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معما

سیاهی یک فرار

امید آرمین
مینا شنیده بو د وقتی فرار کند ،زنان مهربان و تنهایی هستند که به او سرپناه
یدهن د و میتوان د در ازای کار در خانه آن ها زندگی راحتی داشته باشد .با عجله
م 
خو د را به خیابان پشت مدرسه رسان د و با تاکسی به ترمینال تهران رفت.
یکبار به تهران رفته بود .به خاطر بیماری مادرش همراه او در بیمارستانهای
تهران سرگردان بود ،هیچ کس را در آنجا نمی شناخت .مقداری پول در کیف
داشت که برای چنین روزی پسانداز کرده بود .در ترمینال برخالف تصورش به
د بدون اعتنا به شماره بلیت و صندلی
راحتی بلیت خرید .وقتی داخل اتوبوس ش 
در کنار زنی میان سال نشست و وقتی مر د جوانی خواست به سرجای خودش برود،
اجازه گرفت در کنار آن زن بنشیند.
یدانست دیگر راهی برای بازگشت وجو د ندارد ،از پنجره به
اتوبوس به راه افتاد ،م 
بیرون خیره ش د و به گریه افتاد.
دلتنگ مادرش بود اما از کتک های پدرش همیشه متنفر بود.
وقتی به تهران رسید ،احساس کرد در یک هیاهوی غریب گرفتار شده است.
تصمیم گرفت خانه را فراموش کن د تا احساس دلتنگی نداشته باشد.
د دختر
د جس 
ساعت  8صبح بو د که موبایل بازپرس کشیک قتل زنگ خورد .شنی 
نوجوانی در کانال آب ابوذر تهران پیدا شده است.
دقایقیبعد،بازپرسپژوهشوار دمنطقهممنوعهشدکهبانوارسفی درنگیبهشعاع
 20متر مشخص شده بود .در حاشیه کانال آب جسدی دیده میش د که کفش های
کتانی و مانتویی به رنگ سفید ،روسری نارنجی و شلوار لی به تن داشت و یک کیف
نارنجی نیز در فاصله نیم متریاش روی سنگی افتاده بود.
وقتی باالی سر جس د رسید ،از چهره سالم آن متوجه ش د یک دختر کم سن و سال به
قتل رسیده است و نوع آرایش ابرو و صورتش کام ً
ال مشخص کر د مقتول یک دختر
خیابانی یا فراری از خانه است.
هیچ آثاری از ضربات چاقو و خون آلودگی وجود نداشت .قرار گرفتن زبان بین
دندانهای دختر نوجوان نشان میداد او را خفه کردهاند .ماموران تشخیص هویت
نیز این فرضیه را تایی د کردن د و جای کبودی روی گلوی مقتول را به بازپرس پژوهش
نشان دادند .در بازرسی از کیف نارنجی دختر نوجوان ،شناسنامهاش به دست آمد
د وی به نظر
که مشخص میکر د مقتول مینا نام دار د و  14ساله است .از محل تول 
میرسید خانوادهاش در یکی از شهرستانهای کوچک باشند.
بازپرس پژوهش با دیدن موبایلی در کیف مینا ،آن را یک سرنخ دانست .باید همه
شماره تلفنهای ذخیره شده و پیام های مقتول بررسی میشد .با وجود این که
د شد ،دستور
یدانست با این روش پای مظنونان زیادی به پرونده کشیده خواه 
م 
ویژهای صادر کرد .هنوز یک هفته نگذشته بو د که به بازپرس اطالع دادن د خانواده
مینا شناسایی شدهاند و ادعا دارند دخترشان از حدود  45روز پیش از خانهشان
فرارکردهاست.مدتکوتاهفرارمیناباشکلوشمایلاوهمخوانینداشتاماوقتی
بررسی های مخابراتی نشان دا د شماره تلفنهای زیادی در حافظه و مسیر تلفنی
موبایل مینا نیست ،بازپرس پی بر د این دختر با عده محدودی آشنایی داشته است
