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  آرمین بینا
عکس های  سلفی مرد سارق با گوشی های 
س�رقتی راز او برای اس�تخدام ب�ه عنوان 
بادی�گارد م�ردان پول�دار را برم�ا ک�رد.

چند روز قبل م��رد جوانی در ته��ران به اداره 
پلیس رفت و از م��رد موتورس��واری به اتهام 

سرقت گوشی همراهش شکایت کرد. 
وی گف��ت: »در یکی از خیابان های ش��مالی 
تهران در حال پیاده روی بودم که تلفن همراهم 
زنگ خورد. گوش��ی  را از جیبم بیرون آوردم و 
در حال حرف زدن بودم که موتورسیکلتی به 
من نزدیک شد و راننده آن در چشم برهم زدنی 
گوشی تلفن همراهم را از دستم قاپید. راننده 
مرد جوانی بود و به س��رعت از محل دور شد و 

داد و فریادهای من هم نتیجه ای نداشت.« 
همزمان با ادامه تحقیقات برای شناس��ایی و 
دستگیری سارق موتورسوار، مأموران پلیس 
در همان س��ه روز اول با شکایت های متعدد و 
مشابهی روبه رو شدند که همگی حکایت از آن 
داشت سارق موتورسوار در خیابان های شمالی 
تهران گوشی افرادی را که در حال حرف زدن 
یا بازی کردن هستند، می قاپد و از محل فرار 

می کند. 
  عکس های سلفی 

در حالی که بررس��ی ها حکایت از آن داش��ت 
سارق تک رو گوشی همراه حدود 100 شهروند 
را در سه روز سرقت کرده است، مأموران پلیس 
برای دستگیری وی در خیابان هایی که احتمال 
می دادند سارق موتورسوار برای سرقت به آنجا 

برود، اقدام به گشت زنی کردند. 
مأموران چند روز قبل حین گشت زنی به مرد 
موتورس��واری در یکی از خیابان ه��ا برخورد 
کردند که ش��باهت زی��ادی به س��ارق جوان 
داش��ت. مأموران به وی دس��تور ایست دادند 

و مرد موتورس��وار با دیدن مأموران فرار کرد، 
اما در تعقیب و گریزی کوتاه به دام افتاد. وی 
پس از دستگیری ادعای بی گناهی کرد و گفت 
برای مالقات مادر بیمارش در راه بیمارستان 
بوده، اما از آنجایی که مدارک شناسایی همراه 
نداشته به دستور مأموران توجهی نکرده و فرار 

کرده است. 
متهم اصرار می کرد که هی��چ جرمی مرتکب 
نشده، اما مأموران در بررسی تلفن همراهش 
با 100 عکس س��لفی از او روبه رو شدند که با 
گوش��ی های تلفن همراه مختلفی گرفته بود. 
بررسی ها حکایت از آن داشت مرد موتورسوار 

همان سارق سریالی اس��ت که با گوشی های 
سرقتی عکس سلفی گرفته است. 

متهم وقتی با دالیل و مدارک روبه رو ش��د به 
حدود 100 فقره سرقت گوشی همراه اعتراف 

کرد. تحقیقات از متهم ادامه دارد. 
  گفت وگو با سارق 

متهم مرد 37 س��اله ای به نام بهنام است و در 
بازجویی ها ادعای عجیبی را برای سرقت های 
سریالی اش مطرح کرده است. وی مدعی شده 
می خواس��ته بادیگارد قماربازان پولدار شود و 
مدیر کلوپ ش��بانه ای اعالم کرده به ش��رطی 
او را اس��تخدام می کند که 100 فقره گوشی 

همراه سرقت کند. 
بهنام سابقه داری؟ 

نه، من تا االن پایم به کالنتری هم باز نش��ده 
بود و اولین بار است دستبند به دستانم خورده 

است. 
قبًا چه کار می کردی؟ 

من آدم آبرومندی ب��ودم و زندگی خوبی هم 
داشتم. استخدام یک شرکت خصوصی بودم 
و با حقوقی که می گرفت��م، هزینه زندگی ام را 
تأمین می کرد. البته گاهی هم با موتورسیکلتم 
کار می کردم. در کل آدم قانعی بودم، اما مدتی 
قبل شرکت تعطیل شد و من هم بیکار شدم. 

