش ساير دستگاه ها را نيز مش��خص و از آنها مطالبه گری 

کنيم.
فرمانده انتظامی کل کش��ور ادامه داد: بايد برای پيش��گيری از سرقت و 
مقابله با آن بسياری از خأل های قانونی )پايين بودن هزينه جرم( مرتفع 
شود. از اين رو الزم است ساير دستگاه ها نيز برای مقابله با سرقت، همراه و 

ياری رسان باشند.
سردار اشتری با تأکيد بر برگزاری مستمر قرارگاه مقابله با سرقت افزود: بايد 
با متخلفان )سرقت های مسلحانه، تجاوز به عنف و...( با سرعت هرچه بيشتر 
و با قاطعيت تمام برخورد شود، ضمن اينکه بايد از وقوع جرم پيشگيری 

کنيم و هزينه جرم را نيز افزايش دهيم.
وی به اهميت هوشمندسازی پليس اشاره کرد و گفت: بحمداهلل در پليس 
آگاهی فراجا در حوزه هوشمندسازی اقدامات بسيار مطلوبی انجام شده که 
باعث ايجاد تحول شده، اما الزم است در محقق شدن اين موضوع با سرعت 
بيش��تری پيش برويم و از همه امکانات موجود بهره کافی ببريم. امروز با 
توجه به امکاناتی که وجود دارد، هيچ محدوديتی برای خريد تجهيزات 
نوين نداريم. بايد با به کارگيری فناوری های نوين بيش از گذش��ته و روز 
به روز در حوزه های مربوطه پيشرفت را ش��اهد باشيم و اگر در اين حوزه 
کمبودی وجود دارد رفع شود و در واقع بايد هوشمندسازی را به معنای 

واقعی و حرفه ای در پليس آگاهی پيگيری کنيم.
 اين مقام ارشد انتظامی با تأکيد بر اينکه اطلس جرائم در کل کشور بايد 
مشخص ش��ود، گفت: بايد با برنامه ريزی دقيق، اصولی و هدف گذاری، 
ظرفيت های خود را روی جرائم استان ها و شهرستان های خاص متمرکز 
کنيم. بحمداهلل اين ظرفيت در مجموعه آگاهی وجود دارد و می توانيم از 

وقوع بسياری از جرائم پيشگيری و اقدامات الزم را نيز انجام دهيم.
وی با بيان اينکه يکی از تأکيدات مقام معظم رهبری مطالبه مردم و استرداد 
اموال است، عنوان کرد: الزم است با يک برنامه ريزی دقيق در اين حوزه 
وارد ميدان شويم. زيرساخت ها بايد به گونه ای فراهم شود که بتوانيم اموال 
سرقت شده مردم را به آنها برگردانيم، قطعاً اين کار باعث ارتقای امنيت در 

سطح جامعه خواهد شد.

اعض�ای بان�دی ک�ه ب�ا همدس�تی س�رایدار گاوصن�دوق 
افتادن�د. دام  ب�ه  بودن�د  ک�رده  س�رقت  را  ش�رکت 

به گزارش »جوان«، روز 11 ارديبهش��ت ماه امسال مردی به کالنتری 
1۰۷ فلسطين رفت و از سرقت گاوصندوق شرکتش از سوی سارقان 
شکايت کرد. شاکی گفت: »امروز وقتی به ش��رکتم در حوالی ميدان 
هفت تير رفتم، متوجه شدم گاوصندوق شرکتم که مقدار زيادی سکه 
طال، پول خارجی، چک و اموال قيمتی ديگر به ارزش حدود ۸ ميليارد 