و میتوان قاتل را شناسایی کرد!
حدود شش زن که همگی خیابانی بودند در تلفن مینا شناسایی شدند و تحت
بازجویی قرار گرفتند .جالب این که تنها دو مرد جوان در بین تماس گیرندگان
د و آنان نیز با دستور بازپرس پژوهش بازداشت شدند.
بودن 
زنانادعاهایمشابهیداشتند.مینارابهخوبینمیشناختن دوهمگیدرپارکها
و خیابانها یا فروشگاهها با او آشنا شده و تلفنی با هم در تماس بودند و حتی یک
شب در کنار هم نبو دهاند.
نوبت به دو مردی رسید که افشین و کیارش نام داشتند .ابتدا افشین پشت میز
بازجویی نشست ،بازپرس قبل از هر کاری موبایل مینا را روی میز گذاشت ،بعد
گفت :
این گوشی برای تو آشنا نیست؟
خیر ،من گوشی باز نیستم و در کار خری د و فروش هم نیستم.دختری به نام مینا را میشناسی؟
یدانید ،بله او را میشناسم و یکبار در پارکی او را دیدم
می دانم که همه چیز را م و شماره موبایلش را گرفتم بع د از آن در تماسهای تلفنی سعی داشتم قرار مالقات
بگذارم که نمی شد.
چگونه آشنا شدید؟
چون دختربچه بود و آرایش غلیظی داشت تعجب کردم .در اولین برخورد همسن او را پرسیدم و شنیدم  14ساله است .خواستم نصیحت اش کنم اما شیطان
وسوسهام کرد .
میدانی کجاست؟
اطالعی ندارم ،اگر در بازداشت است و ادعاهایی درباره من دارد میتوانید مرابا او روبه رو کنید.
بازپرس از افسر پرونده خواست ،افشین را از اتاق خارج کند ،سپس کیارش را از
خارج اتاق به میز بازجویی فراخواند:
این گوشی به نظرت آشنا نیست؟
اصال ً ،انگار زنانه است ،من مر د هستم ،میبینی د که؟!یدانم! مینا را که میشناسی؟
م 
وای مینا ،میدانستم برایم دردسرساز خواهد شد ،فکر نمیکردم یک شمارهد سوزاند.
اشتباه گرفتن من را به پای دختر  14سالهای خواه 
منظورت چیه؟
میخواستم به دوستم زنــگ بزنم که اشتباهی به موبایل مینا زنــگ ز دم،عذرخواهی کردم اما او دست بردار نبود ،مدام زنگ میزد و اس ام اس میداد.
خو د را  22ساله معرفی میکر د و میخواست مالقاتی داشته باشیم .
مالقات داشتید؟
خیر ،لزومی نداشت .من زن و بچهدارم ،چندباری زنگ زدم و خواستم دست ازسرم بردار د اما خیلی پررو بود.
یعنی او را اص ً
ال ندیدهای؟
فقط تماس تلفنی و اس ام اس همین!
بازپرس پژوهش دستور دا د هر دو مر د در اختیار پلیس باشند ،وقتی اتاق خلوت شد
رو به پنجره نشست و به سرنوشت سیاه این دختر فراری فکر کرد ،هنوز چاییاش
تمام نشده بو د که لبخندی ز د و تلفن را برداشت .دقایقی نگذشته بو د که کیارش با
شنیدن تنها دلیل بازپرس پژوهش ،پذیرفت که قاتل است .این مر دگفت:نخستین
روزی که مینا به تهران آمد در میدان آزادی سوار ماشین من شد .به او عالقهمند
شدم و تصمیم گرفتم مینا را برای خودم داشته باشم .خانه کوچکی اجاره کردم و
موبایلی برای او خریدم اما هنوز  10روز نگذشته بو د که فهمیدم مینا با مر د دیگری
تماس تلفنی دار د و زنان زیادی به او زنگ میزنند .خیلی سعی کردم او را به سمت
د تا این که در خانه استیجاری خفهاش کردم و ...
خودم بکشم .نش 
▪پاسخ معما
▪تنها دلیل بازپرس پژوهش

