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پیامدهایبیتوجهی
بهپیوستهایسرقت

افزایش سرقت و پیامدهای ناش��ی از آن نگرانی های بسیاری را به 
دنبال داشته است. نگرانی هایی که از چند سال قبل به دنبال افزایش 
قیمت  کاالها شدت گرفت و دامنه ارتکاب س��رقت ها را منجر شد. 
دامنه ای که مدام بر گستره آن افزوده می شود و به زعم هشدارهای 
داده شده، تالشی برای متوقف کردن آن صورت نمی گیرد. بررسی ها 
نش��ان می دهد عمده س��ارقانی که در جریان عملیات های پلیس 
بازداشت می شوند به چرخه سرقت بازمی گردند. دلیل آن هم روشن 
است؛ متوقف ش��دن چرخه س��رقت بدون توجه به پیوست هایی 
که منجر ب��ه بروز این عمل مجرمانه می ش��ود، امکانپذیر نیس��ت. 
پیوست های مهمی مثل بیکاری یا نداشتن درآمد کافی برای تأمین 
معاش یا اعتیاد به مصرف مواد مخدر موضوعات مهمی هستند که 
رفع آن با صدور فرمان یا دس��تور امکانپذیر نمی باشد و تا زمانی که 
این معضالت برقرار باش��د، چرخه ارتکاب سرقت هم برقرار خواهد 
ماند. پلی��س طرح های بس��یاری در برخورد با س��رقت اجرا کرده 
است. قرارگاه های مبارزه با س��رقت در این باره فعال شده، اما این 
برخوردهای س��لبی به دلیل عدم توجه به پیوست های اشاره شده 
نه تنها ثمربخش نبوده، بلکه به دلیل همجواری سارقان با یکدیگر 
در زندان ها به گسترده شدن شبکه س��رقت هم کمک کرده است. 
اظهارات مطرح شده از سوی سارقان بازداشت شده، نشان می دهد 
عمده شبکه های سرقت در زندان تشکیل می شود، بنابراین زندان به 
جای اینکه محلی برای ندامت و سالمت بزهکاران باشد به دانشگاهی 

برای آنها تبدیل شده است.
افزایش بروز سرقت های خش��ن نگرانی عمومی از کاهش امنیت را 
هم به دنبال داشته اس��ت. از جمله سرقت های خشن انتشار کلیپ 
زورگیری سارق خش��ن در بزرگراه نیایش بود که وحشت عمومی 
از عمل مجرمانه را به دنبال داش��ت. مرداد ماه امسال سارقی چاقو 
به دس��ت خود را به خودروی پژویی که در ترافیک بزرگراه نیایش 
متوقف شده بود، رساند و با تهدید چاقو، گوشی تلفن همراه زن جوان 
را سرقت کرد و گریخت. متهم در حالی که هیچ سرنخی از وی به جا 
نمانده بود، خیلی زود با تالش مأموران پلیس تهران بازداشت شد. 
تحقیقات از وی نشان داد او تبعه افغانستان و از مجرمان سابقه دار 
است که به دلیل وحشت ایجاد شده ناش��ی از حادثه پرونده وی با 
عنوان محاربه در دادگاه انقالب تهران برقرار و متهم به اعدام محکوم 
ش��د. همه روزه پرونده های بسیاری از س��ارقان بازداشت شده در 
محاکم قضایی بررسی می ش��ود و متهمان به مجازات های تعیین 
شده محکوم می شوند. متهمان این پرونده ها عمدتاً نیروهای جوان 
کشور هستند که باید توانشان صرف پیشرفت کشور شود، اما به دلیل 
بی توجهی های صورت گرفته نسبت به آموزش و پرورش این افراد، 

نامشان در میان بزهکاران ثبت می شود.
  *کارشناس ارشد اداره برآورد
 معاونت اجتماعی پلیس پایتخت

آشناييدراينستاگرام
دخترفراريرا

بهگداييانداخت
   غالمرضا مسكني 

دختر 14 ساله که پس از آشنایي اینستاگرامي با پسري 
جوان از خانه شان فرار کرده بود، در پارك گدایي مي کرد. 
چندي قبل زن میانسالي به دادس��راي امور جنایي تهران 
رفت و از گم شدن ناگهاني دختر 14 ساله اش به نام شیرین 