تومان در آن نگهداری می کردم، سرقت شده است.« 
با طرح اين ش��کايت، تيمی از کارآگاهان پايگاه س��وم پليس آگاهی 
برای شناسايی س��ارقان گاوصندوق وارد عمل شدند. مأموران پليس 
در بررسی های فنی به ردپای سرايدار ساختمان که مرد افغانی به نام 
حميد است، رسيدند.  مأموران دريافتند وی در اين سرقت با چند سارق 
همکاری کرده است.  بنابراين او را بازداش��ت و به اداره پليس منتقل 
کردند. متهم ابتدا منکر جرمش ش��د، اما وقتی با مدارک روبه رو شد، 
اعتراف کرد با همدستی سه نفر از هموطنانش به نام های  محمد، غدير 
و ليال گاوصندوق شرکت را س��رقت کرده است. بدين ترتيب مأموران 
پليس، متهمان را تحت تعقيب قرار دادند و در نهايت مخفيگاه آنها را 
در گاراژی در شرق تهران شناس��ايی و تمامی اعضای باند را بازداشت 
کردند. مأموران در بازرسی از مخفيگاه متهمان مقداری از اموال سرقتی 

را کشف کردند. 
سرهنگ کارآگاه قاسم دس��تخال، رئيس پايگاه س��وم پليس آگاهي 
تهران درباره اين سرقت گفت: متهمان به سرقت گاوصندوق و فروش 
اموال باارزش، سکه هاي طال و ارز اعتراف کردند، سپس  با حکم قاضی 

راهی زندان شدند. 

   آرمين بينا 
کارگ�ردان تئات�ر ک�ه مته�م اس�ت گردنبن�د قيمت�ي 
س�رقت  را  پرس�پوليس  تي�م  پيشکس�وتان  از  یک�ي 
کرده اس�ت، روز گذش�ته م�ورد تحقي�ق ق�رار گرف�ت. 
به گزارش »جوان«، عصر روز دوشنبه 3۰ خرداد امسال، به مأموران 
پليس تهران خبر رسيد س��ارق موتورس��واري در خيابان دادمان 
ش��هرک غرب، گردنبند طالي مرد ميانسالي را س��رقت کرده و از 

محل گريخته است. 
با اعالم اين خبر، تيم��ي از مأموران پليس راهي محل ش��دند که 
دريافتند لحظاتي قبل محمد   رضا مهدوي، فوتباليست پيشکسوت 
تيم پرسپوليس هنگام پياده شدن از خودرو شاسي بلندش داخل 
خيابان، ناگهان مرد موتور سواري به او نزديک مي شود و گردنبند 
قيمتي او را که حدود ۲۰۰ ميليون تومان ارزش دارد، مي قاپد و با 
موتور سيکلت اقدام به فرار مي کند. همچنين مشخص شد پس از فرار 
متهم، مهدوي ترک موتور سيکلت سارق را مي گيرد و وي پس از طي 
چندمتري، تعادلش را از دست مي دهد و واژگون مي شود، اما با جا 

گذاشتن موتور سيکلتش اين بار با پاي پياده از محل مي گريزد. 
ش��اکي به مأموران پليس گفت: » وقتي خ��ودروام را کنار خيابان 
پارک کردم، پياده ش��دم تا براي انجام کاري به مغ��ازه اي بروم که 
موتورسيکلتي به من نزديک ش��د و راننده آن ناگهان گردنبندم را 
کشيد، به طوري  که گردنبندم پاره شد و گردنم نيز خراش پيدا کرد. 
او به سرعت حرکت کرد و من هم بالفاصله ترک موتور او را گرفتم 
و هر دو با هم روي زمين افتاديم. مي خواستم او را دستگير کنم، اما 
او قمه بزرگي در دست داشت و دو نفر هم به من نزديک شدند که 
احتمال دادم همدستانش هستند. به خاطر همين دنبالش نکردم و 

او هم فرار کرد.«
   فرار سارق با تاکسي 

بدين ترتيب مأموران پليس به دس��تور قاضي مصطفي تقي زاده، 
بازپرس شعبه پنجم دادس��راي ويژه سرقت براي شناسايي سارق 
موتور سوار وارد عمل شدند.  بررسي هاي دوربين هاي مداربسته محل 
حادثه نشان داد، سارق پس از طي مسافتي داخل يکي از خيابان هاي 
اطراف جلوی خودرو تاکسي را مي گيرد و پس از سوار شدن از محل 
دور مي شود. بدين ترتيب مأموران در نخستين گام راننده تاکسي را 