دنبال کار نرفتی؟ 
دنبال کار رفتم و می خواس��تم بادیگارد شوم 
که شرط گذاش��تن اول باید 100 فقره سرقت 
گوش��ی انجام دهم تا خودم را ثابت کنم و بعد 

استخدام شوم. 
چه شرکتی چنین ش�رط عجیبی را برای 

استخدام گذاشت؟ 
واقعیتش شرکت نبود. شبی با یکی از دوستانم 
به کلوپ شبانه ای رفتم و در آنجا افراد پولداری 
حضور داش��تند که با هم قماربازی می کردند. 
گاهی شرط بندی هایش��ان خیلی سنگین بود. 
مثاًل سر خانه، ماش��ین و چیزهای دیگر شرط 
می گذاشتند و به همین دلیل گاهی با هم درگیر 
می ش��دند، اما اکثر آنها بادیگار داشتند و وقتی 
درگیر می ش��دند بادیگارده��ا از آنها محافظت 
می کردند. از آنجای��ی که من هم ورزش��کار و 
ورزیده بودم، تصمیم گرفتم بادیگارد قماربازان 
شوم، چون حقوق باالیی داشت، اما مدیر کلوپ 
شرط گذاشت برای اینکه خودم را ثابت کنم باید 
ابتدا 100 فقره گوشی همراه شهروندان را سرقت 
کنم. اجاره خانه و پرداخت اقساط فشار زیادی به 
من آورده بود، به همین خاطر شرط مدیر کلوپ 

را قبول کردم. 
چرا با گوشی های س�رقتی عکس سلفی 

می گرفتی؟ 
من هر گوشی را که سرقت می کردم با آن عکس 
سلفی می گرفتم و برای مدیر کلوپ می فرستادم 
تا خودم را ثابت کنم. فکر نمی کردم عکس های 
سلفی راز سرقت های س��ریالی مرا برمال  کند، 

وگرنه عکس ها را پاک می کردم. 
با تلفن های سرقتی چه کردی؟ 

تمام��ی گوش��ی های س��رقتی را در خانه نگه 
داش��ته بودم تا به مدیر کلوپ تحویل بدهم و 

استخدام شوم. 
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 محبوبه قرباني 
پرون�ده دخت�ر نوجوان�ي ک�ه چه�ار س�ال قب�ل 
با فرضی�ه خودکش�ي مختومه ش�ده بود، ب�ا اعتراف 
مادرش به قت�ل ش�وهرش وارد مرحله تازه اي ش�د. 
تیرماه س��ال ۹7، مرگ مش��کوک دختر نوجواني به نام 
آرامش، مأموران پلیس تهران را به بیمارستاني در شرق 
تهران کش��اند. مأموران بعد از حضور در محل با جس��د 
آرامش 13 ساله روبه رو ش��دند که به دلیل مسمومیت با 
قارچ خوراکی به بیمارستان منتقل  شده اما بعد از ساعتي 
فوت کرده بود. جسد به پزش��کي قانوني فرستاده شد، اما 
پزشکی قانونی بعد از انجام آزمایشات دقیق در گزارشي 
اعالم کردند دختر نوجوان با خوردن قرص س��یانور فوت 

کرده است. 
بعد از اعالم این گزارش، تحقیقات پلیس در این زمینه آغاز 
شد، ولي از آنجایي  که مدرکي در این باره به دست نیامد، 
پرونده با فرضیه خودکشي مختومه شد.  سه ماه از مرگ 
دختر نوجوان گذشته بود که این بار پدر او به نام افشین 
بر اثر مسمومیت غذایي به بیمارستان رفت و او هم فوت 
کرد. وقتي جسد به پزشکي قانوني فرستاده شد، پزشکان 
علت فوت او را هم مسمومیت با قرص برنج اعالم کردند. 
به این ترتیب پرونده با موضوع قتل عمد به جریان افتاد و 
در همان تحقیقات اولیه همسر افشین به نام شراره مورد 
تحقیق قرار گرفت. او در توضیح به مأموران گفت: »شوهرم 
مي خواست براي ادامه تحصیل مهاجرت کند و به کشوری 

