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 ...سر خط

مهمانی تلخ
نگین مفید
پدر می خواست سفر کند ،پیرزن در گوشهای
کــز کـــرده ،بــی صــدا مــی گریست .پــدر می
خواست وداع کند .مردمک چشم هایش
ملتمسانه در اتاق چرخید تا گمشده جوانش
را بیابد .قلب دختر ،چونان پرنده ای اسیر ،بر
دیوار سینهاش می کوفت.
یک ماهی می شد که پسر با دلی شکسته،
مــادر ،پدر و خواهرش را تنها گذاشته بود.
آن روز وقتی پدر از دکه روزنامه فروشی در
کوچه ویژ هنامه کنکور را خرید بدون جست
وجوی اسم پسرش ،به شیرینی فروشی رفت
و سفارش تهیه کیک داد .پسر وقتی به خانه
رسید ،افسرده و فــرو ریخته بــود .پــدر هنوز
نیامده بود .پسر به آرامی روانه اتاقش شد تا
صدای گریه اش به گوش مادر پیر نرسد.
پــدر ناباورانه به دور خــود می پیچید .تمام
آرزوهایش را بر باد رفته میدید و پسر انگار
گناهی مرتکب شده باشد ،در برابر پدرش
بارها محاکمه شد .آن شب حجمی سنگین بر
خانه آن ها سایه انداخته بود .مادر وقتی برای
بیدار کردن پسر به اتاق او رفت ،فریادزنان
بیرون دوید .پسر رفته و در پوزش نامه ای با
پدر ،مادر و خواهر وداع کرده بود.
صدای زنگ خانه برخاست ،دخترک خود را
به حیاط رساند ،دست های لرزان دخترک در
را گشود .جوانی با لباس سبزرنگ سربازی،
پاکتی به دست دخترک داد ،پاکتی سیاه که
خبر از مرگ برادر داشت .دخترک فریادزنان
به سمت اتــاق دویــد .پدر بی اعتنا لبخندی
زد ،انگار گمشده جوانش او را صدا می زد.
مردمک چشم های پدر در اتاق گردشی کرد
تا به ایستگاه «مرگ» رسید.

این مرد از زندان نمی ترسد

مــرد شیک پــوش از زنـــدان نمی تــرســد .او از
نوجوانی آموزش سرقت دیده و کف زنی از مهارت
های طایفه اش است.
▪شکایت یک گردشگر

چندیپیشیکمرداروپاییکهبهایرانسفرکرده
بود ،در گشت و گذار خود در دام مردشیادی افتاد.
مرد خارجی باور نداشت یک شیاد شیک پوش
که مسلط به زبان انگلیسی بوده است ،جلوی
چشمانش پول های او را دزدیده باشد .این مرد
با مراجعه به پلیس تهران گفت:وقتی از یک خانه
قدیمی در مرکز تهران خارج شدم ،با یک جوان
شیک پوش روبــه رو شــدم .او که مسلط به زبان
انگلیسی بود شروع به صحبت کرد و من از این که
می توانستم در یک شهر دیگر با یک نفر به راحتی
صحبت کنم ،خوشحال شدم .وی ادامه داد:هنوز
باورش برایم سخت است اما همان جوان شیک
پوش دالرهایم را به سرقت برد و آن قدر حرفه ای
بود که تا نیم ساعت بعد از آن متوجه دستبرد پسر
جوان نشدم .مرد اروپایی گفت :جوان شیک پوش
بعد از اعتماد سازی و چرب زبانی ادعا کرد که
این روزها در ایران دالرهای تقلبی زیادی در بین
مردم دست به دست میشود و اگر پلیس دالرهای
تقلبیرادستکسیببیندباآنهابهصورتجدی
برخوردمیکندوبههمینبهانهخواستدالرهایم
را بررسی کند تا برای من مشکلی پیش نیاید و من
نیز با توجه به اعتمادی که داشتم ،دالرهایم را در
اختیارش قرار دادم .وی افزود :مرد شیک پوش
در برابر چشمان خودم شروع به شمارش و بررسی
دالرها کرد و آن ها را به من پس داد و چند قدمی با
من همراه شد .وقتی به هتل بازگشتم و دالرها را
بررسی کردم ،دیدم که از پول هایم کم شده و آن
جا بود که فهمیدم جوان شیک پوش دزد حرفهای