شناسايي و از وي تحقيق کردند. 
وي گفت: » روز حادثه در حال جابه جا کردن مسافر بودم که ديدم 
پسر جواني در حال دويدن اس��ت و فرد ديگري هم در تعقيب او 
است. پسر جوان وقتي به من رس��يد با التماس و خواهش از من 
خواست جانش را نجات دهم. او گفت که با همسرش اختالف دارد 
و االن برادر زنش در تعقيب او است و مي خواهد او را بکشد. وقتي 
استرس و نگراني پس��ر جوان را ديدم، دلم برايش سوخت و سوار 

که مشخص شد موتورسيکلت به جا مانده در محل حادثه، متعلق 
به پيمان اس��ت. تحقيقات پليس حکايت از آن داشت مظنون 
حادثه، مرد تحصيلکرده اي است که روز حادثه موتورسيکلتش 
در اختيارش بوده است، اما ساعتي پس از حادثه به اداره پليس 

رفته و اعالم مفقودي کرده است. 
 بنابراين مأموران مرد جوان را به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار 
دادند و در نهايت يک روز قبل، وي را بازداشت و به اداره پليس 

منتقل کردند. 
متهم در حالي که همه ش��واهد و داليل حکايت از آن داشت 
که وي س��ارق گردنبند فوتباليس��ت پيشکس��وت است، در 
بازجويي ها جرم خود را انکار کرد و مدعي شد مرد هنرمندي 
است و نيازي به سرقت ندارد و روز حادثه هم موتورسيکلتش از 
جلوی خانه شان سرقت شده و سارق با موتورسيکلت او دست 

به گردن قاپي زده است. 
  کارگردان تئاترم 

وي صبح دي��روز ب��راي بازجويي ب��ه دادس��راي ناحيه 3۴ 
منتقل ش��د و در بازجويي ها با انکار دوباره جرمش در ادعايي 
گفت: » من از دوران کودکي عاش��ق بازيگري س��ينما و تئاتر 
بودم و ب��ه همين خاطر در رش��ته کارگرداني تئاتر و س��ينما 
مدرک کارشناسي ارشد گرفتم. االن 15 سال است بازيگري 
و کارگرداني مي کنم و در کارگرداني تئاتر موزيکال حرفه اي 
هستم و براي خودم آبرو کس��ب کرده ام. من نيازي به سرقت 
ندارم چون وضع مالي ام خوب است و ماهانه بيش از 15 ميليون 
تومان درآمد  دارم.  روز حادثه خانه مان ب��ودم و وقتي بيرون 
آمدم تا با موتورس��يکلتم ب��ه محل کارم بروم، متوجه ش��دم 
موتورس��يکلتم از جلوی خانه مان س��رقت شده است. سپس 
به کالنتري رفتم و اعالم س��رقت کردم، اما االن متوجه شدم 
ساعتي قبل از اعالم سرقت من، سارق موتورسيکلتم با موتورم 

گردنبند فوتباليست قديمي را سرقت کرده است.«
وي ادامه داد: » من اهل فوتبال نيستم و شاکي را هم تا االن نديده ام 
و نمي شناسم و مطمئن هستم مأموران پليس مرا اشتباهي دستگير 

کرده اند و بيگناه هستم.«
متهم در حالي جرم خود را انکار مي کند که راننده تاکسي وي را 
شناسايي کرده و گفته است متهم دستگير شده همان مرد جواني 
است که روز حادثه او را سوار کرده است تا از درگيري مرگباري که 

مدعي بوده با برادرزنش داشته است، جلوگيري کند. 
بدين ترتيب متهم براي ادامه تحقيقات و مشخص شدن صحت و 
سقم ادعايش به دستور قاضي پرونده در اختيار کارآگاهان پليس 
آگاهي قرار گرفت . همچنين بازپرس دادسرا دستور داد متهم با 

شاکي حضوري مواجه شوند. 

مفقودى
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به رنگ سـفيد به شـماره موتور 476440 و شماره 
شاسـى S1412282940345  به شـماره انتظامى 
ايـران 20/ 147ن12 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است.  