دیگر برود. من مخالف این مهاجرت ب��ودم، اما هر چقدر 
تالش کردم، نتوانستم ش��وهرم را از تصمیمش منصرف 
کنم، به همین خاطر فکری دیگر به س��رم زد و آن را اجرا 

کردم، اما ناخواسته باعث مرگ او شد.«
زن جوان در توضیح تصمیمي که گرفته بود، گفت: »روزي 
تعدادي قرص برنج تهیه کردم و آنها را به صورت پودر در 
کپسول داروهاي شوهرم ریختم. فکر مي کردم با این مقدار 
قرص او فقط بیمار و زمینگیر مي ش��ود و از مهاجرت نیز 

منصرف خواهد شد، اما ناخواسته او فوت کرد.«
با اقرارهاي زن جوان مأم��وران در روند تحقیقات خود به 
رابطه پنهاني او با پسر جواني به نام فریبرز پي بردند. فریبرز 
بعد از بازداش��ت مدعي شد از قتل ش��وهر شراره اطالعي 
نداشته اس��ت. او در اظهاراتش گفت: »مدتي قبل شراره را 
در خیاباني دیدم و با او آش��نا شدم. نمي دانستم او متأهل 
اس��ت و فرزند دارد. در مدت آش��نایي مان او هرگز درباره 
اختالف با شوهرش صحبتي نکرده بود. من فقط چند بار 
تلفني با او صحبت کردم و از نقشه او براي کشتن شوهرش 

اطالعي نداشتم.«
با به دس��ت آمدن این اطالعات، زن جوان ب��ه اتهام قتل 
عمد و رابطه نامشروع و فریبرز هم به اتهام رابطه نامشروع 
راهي زندان شدند و پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 
دوازدهم دادگاه کیفري یک استان تهران فرستاده شد.  در 
آن جلسه اولیاي دم درخواس��ت قصاص کردند. در ادامه 
همس��ر مقتول به جایگاه رفت و درب��اره حادثه گفت: »با 

شوهرم اختالفي نداشتم و فقط با مهاجرت او مخالف بودم. 
چون نمي توانستم او را از این تصمیم منصرف کنم، تصمیم 
اشتباهي گرفتم که ناخواس��ته باعث مرگ او شدم و باور 

کنید قصد قتل نداشتم.«
س��پس پس��ر جوان نیز به جایگاه رفت و با انکار جرمش 
گفت: »باور کنید از اختالف ش��راره با ش��وهرش اطالعي 

نداشتم و فقط چند بار تلفني با او صحبت کردم.«
 رسیدگي به پرونده در دادسرا

تصمیم براي صدور حکم از سوي هیئت قضایي در دست 
اقدام بود که این بار خواهر و برادر مقتول با طرح شکایتي 
خواستار از سرگیري تحقیقات درباره پرونده مرگ مشکوک 
برادرزاده شان به نام آرامش شدند و گفتند: »سه سال قبل 
آرامش هم با خوردن قرص برنج کش��ته ش��د  و شراره با 
صحنه سازي ما را فریب داد، به همین دلیل پرونده مختومه 
ش��د. حاال که او برادرمان را به قتل رسانده است، احتمال 
مي دهیم در م��رگ دخترش نیز نقش داشته اس��ت. از او 
ش��کایت داریم و تقاضا داریم تحقیقات پلیس دوباره آغاز 

شود. «
به این ترتیب پرونده به دادسراي جنایي تهران برگردانده 
شد تا با کامل شدن تحقیقات راز مرگ مشکوک دختر 13 
ساله و دست داش��تن مادرش در مرگ او بررسي و زوایاي 
پنهان آن بر مال شود. بدین ترتیب زن جوان به زودي این 
بار به اتهام دس��ت داش��تن در مرگ دخترش در دادگاه 

محاکمه مي شود. 