خودکشی مرد تهرانی
با جوراب زنانه
مرگ مرموز مرد جوان که درشرق تهران خود
را حلق آویز کرده بود ،سناریوی یک معمای
پلیسی را پیش روی ماموران قرار داد .اواخر
هفته گذشته ماموران پلیس تهران از مرگ
مرموز مرد  41ساله ای در منطقه تهرانپارس
مطلعوخیلیزودتیمیازآنهابرایتحقیقات
ابتدایی در محل حاضر شدند .ماموران با
حضور در محل مشاهده کردند مرد جوانی
وسط خانهاش حلق آویز شده است که در این
مرحلههمسراینمردموردتحقیققرارگرفت.
زن جــوان به ماموران گفت :شب گذشته با
همسرمبهخانهیکیازاقوامرفتیموبرگشتیم.
صبح من بــرای خرید از خانه خــارج شــدم و
هیچ مشکلی در خانه نبود اما وقتی به خانه
بازگشتم با جسد حلقآویز شده همسرم در
وسط خانه روبه رو شدم .با توجه به مرموز بودن
این سناریوی خودکشی ،تیمی از ماموران
پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس ویژه
قتل وارد عمل شدند .آن ها وقتی وارد صحنه
جرم شدند مشاهده کردند که مرد جوان یک
کفش و جوراب زنانه به پا دارد و روی سرش نیز
یک جوراب زنانه کشیده شده است.

بوده است.

من برای کف زنی گاهی اوقات به دیگر کشورها
میروم به همین دلیل زبان انگلیسی را یاد گرفتم
و توانستم در این مدت به آن تسلط پیدا کنم.

بدین ترتیب تیمی از ماموران برای دستگیری
این کفزن حرفهای وارد عمل شدند و در گام
نخست مشخص شد چند گردشگر دیگر در دام
این سارق حرفهای گرفتار شده اند .تیم پلیسی
در این مرحله از دیگر طعمههای دزدان تحقیق و
دوربینهای مداربسته را بازبینی کردند .خیلی
زود تصویر دزد شیک پوش به دست آمد و ماموران
با بررسی عکس متهم و مراجعه به آلبوم مجرمان
سابقه دار سیاوش را که از دزدان حرفهای در
طایفه ای معروف است ،شناسایی کردند.
▪بازداشت دزد حرفه ای

همین کافی بــود تا ردیابیهای پلیسی برای
دستگیری دزد جوان کلید زده شود و ماموران با
اقداماتفنیوپلیسیموفقبهشناساییمخفیگاه
سیاوش در جنوب تهران شدند .در این مرحله
ماموران مخفیگاه سیاوش را تحت نظر گرفتند و
با اطالع از این که پسر جوان به سفر رفته است،
در کمین نشستند تا این که پسر جوان به خانه
بازگشت و وقتی کلید را روی در انداخت ،ماموران
وارد عمل شدند و او را قبل از ورود به خانه دستگیر
کردند .سیاوش ابتدا خود را بی گناه می دانست
اما وقتی در برابر تصاویر دوربین مداربسته قرار
گرفت ،به ناچار لب به سخن باز کرد و از زندگی
و حرفهای بودنش در طایفه شان پرده برداشت.
▪دزد شیک پوش

سیاوش  32ساله که از طایفه معروفی است،
ادعا می کند که در خانواده اش اگر سابقهدار و
حرفهای باشی ،اعتبار بیشتری در بین دیگران
خواهی داشت و اگر نخواهی هم باید یک کف زن
شوی تا سرت را در طایفه باال بگیری.

کارکرد اصلی خانواده

▪تحصیالت؟

سیکل.