شکایت کرد. 
وي در توضیح ماجرا گفت: » دخترم مدتي اس��ت همیشه 
سرش به گوشي تلفن همراهش گرم است. من از این موضوع 
ناراحت و نگران بودم و به همین دلیل به او اعتراض مي کردم، 
اما دخترم بهانه مي گرفت و مي گفت تکالیف مدرسه اش را 
انجام مي دهد و با دوس��تانش در فضاي مجازي در ارتباط 
اس��ت. من به حرف هاي دخترم اعتماد کردم، اما االن که 
یک روز است، ناپدید شده است، احتمال مي دهم کسي او 
را فریب داده و دخترم را ربوده است، چون او تمامي مدارك 
شناسایي اش را همراه طالهاي من که 150 میلیون تومان 
ارزش دارد، با خودش برده است. االن نگران دخترم هستم 
و درخواس��ت کمک دارم.« با طرح این ش��کایت تیمي از 
کارآگاهان پلیس آگاهي به دستور قاضي عظیم سهرابي، 
بازپرس شعبه نهم دادس��راي امور جنایي تهران براي پیدا 

کردن دختر نوجوان وارد عمل شدند. 
بررسي هاي مأموران پلیس نشان داد شیرین مدتي قبل با 
پسر جواني به نام شاهین در اینس��تاگرام آشنا شده و پسر 

جوان هم به وي قول ازدواج داده است . 
در حالي که تحقیقات براي یافتن دختر گمشده ادامه داشت، 
مأموران پلیس در یکي از پارك هاي مرکزي تهران با دختر 
ژولیده اي روبه رو شدند که شباهت زیادي به شیرین داشت. 
مأموران پلیس در بررس��ي مدارك هویتي دختر نوجوان 
دریافتند وي شیرین همان دختري است که یک هفته قبل 

پدر و مادرش گم شدن او را به پلیس خبر داده بودند. 
    فریب اینستاگرامي 

شیرین پس از انتقال به اداره پلیس گفت: » مدتي قبل با پسر 
30 ساله اي به نام شاهین در اینستاگرام آشنا شدم. او به من 
ابراز عالقه کرد و در فضاي مجازي از من خواستگاري کرد. 
او گفت سن من کم اس��ت و خانواده ام اجاز نمي دهند با او 
ازدواج کنم . شاهین از من خواست طالهاي مادرم را سرقت 
و از خانه فرار کنم و بعد با فروش طالها خانه اي اجاره و با هم 
ازدواج کنیم. من فریب او را خوردم و همه طالهاي مادرم را 
سرقت کردم و به شاهین دادم. او به بهانه فروش طالها از من 
جدا شد و دیگر از او خبري ندارم. در این یک هفته از ترس به 
خانه مان نرفتم و در پارك زندگي و از مردم گدایي مي کردم 
تا از گرسنگي نمیرم.« مأموران پلیس پس از تحویل دختر 
فراري به خانواده اش تحقیقات گسترده اي را براي شناسایي 

پسر فریبکار آغاز کردند. 

مفقودى
برگ سبز خودرو پرايد GTX i به رنگ نقره اى متاليك 
مدل 1387 به شماره پالك  ايران38-344و52 و شماره 
 S1412287759988 موتور 2421336 و شماره شاسى
متعلق به شـبنم نورى با كد ملى 0440363136 مفقود 
البرز گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

مفقودى
سند كمپانـى وانت دوكابيـن سيستم مـزدا مدل 
1388 به شماره موتور FE531367 و شماره شاسى 
NAGBPX2PN12G03569 و شـماره پـالك 
727ب97 ايران59 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
گلستان ساقط است.     

مفقودى
كليه مدارك اعم از سند كمپانى، بنچاق و شناسنامه 
خـودرو سـوارى پيكـان  1600i مـدل 1383 بـه 
شـماره موتور 11283087454 و شـماره شـاسى 
83458845 و شـماره پالك 639س31 ايران59 
گلستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
برگ سبز خودرو پرايد به رنگ سبز متاليك مدل 1380 
به شـماره پالك ايـران68-294 م 17 و شـماره موتور 
253659 و شماره شاسى S1442280158663 متعلق 
به داود جاهدى با كد ملى 3255923506 مفقود گرديده 
البرز و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   
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سرگرد لیال حیدری*

   آرمین بینا 
س�ارقان الم�اس گرانقیم�ت وقتی ب�ه دفتر مرد 
تاجر دس�تبرد زدن�د ب�رای اینك�ه ردی از خود 
به جا نگذارند، دوربین مداربس�ته را با خودش�ان 
بردن�د، ام�ا خب�ر نداش�تند ک�ه تاج�ر زی�رك 
دوربین مخف�ی را در محل جاس�از کرده اس�ت. 
چند روز قبل،  مرد پول��داری در تهران به اداره پلیس 
رفت و گفت سارقانی ناش��ناس به دفتر کار و انبارش 
در بازار تهران دس��تبرد زده  و عالوه بر س��رقت چند 
میلیارد از اموالش، یک قطع��ه الماس گرانقیمت هم 