مفقودى
 CNG_405GlX_Xu7 برگ سبز ماشين سوارى پژو
 124K0064016 به رنگ نقره اى متاليك به شماره موتور
و شماره شاسى NAAM11CA6CR909500 به شماره 
پالك 581د16 ايران35 به نام هاشم نوذرى رازيان مفقود 
تبريز شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
برگ سـبز ماشـين سـوارى پژو RoA به رنگ نقره اى 
متاليك به شماره موتور 11687075142 و شماره شاسى 
NAAB21AA39H045110 به شماره پالك 799د25 
ايران 35 به نام جعفر شـجاعى تجرق مفقود شـده و از 
تبريز درجه اعتبار ساقط است. 

آگهى فقدان سند مالكيت 

مرتضى قاسم پور 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار 
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خودرو کردم و به راه افتادم. من واقعاً به حرف هاي او اعتماد کردم و 
خوشحال بودم که از درگيري خانوادگي جلوگيري کرده ام، اما چند 
ساعت بعد از حادثه متوجه شدم در همان خيابان سارقي گردنبند 
فوتباليست پيشکسوتي را سرقت و با جا گذاشتن موتورسيکلتش 
فرار کرده اس��ت و تازه متوجه شدم من س��ارق گردنبند را از محل 

فراري داده ام.«
   شناسایي متهم 

مأموران پليس در ادامه با بررس��ي پالک موتورسيکلت به جا مانده 
سارق در محل حادثه، به رد پاي مرد 3۴ ساله اي به نام پيمان رسيدند 

حسین فصیحي

 به اتهام سرقت  از پيشکسوت  پرسپوليس 
بازداشت کارگردان تئاتر

   محبوبه قرباني 
مرد طالساز که یکي از همکارانش را به خاطر 
400 گرم طال با شليك  گلوله به قتل رسانده بود، 
در دادگاه ماجرا را شرح داد و گفت شليك ها 

ناخواسته بود. 
به گزارش »جوان«، 15 مهر ماه سال 1۴۰۰ مأموران 
کالنتري 1۰9 بهارستان از شليک مرگباري در يک 
کارگاه طالسازي باخبر و راهي محل شدند. وقتي 
مأموران به محل رسيدند، با جسد مرد 56 ساله به 
نام  مجيد رو به رو ش��دند که با شليک گلوله کشته 
شده بود. جسد به دستور قضايي به پزشکي قانوني 
منتقل و تحقيقات در اين زمينه آغاز ش��د. در روند 
بررسي ها بود که مأموران دريافتند عامل يا عامالن 

قتل با انگيزه سرقت مرتکب قتل شده اند. 
   بازداشت همکار مقتول و اعتراف به قتل

تالش ها براي دس��تگيري متهم ي��ا متهمان ادامه 
داشت تا اينکه مأموران با بررسي فهرست مکالمات 
تلفن همراه مقتول، به يکي از دوستان وي که ساعتي 
قبل از حادثه چند بار تماس گرفته بود، مشکوک و 

وي را تحت تعقيب قرار دادند. 
آن مرد که از اقليت هاي مذهبي بود و آلن نام داشت، 
سرانجام بازداشت شد. هر چند متهم سعي داشت با 
انکار قتل، پليس را گمراه کند، اما در روند بازجويي ها 
باالخره لب به اعتراف گش��ود و به قتل دوستش با 

شليک گلوله اعتراف کرد. 
   جلسه محاکمه

با اقرار هاي متهم، وي بعد از بازس��ازي صحنه جرم 
راهي زندان و پرونده بعد از کامل شدن تحقيقات به 
دادگاه کيفري يک استان تهران فرستاده شد. پرونده 

بعد از تعيين شعبه روي ميز هيئت قضايي شعبه دوم 
دادگاه به رياست قاضي زالي قرار گرفت. 