▪چرا درس نخواندی؟

درس خواندن زیــاد مهم نیست  .بــرای ما پول
داشتن مهم است.
▪تا کی قصد داری کف زنی کنی؟

راستش را بخواهید دیگر خسته شده ام .درست
است که زندان رفتن زیاد مهم نیست ولی هیچ
کس از زندان رفتن خوشش نمیآید.
▪چطور کفزنی میکنی؟

▪مجردی؟

نه ،چند سالی است که ازدواج کرده ام و صاحب
یک فرزند هستم.
▪سابقهداری؟

بله ،بارها به خاطر سرقت زندان رفته ام.
▪به چه جرمی زندان رفتی؟

من در زمینه کف زنی حرفهای هستم.
▪زندان برایت مهم نیست؟

زندان هم جزئی از زندگی و کارمان است.
▪کفزنی را از چه کسی آموختی؟

در طایفه ما بیشتر افراد کفزن هستند و من هم
از خانواده و طایفهام یاد گرفته ام.
▪شنیده ام در طایفه شما هر چه بیشتر سابقه
داشته باشی ،محبوب تری؟

نه ،همه طایفه ما که خالفکار نیستند .افراد موفق
و تحصیل کرده هم داریم اما چون سارق و کفزن
بیشتری از طایفه ما دیده شده ،فکر میکنند همه
ما خالفکار هستیم.
▪شنیدم به زبان انگلیسی مسلط هستی؟

خیلیراحت.وقتیبهبهانههایمختلفپولهای
تان را شروع به شمارش میکنم در این صحنه با
سرعت زیاد آن ها را سرقت میکنم و این در حالی
است که شما متوجه موضوع نمیشوید.
▪چرا دنبال یک کار درست نمیروی؟

خوب کاری جز کفزنی بلد نیستم.

▪اجازه میدهی فرزندانت هم کف زن و سارق
شوند؟

گفتم که کفزنی مشکلی نیست و اجازه میدهم
خودشان مسیرشان را انتخاب کنند.
▪طعمههایت را چطور شناسایی میکردی؟

از دو گردشگر کفزنی کردم و دیگر طعمههایم را
نیز به صورت خیلی اتفاقی شناسایی میکردم.
▪آیا بیشتر طعمههایت پول زیادی داشتند؟

به جلوی بانک یا صرافیها وبیشتر به سراغ افراد
شیکپوش میرفتم .البته گاهی اوقات نیز هیچ
پولی از طعمههایم به دست نمیآمد.بنا به این
گزارش ،سارق شیک پوش برای تحقیقات بیشتر
در اختیار ماموران پلیس قرار دارد.

دکتر کاظم قجاوند جامعه شناس و استاد
دانشگاه| یکی از کارکردهای اصلی خانواده،
اجتماعی کردن فرزندان است .نهاد خانواده
ازدوران کودکی هنجارهای اجتماعی را
بــه فــرزنــدان آم ــوزش مــی دهــد و آن هــا را با
شیوه های صحیح و متناسب جامعه تربیت
میکند اما متاسفانه گاهی خانواده ها به
دلیل نداشتن باور و اعتقاد به برخی هنجارها
مانند لزوم پرهیز از رفتارهای بزهکارانه و
خالف یا بی توجهی به رفتارهای فرزندان به
دلیل نداشتن وقت یا جدی نگرفتن موضوع
یا نشناختن توانمندی های بالقوه فرزندان
در یادگیری رفتارهای بزهکارانه ،شاهد آن
هستیم که برخی فرزندان رفتارهای ناهنجار
از خــود نشان می دهند و در واقــع فرایند
اجتماعی شدن با کاستی و نقص همراه است.
برخی از این والدین حتی خود نیز ممکن
اســت بر رفتارهای مجرمانه فــرزنــدان مهر
تایید بزنند .این موضوع را باید در نوع نگاه
والدین به مقوله تربیت جست وجــو کرد.
البته گاهی اوقــات نیز سختگیری بیش از
اندازه والدین یا سهل گیری آن ها باعث بروز
رفتارهای مجرمانه می شود .در واقع سبک
فرزند پروری خانواده رابطه مستقیمی با این
موضوع دارد .والدینی که از سبک فرزند
پــروری مشارکتی فعال و اعتدالی تبعیت
می کنند عموما فرزندانی تربیت می کنند
که رفتارهای مجرمانه ندارند  .از این رو بی
توجهی به مقوله اجتماعی شــدن و سبک
فرزندپروری سالم ممکن است فرزندانی را در
آینده تحویل جامعه دهد که رفتارهای تخریب
گرایانه و مجرمانه را با شدت هر چه تمام دنبال
می کنند چرا که در دوران کودکی این موضوع
با بی توجهی والدین همراه بوده است یا حتی
در برخی موارد مورد تشویق قرار گرفته اند.
مثال در دزدی هایی که توسط نوجوان انجام
شده است ،والدین او را نکوهش نکرده و نوعی
احساس امنیت کاذب در او ایجاد کرده اند که
این مسئله ممکن است از این افراد سارقان
حرفه ای بسازد.