سرقت کرده اند. 
شاکی در توضیح ماجرا گفت: »من تاجرم و چند سالی 
است در صنف پوشاك فعالیت دارم. دفتر کارم در بازار 
تهران است و انبار پوش��اکم وصل به دفتر کارم است. 
مشتریان زیادی در تهران و شهرستان ها دارم و معموالً 
هرچند روز یک بار برای آنها پوش��اك می فرستم، به 
همین خاطر همیشه چند هزار جین لباس در انبارم 
دارم. امروز صبح مثل همیش��ه به محل کارم رفتم و 
داخل دفتر کارم با صحنه عجیبی روبه رو شدم. وسایل 
دفترم به هم ریخته بود و حکایت از آن داش��ت سارق 
یا سارقانی به محل کارم دس��تبرد زده اند. به سرعت 
به س��راغ گاوصندوقم رفتم و دیدم یک قطعه الماس 
10قیراطی نتراشیده به ارزش 2 میلیارد و 500میلیون 

تومان و همچنین 50 میلیون تومان پول نقد، 70 فقره 
چک مشتری و مقداری لوازم باارزش دیگر که در آن 

نگهداری می کردم، سرقت شده است.« 
  دوربین مخفی 

شاکی  ادامه داد: »سارقان همچنین قفل ورودی انبار را 
تخریب کرده بودند و 2 هزار جین لباس زنانه داخل انبار 
را که یک میلیارد و 500 میلیون تومان ارزش داشت، 
همراه  لپ تاپ و مقدار دیگری لوازم سرقت کرده اند. آنها 
برای اینکه ردی از خود به جا نگذارند، دوربین مداربسته 
دفتر و انبار را تخریب کرده و قطعات و منبع ذخیره فیلم 
را هم با خودشان برده بودند، اما خبر نداشتند که عالوه 
بر دوربین مداربسته، من داخل دفتر و انبارم دوربین 
مخفی نصب و جاس��ازی کرده ام تا همیشه یک قدم 
جلوتر از سارقان باشم.«  وی در پایان افزود: »سارقان 
افراد آش��نایی هس��تند و احتمال می دهم به دفتر و 
انبارم رفت و آمد داشته اند، چون در جریان موجودی 
انبارم بوده اند و خبر داشتند داخل گاوصندوقم، اموال 

گرانقیمت نگهداری می کنم.« 
   شناسایی سارقان 

با طرح این شکایت، پرونده به دستور دادیار شعبه 4 
ناحیه 34  برای رسیدگی در اختیار تیمی از کارآگاهان 

پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت. 
مأموران پلیس در نخستین گام، فیلم دوربین مخفی 

محل حادثه را مورد بازبینی قرار دادند. دوربین نشان 
می داد چهار مرد جوان که ماسک به صورت دارند ابتدا 
با شاه کلیدی در اصلی دفتر را باز و در ادامه با دیلم قفل 
در انبار را تخریب می کنند و سپس گاوصندوق و اموال 

داخل انبار را با خود می برند.  
مأموران پلیس دریافتند سارقان برای اینکه شناسایی 
نشوند خیلی حرفه ای عمل و با بردن دوربین مداربسته 
محل حادثه تالش کرده اند هی��چ ردی از خود به جا 
نگذارند، اما خبر نداشتند دوربین مخفی انبار لحظه ای 
چهره یک��ی از آنها را که نقابش را کن��ار می زند، ثبت 

کرده است. 
    رد الماس

کارآگاهان جنایی در بررسی های فنی موفق شدند یکی 
از سارقان را به نام سروش شناسایی کنند. تحقیقات 
مأموران نشان داد سروش چند س��الی است در بازار 

تهران باربری می کند. 
از سوی دیگر مأموران پلیس در تحقیقات فنی دریافتند 
مرد جوانی که با س��روش به خانه ای در جنوب تهران 
رفت و آمد دارد، چند روزی است دنبال مشتری برای 

فروش قطعه الماسی است. 
مأموران در نهایت موفق ش��دند مخفیگاه سروش و 
همدستانش را در یکی از خیابان های جنوبی تهران 
شناسایی و در عملیاتی چهار متهم را دستگیر کنند. 