بعد از اعالم رسميت جلسه، نماينده دادستان متن 
کيفرخواس��ت را قرائت کرد، س��پس اولياي دم در 
جايگاه قرار گرفتند و براي متهم درخواست قصاص 
کردند. در ادامه متهم به اتهام قتل عمد و سرقت به 
جايگاه رفت. او با قتل را قبول کرد، اما گفت عمدي 
نبوده اس��ت و اتهام س��رقت را نيز قبول نکرد و در 
ش��رح ماجرا گفت:»از اقليت هاي مذهبي هستم. 
سال هاس��ت در طالس��ازي کار مي کنم و مجيد از 
دوستان قديمي ام بود. او هم در همين شغل فعاليت 

داشت و با هم کار مي کرديم.« 
او ادامه داد و گفت:»مجيد چند ماه قبل گفت به يکي 
از اقوام همسرش طال بدهکار است و خواست به او 
کمک کنم. او دوست و همکارم بود، به همين دليل 
قبول کردم. مجيد يکبار ۲5۰ گرم و بار ديگر 15۰ 
گرم طال از من گرفت و قول داد خيلي زود طال ها را 
برگرداند. از مدتي که قول داد، گذشت، ولي خبري 
نشد. روزي به او گفتم نمي خواهي طالها را برگرداني 
که جواب درستي نداد و معلوم شد طفره مي رود.« 

مرد ميانس��ال گفت:»خالصه هر ب��ار طالهايم را 
مي خواستم او امروز و فردا مي کرد تا اينکه چند بار 
به کارگاهش رفتم، اما هر ب��ار بهانه مي آورد. روزي 
به او گفتم ب��اور کن خودم نيز گرفتار ش��ده ام و به 
طالها نياز دارم. اين حرفم نيز فايده نداشت. مجيد 
که از پيگيري هاي من کالفه ش��ده بود، آخرين بار 
خواس��ت به دفترش بروم. قبول کردم، اما وقتي به 
کارگاه طالس��ازي او رفتم يکباره به رويم اس��لحه 
کشيد. اسلحه مجهز به صدا خفه کن بود. وقتي با اين 

صحنه مواجه شدم، شوکه شدم.  مجيد در حالي که 
عصباني بود، به من ناسزا مي گفت و همچنان اسلحه 

در دستش بود.«
    تشريح قتل

متهم در خصوص قتل گفت:»ب��ا هم درگير بوديم 
و من از ترس جانم مي خواس��تم اسلحه را از دست 
مجيد بگيرم که ناخواسته دو تير شليک شد. يک 
تير به کتف و تير ديگر به دست او خورد. همين طور 
سعي مي کردم اسلحه را از دست او بگيرم که تير سوم  

شليک  شد و ناخواسته به سينه او برخورد کرد.«
متهم در حالي که س��رش را پايين انداخته بود، در 
خصوص اتهام سرقت گفت:»وقتي مجيد را خونين 
روي زمين ديدم، او را داخل حمام کارگاه بردم و بعد 
در کارگاه را بستم. سپس سراغ گاوصندوق رفتم و 
۴۰۰ گرم طاليي را که متعلق به خودم بود، برداشتم. 
چشمم به تلفن همراه مقتول افتاد براي گمراه کردن 
پليس آن را نيز برداشتم و گريختم. فرداي آن روز بود 
که دوستم تماس گرفت و از زبان او شنيدم مجيد 
فوت کرده است. با ش��نيدن اين خبر شوکه شدم، 
فکر مي کردم فقط زخمي ش��ده و بعد از انتقال به 

بيمارستان خوب مي شود.«
 متهم در آخرين دفاعش گفت:»قتل را قبول دارم، 
ولي عم��دي نبود. باور کنيد قصدي براي کش��تن 
مجيد نداشتم، اما او برايم اسلحه کشيد، من هم براي 
نجات جانم مجبور شدم آن را از دستش بگيرم که در 
کشمکش با او اين اتفاق افتاد. درخواست گذشت 

دارم و پشيمانم.«
در پايان هيئ��ت قضايي با اعالم  ختم جلس��ه وارد 

شور شد. 

متهم: شليك ناخواسته بود
  اعتراف سرایدار 

 به همدستي در سرقت 