شب جشن ،زوج جوان خانه خراب شدند

پیرزن دخترک را در آغوش گرفت .او می دانست
هر دو مرد خانهاش سفر کرده اند سفری تلخ که
ازیک اتفاق نسبتا کوچک شروع شد و اکنون به
مسیری در مقابل او و دخترش بدل شده است.

ازمیانخبرها

▪تحلیل کارشناس

دسیسه مرد شیک پوش برایگردشگر های خارجی
▪تحقیقات پلیسی
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قطع دست برای دزد خانه عروس و داماد
رئیس دزدان خانه بخت عروس و داماد در شب جشن ،به
قطع دست محکوم شد.
گردانندگان این باند سازمان یافته،هفت مرد بودند که
همگی به زندان و شالق محکوم شده اند.
▪دزدان خانه اعیانی

ابتدای سال  95مردی نگران در تماس با پلیس 110
تهران پرده از یک سرقت میلیونی برداشت.
خیلی زود تیمی از پلیس کالنتری وارد عمل شد و با اعزام
به خانه ای در شرق پایتخت در صحنه سرقت دست به
تحقیقات تخصصی و علمی زد.
تجسس ها نشان می داد ،دزدان حرفه ای زمانی که
صاحبخانه به مسافرت رفته بود ،با اطالع از این که هیچ
کس در خانه نیست ،با روش توپی زنی و شکستن در
ورودی به داخل خانه اعیانی رفته و با خونسردی دست
به سرقت میلیونی زده اند.
▪سرقت مشابه

چند روز بعد و درحالی که هنوز مأموران نتوانسته بودند
دزدان را شناسایی كنند ،سرقت مشابهی در همان
محدوده رخ داد و این بار عروس و دامادی نقره داغ شدند.
بررسی ها نشان می داد ،عروس و دامادی پس از جشن
عروسیشان وقتی از تاالر به خانه بخت رفته اند با در
شكسته مواجه شده و دیده اند همه جهیزیه عروس خانم
به سرقت رفته است.
تازهداماد در این باره به مأموران گفت :چندماهی است
خانه مان را تهیه کرده و جهیزیه همسرم را در آن چیده
ایم .امشب بعد از پایان جشن عروسی به خانهمان رفتیم
اما دیدیم در ورودی خانه شكسته است .وقتی وارد شدیم
و دیدیم وسایل خانهمان سرقت شده است ،حال همسرم

بد شد و نخستین شب زندگی مشتركمان كه قرار بود
بهترینشبباشد،یكیازتلخترینشبهایعمرمانشد.
ماموران در بررسی صحنه این سرقت دزدی را سریالی
دانستند و دریافتند هر دو سرقت توسط اعضای یك باند
صورت گرفته است.
▪یک سرنخ

برای رازگشایی از این سرقت های میلیونی ،با دستور
بازپرس دادسرای ناحیه  34تهران تیمی از پلیس آگاهی
وارد عمل شدند تا این که به سرنخی از دو مرد دست
یافتند که یکی از آن ها از دزدان قدیمی تهران است و
بارها به زندان افتاده.
▪بازداشت  2دزد