کارآگاه��ان پلیس آگاه��ی در مخفی��گاه متهمان، 
گاوصندوق سرقت ش��ده همراه با الماس داخل آن و 

مقدار زیادی از لباس های سرقتی را کشف کردند. 
  اعتراف 

متهمان پس از انتقال به اداره پلیس به سرقت از دفتر و 
انبار مرد تاجر اعتراف کردند. یکی از متهمان گفت: »ما 
اهل یکی از شهرهای جنوب غربی ایران هستیم و مدتی 
اس��ت در بازار تهران باربری می کنیم. چند روز قبل از 
سرقت برای شاکی محموله لباس آوردیم و با انبار و دفتر 
کارش آشنا شدیم. پس از این تصمیم گرفتیم از انبارش 
سرقت کنیم تا اینکه نیمه شب 15 آبان با شاه کلیدی 
که داشتیم دفتر کار شاکی را باز کردیم. ما گاوصندوق 
و تمامی لباس ها را س��رقت و دوربین مداربسته آنجا را 
هم تخریب کردیم و با خودمان بردیم. فکر می کردیم که 
هیچ ردی از خود به جا نگذاشته ایم، اما خبر نداشتیم که 
شاکی مرد زیرکی است و دوربین مخفی در انبارش نصب 
و جاسازی کرده است. ما اموال سرقتی را به مخفیگاهمان 
منتقل کردیم و در این چند روز مقداری از لباس ها را به 
قیمت 200 میلیون تومان فروختیم و سهم هر کداممان 
50 میلیون تومان شد. ما در حال برنامه ریزی برای فروش 
الماس و بقیه لباس ها و اجناس بودیم که شناس��ایی و 

دستگیر شدیم.«
    رد سرقت جدید در عكاسی از طاقه پارچه  

در حالی که متهمان ادعا می کردند سرقت از مرد تاجر 
اولین و آخرین سرقت آنهاس��ت، مأموران پلیس در 
بررسی تلفن همراه یکی از متهمان با عکسی از طاقه 
پارچه ای روبه رو شدند که احتمال می رفت سارقان 
مدتی قبل به انبار پارچه ای دستبرد زده و برای فروش 

از یکی از طاقه ها عکس گرفته اند. 
مأموران در بررس��ی های دقیق از عکس به ش��ماره 
تلفنی رسیدند که پس از تماس با آن مشخص شد 
طاقه های پارچه متعلق به مرد تاجر دیگری است که 
چند ماه قبل سارقان به انبارش دستبرد زده اند.  شاکی 
که مرد میانسالی بود، گفت: »انبار بزرگی در جنوب 
تهران دارم که پارچه در آن نگهداری می کنم. وقتی 
در یکی از روزهای نخستین مردادماه امسال به انبارم 
رفتم، متوجه شدم تمامی طاقه های پارچه ام که بیش 
از یک میلیارد و 500 میلیون تومان ارزش داش��ت، 
سرقت شده اس��ت.«  بدین ترتیب مأموران دوباره از 
سارقان تحقیق کردند و متهمان وقتی با مدارك روبه رو 
شدند، چاره ای جز اعتراف به سرقت دوم نداشتند. آنها 
به س��رقت طاقه های پارچه اعت��راف کردند و مدعی 
شدند تمام طاقه های پارچه را به مبلغ 200 میلیون 
تومان به مالخری فروخته اند و پول آن را بین خودشان 

تقسیم کرده اند. 
تحقیقات از متهمان به دستور قاضی پرونده برای برمال 
شدن سرقت های احتمالی دیگر از سوی کارآگاهان 

پایگاه پنجم پلیس آگاهی ادامه دارد. 

سارقانالماسرابهدامانداخت
دوربینمخفی

م�ردی که مته�م اس�ت 14 س�ال قبل دخت�ر مورد 
عالق�ه  خ�ود را در کوهس�تان های فیروزک�وه 
ب�ه کام م�رگ کش�انده از اتهام�ش تبرئ�ه ش�د. 
به گزارش جوان، سال ۸7 خبر س��قوط دختر جوانی از 
کوه به مأموران پلیس رسید. با اعالم این خبر، مأموران 
به محل حادث��ه که کوه های فیروزکوه ب��ود، رفتند و در 
بررسی های خود دریافتند دختر جوانی که برای تفریح به 
آن منطقه رفته بود بعد از پرتاب از کوه، فوت کرده است. 
جسد به دستور قضایی به پزشکی قانونی فرستاده شد و 