شرط استخدام  بادیگارد شدن قاتل پارک مسگرآباد به دام افتاد سرقت گوشی
مرد معتادی ک�ه در پات�وق خافکاران در پ�ارک مس�گر آباد در درگی�ری یکی از 
دوس�تان معتادش را به قتل رس�انده بود، دس�تگیر ش�د و ب�ه قتل اعت�راف کرد. 
به گزارش جوان، ساعت 4 بامداد سه شنبه هشتم آذر ماه به مأموران پلیس تهران خبر رسید 
دو مرد معتاد در پاتوق خالفکاران در پارک مسگرآباد درگیری خونینی را رقم زده اند. با اعالم 
این خبر مأموران راهی محل و در آنجا با جسد مرد 35ساله ای به نام منصور روبه رو شدند که 

با اصابت پنج ضربه چاقوی مرد معتادی به نام منوچهر به قتل رسیده بود. 
تحقیقات میدانی مأموران و گفته شاهدان نشان داد قاتل و مقتول هر دو معتاد هستند که به 
خاطر اختالف بر سر مکان پاتوق خالفکاران درگیری مرگباری را رقم زده اند.  بدین ترتیب 
مأموران پلیس همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات خود را برای شناسایی 
و دستگیری قاتل فراری آغاز کردند تا اینکه پس از گذشت 10 ساعت از حادثه موفق شدند 
منوچهر را در یکی از خیابان های جنوبی تهران دستگیر کنند.  متهم پس از انتقال به اداره 
پلیس با اظهار پشیمانی به قتل اعتراف کرد.  وی گفت: من و مقتول با هم دوست بودیم و در 
پاتوق معتادان مواد مخدر مصرف و خرید و فروش می کردیم. مدتی بود با هم اختالف داشتیم 
تا اینکه شب حادثه هر دو مواد مصرف کرده بودیم و عالوه بر آن مشروب هم خورده بودیم، 
به همین خاطر حال خوبی نداشتیم. وقتی چشم در چشم شدیم با هم درگیر  شدیم و من با 
چاقو ضرباتی به منصور زدم. او خونین روی زمین افتاد و من از ترس فرار کردم، اما خیلی زود 
دستگیر شدم.  متهم در ادمه برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفت. 

سقوط مرگبار
دختر و پسر ناشناس به ته دره 

س�قوط مرموز خودرویی به دره اي در ارتفاعات غربي تهران مرگ دختر و پس�ر 
ناشناسي را رقم زد. تحقیقات براي روشن شدن زوایاي پنهان این حادثه ادامه دارد. 

به گ��زارش »جوان«، س��اعت 
5 صب��ح روز پنج ش��نبه دهم 
آذر مأم��وران کالنت��ري 181 
وردآورد به قاضي محمد وهابي، 
بازپرس ویژه قتل دادسراي امور 
جنایي تهران خبر دادند پس��ر 
و دختر جواني پس از س��قوط 
خودرویش��ان به دره اي به طرز 
مشکوکي به کام مرگ رفته اند.  

با اعالم این خبر، تیم جنایي راهي محل شد و داخل خودرو سمندي در ته دره اي به عمق 
20 متر حوالي روستاي وردیج در غرب تهران با جسد دختر و پسر جواني روبه رو شدند 
که هیچ مدرک هویتي همراه نداشتند.  نخستین بررسي ها نشان داد خودرو ساعت 1/5 
بامداد پنج شنبه به طرز مرموزي به دره سقوط کرده است و دو سرنشین آن به کام مرگ 
رفته اند. از سوي دیگر مأموران پلیس در بررسي هاي میداني یکي از پالک هاي خودرو 
را در فاصله اي دورتر از محل سقوط کشف و ش��ماره پالک را براي استعالم و شناسایي 
صاحب آن به مرکز اعالم کردند.  همزمان با ادامه تحقیقات درباره این حادثه، اجساد به 
دستور بازپرس جنایي براي انجام آزمایش هاي الزم و مشخص شدن علت اصلي مرگ و 
شناسایي هویت شان به پزشکي قانوني منتقل شدند.  مأموران پلیس تحقیقات فني خود 

را براي مشخص شدن عمدي یا غیر عمدي بودن این حادثه آغاز کرده اند. مرگمشكوكدخترنوجوانباقتلپدربررسيميشود