تجسس های پلیسی با بازداشت این دو دزد وارد مرحله
تــازه ای شد و ماموران دریافتند یكی از آن ها از سارقان
سابقهداری است كه پیش از این پنج باردستگیر و زندانی
شده است و پس از آزادی با همدست اصلی اش  ،پنج نوچه را
جذب باند خود کرده و در 80سرقت مشابه دست داشته اند.
▪اعتراف

هفت عضو این باند یکی پس از دیگری بازداشت شدند
و با اعتراف به همه این  80سرقت پرده از ثروت میلیونی
خود برداشتند.
▪درخواست قطع دست

باتوجهبهگستردگیسرقت های اعضای این باند مخوف،
كیفرخواست صادر شد و نماینده دادستان اتهام رئیس
باند را از نوع حدی تشخیص داد و برای وی درخواست
صدور حكم سنگین قطع دست كرد.
▪محاکمه رئیس باند

در جلسه محاكمه در شعبه هشتم دادگــاه كیفری یك

استان تهران  ،درحالیكه فقط رئیس باند حضور داشت،
پس از درخواست قطع دست توسط نماینده دادستان،
مرد تبهکار پشت تریبون دفاع ایستاد با ادعای عجیبی
خود را فقط در دو سرقت گناهکار دانست و در بقیه سرقت
ها ادعای بی گناهی کرد.
اینمردگفت:منپنجمرتبهبهخاطرسرقتدستگیرشده
ام و بار آخر وقتی با قرار آزاد بودم ،این سرقتها را مرتكب
شدم تا بتوانم با پولهایی كه بهدست میآورم رضایت مال
باخته های قبلی را جلب كنم .من فقط مرتكب دو سرقت
شدم و سرقتهای دیگر را قبول ندارم در این دو سرقت
كه یكی از آن ها از خانه تازهعروس و داماد بود ،همدستم
حضور داشــت .ما آن خانه را از چند روز قبل تحت نظر
داشتیم و چون چراغهای خانه خاموش بود ،فكر كردیم
صاحبخانه به مسافرت رفته است .بههمیندلیل صبر
كردیم تا شب شد .ابتدا با یك كارت در ورودی حیاط را
باز كردیم و سپس قفل در ورودی آپارتمان را شكستیم و
وارد آن جا شدیم.
دزد ادامه داد :همهچیز نو و مرتب بود .ما نمیدانستیم آن
جا خانه تازه عروس و داماد است و با عجله وسایل باارزش
را برداشتیم و سوار ماشین پرایدمان شدیم و فرار كردیم.
همهچیز تقصیر همدستم است .او در یكی از سرقتها كه
من جلوی در ورودی كشیك میدادم وارد خانهای شد
و مقداری طال دزدید اما به من گفت كه چیزی گیرش
نیامده است .او من را بدبخت كرد.
▪قطع دست

قضات دادگاه کیفری بعد از پایان جلسه رسیدگی ،رئیس
باند (علی) را به قطع دست و همدست اصلی اش به نام
شاهین را به قطع انگشتان دست راست و پنج عضو دیگر

باند را از سه تا پنج سال زندان و هرکدام را به  74ضربه
شالق محکوم کردند.
▪قطعیت حکم

این رای درباره همه اعضای باند دزدان در شعبه  39دیوان
عالی کشور تاییدشد اما از آن جایی که شاهین غیابی
محاکمه شده بود ،این حکم نقض شد تا با در نظرگرفتن
این که او بازداشت شده است ،محاکمه شود.
بدین ترتیب ،شاهین یک بار دیگر در شعبه  8دادگاه
کیفری استان تهران محاکمه شد و قضات بازهم او را
به قطع چهار انگشت دست محکوم کردند .با اعتراض
شاهین ،پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات
اعالم کردند با توجه به این که علی متهم ردیف اول پرونده
همه جا گفته شاهین در سرقت ها نقشی نداشته و خود
او نیز می گوید فقط ردزنی کردهاست ،عمل او از موارد
حدی نیست .با نقض حکم قطع انگشتان دست ،یک بار
دیگر پرونده درباره او به جریان افتاد.