کارشناسان علت فوت را سقوط از کوه اعالم کردند.
12 سال از این حادثه گذش��ته بود که پدر آزاده به اداره 
پلیس رفت و با طرح شکایتی مدعی شد دخترش عمدی 
از کوه به پایین پرت شده اس��ت. او در توضیح شکایتش 
گفت: »مدتی قبل از فوت دخترم فهمیدم پسری به نام 
امین به او عالقه مند است و می خواهد به خواستگاریش 
بیاید. وقتی امین به خواس��تگاری آمد، به خاطر شرایط 

کاری که داشت راضی به ازدواج آنها نشدم.«
آن مرد در ادامه گفت: »دخترم ب��ه بیماری صرع مبتال 
بود و من و همسرم فکر می کردیم دخترمان در کوه دچار 
حمله صرع شده و به خاطر به هم خوردن تعادلش سقوط 
کرده است. این گذشت تا چند روز قبل از دوستان امین 
شنیدیم او پیش آنها گفته بود که روز حادثه همراه آزاده 
بوده و وقتی از او جواب منفی شنیده، دخترم را از کوه به 
پایین پرت کرده است. با ش��نیدن این حرف ها تصمیم 
گرفتم ن��زد پلیس بیایم و از او ش��کایت کن��م. من به او 
مشکوك هستم و احتماالً در مرگ دخترم مقصر باشد.« 
با ثبت این اظهارات، امین تحت تعقیب قرار گرفت و شش 
ماه بعد شناسایی و بازداشت شد. او در روند بازجویی ها 
این ادعا را رد ک��رد و گفت: »آن زمان مج��رد بودم، اما 
حاال ازدواج کرده ام. من به آزاده عالقه مند ش��ده بودم و 

می خواستم با او ازدواج کنم، اما پدرش مخالف این ازدواج 
بود، به همین خاطر رابطه ما هم کم شد. من مسافرکشی 
می ک��ردم و آن روز هم با ماش��ین کار می کردم و همراه 
آزاده نب��ودم. او به تنهایی به کوه رفته ب��ود و این حادثه 
اتفاق افتاد. نمی دانم چرا پدرش چنین ادعایی را علیه من 

مطرح کرده است.«
پسر جوان در ادامه گفت: »آزاده بیماری صرع داشت، به 
احتمال خیلی زیاد او در کوه دچار تشنج و صرع شده و به 

همین خاطر هم سقوط کرده است.« 
با ثبت ای��ن اظهارات، پ��در آزاده با شناس��ایی دو نفر از 
دوستان امین به پلیس گفت: »خیلی تالش کردم تا موفق 
شدم دو نفر از دوستان امین را پیدا کنم. امین پیش این 
دوستانش اعتراف کرده بود که در کوه دخترم را آزار داده، 
س��پس او را به پایین پرتاب کرده است. می توانم این دو 

شاهد را به دادگاه بیاورم تا حرفم را ثابت کنم.«
   جلسه محاکمه

با اصرار مرد میانس��ال، پرونده با صدور کیفرخواست به 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرس��تاده شد و بعد از 
تعیین شعبه روی میز هیئت قضایی شعبه یازدهم قرار 
گرفت. ابتدای جلس��ه پدر آن دختر به جای��گاه رفت و 
درخواست قصاص کرد. سپس متهم در جایگاه ایستاد و با 
انکار جرمش همان اظهاراتش را در دادسرا هم تکرار کرد. 
او درباره ادعای دوس��تانش گفت: »دروغ گفتم. فقط به 
خاطر خودنمایی پیش دوستانم آن حرف ها را زدم. حاال 

حاضرم قسم بخورم که بی گناه هستم.«
بعد از این دفاعیات، دو شاهد یک به یک به جایگاه رفتند و 
اظهارات پدر آزاده را تأیید کردند. یکی از آنها گفت: »امین 
آن زمان کم سن و س��ال بود. او روزی نزد ما آمد و چنین 
حرفی را مطرح کرد و گفت آزاده را در کوه آزار داده و بعد 
او را به پایین پرتاب کرده است. ش��ک ندارم او به خاطر 

خودنمایی چنین دروغی را مطرح کرده بود.«
دیگر شاهد نیز گفت: »من از امین چنین حرف هایی را 

نشنیده ام.«
در آخر پدر آن دختر در پیش��نهاد هیئ��ت قضایی برای 
برگزاری مراسم قسامه گفت: »قسم متهم را قبول ندارم، 
اما خودم هم نمی توانم برای گناهکار بودن او قسم بخورم، 
چون واقعیت را با چش��مانم ندی��ده ام.« در پایان هیئت 
قضایی با اعالم ختم جلس��ه وارد شور ش��د و با توجه به 
شواهد و قرائن موجود حکم به برائت متهم را صادر کرد.

تبرئه از قتل در کوهستان