هر دو متهم گاهی دروغ پردازی کر دهان د تا خو د را بیگناه نشان دهند .افشین گفت
که مینای 14ساله را دیده است اما از مدل موبایلش اطالعی ندار د اما کیارش تاکید
کرد هیچگاه مینا را ندیده است اما در جای دیگری گفت که مینا  14ساله بود اما
پشت تلفن وانمود میکرد 22 ،ساله است .اگر کیارش این دختر نوجوان را ندیده
بود به خصوص این که تا روز بازداشت از قتل اطالع نداشت از کجا میدانست او
درباره سن خود دروغ گفته و با وجود  14ساله بودن خود را پشت تلفن و دراس ام
اسها  22ساله معرفی کرده است .پس او مینا را مالقات کرده بو د و ...

مرگ؛فرجامتصمیم عجوالنه دختر ۱۶ساله
دختر نوجوان درغرب تهران وقتی
با مخالفت خانواده اش در خصوص
پوشیدن لباس هایش قرار گرفت،
برای پایان دادن به این اختالفات
دست به اقدامی مرگبار زد.
چندی پیش دختر  16ساله با یک
پسر نوجوان آشنا شد و با گذشت
زمــان دوستی آن ها به یک عشق
هیجانی تبدیل شد تا جایی که این
دختر نوجوان به خاطر پوشش و
طرز رفتارش با خانواده اش دچار
اختالف شــد .دختر نــوجــوان که
تحت تاثیر رفتارهای پسر مورد
عالقه اش قرار گرفته بود ،رفتار
و پوشش اش تغییر کرده و همین
باعث شده بود تا خانواده اش با
او درگــیــر شوند و مخالف ادامــه
رفــتــارهــای او شــونــد تــا ایـــن که
دختر نوجوان برای رهایی از این

اختالفات تصمیم عجیبی گرفت.
▪سقوط مرگبار

ساعت  15دقیقه بامداد دیــروز
(  20شهریور) ماموران کالنتری
 140بــاغ فیض تــهــران از سقوط
مرگبار دختر نوجوانی از باالی
یــک ساختمان چــهــار طبقه در
غــرب تهران مطلع شدند .بدین
ترتیب تیمی از ماموران پلیس و
امـــدادگـــران اورژانـــــس در محل
حادثه حاضر شدند .در ابتدا تیم
پزشکی با بررسی هــای ابتدایی
مرگ دختر نوجوان را تایید کردند.
ماموران در ادامه پس از هماهنگی
با بازپرس ویــژه قتل تحقیقات را
برای یافتن انگیزه این مرگ تلخ
آغــاز کــردنــد .خــانــواده دختر 16
ساله ادعا کردند ،دخترمان پس
از دوستی با پسر جوان لباس های

▪تحلیل کارشناسی

خطر برخوردهای چکشی

سرقتمیلیاردیازخانهدوست

▪تحقیقات پلیسی

اعتماد کردن ،تصادفی نیست

دکتر جعفر بای آسیب شناس اجتماعی
برخی جرایم ناشی از اعتماد بین دوستان است
و اغلب این اتفاقات به این دلیل است که دوستی ها سطحی و گذراست
و دوستان بدون شناخت از یکدیگر فعالیت های اقتصادی شان را آغاز
میکنند .در برخی پرونده های سارقان دیده می شود ،اعتماد دو دوست
منتهی به جرایم سنگینی می شود که تاوان بی شماری را باید پس بدهند.
وقتی روابط دوستی از روی شناخت عمیق و دقیق نباشد و افراد از گذشته
یکدیگر مطلع نباشند و به صورت تصادفی و اتفاقی پیوند دوستی شان
شکل بگیرد ،مسلم است که این روابط به ظاهر دوستانه به رخدادهای
ناگوار ختم می شود .فعالیت های اقتصادی اگر بر اساس برنامه دقیق
و هدفمند نباشد ،اساسا بنیان این فعالیت ها اشتباه و نادرست است
و دوستان در این فعالیت های اقتصادی برای یکدیگر توطئه چینی
میکنند تا به منفعت خود دست یابند .فعالیت های نادرستی مانند یافتن
گنج و ...جزو فعالیت های نامشروع در جامعه به شمار می رود که پایه و
بنیان و اصول درستی نداشته و در نهایت رخدادهایی چون سرقت ،آدم
ربایی و شاید قتل را رقم بزند .متاسفانه افرادی که در برخی مسائل نابلد
هستند ،بالفاصله جذب فردی می شوند که فقط ظاهر دوست را دارد و
باز هم بدون آگاهی معامالت اقتصادی انجام می دهند تا سودکالنی را به
دست بیاورند  ،بنابراین قربانی ارتباط دوستانه میشوند .وقتی راه و مسیر
درستی برای انجام فعالیت های اقتصادی انتخاب نشود و فقط با اعتماد
به یک دوست در مسیر حرکت کنند قطعا با شکست رو به رو خواهند شد
زیرا روابط سطحی و ظاهری است و در ذهن یک سوی این رابطه به ظاهر
دوستانه ،تئوری توطئه شکل گرفته و طرف مقابل از بالیی که قرار است
سرش بیاید بی خبر است .از این رو یک سوی این رابطه به دنبال فرصت
مناسبی است تا سر دوست خود کاله بگذارد تا بتواند سود کالنی به جیب
بزند .این قبیل دوستی ها زیرساخت های شومی دارد و عامل خیانت در
امانت به شمار می رود و حتی گاهی دیده می شود ،قتل های گروهی و
خانوادگی را رقم می زند .در برخی از این افراد که مورد سوء استفاده از
سوی دوست خود قرار گرفته اند ،آتش کینه و انتقام و دشمنی به قدری
زیاد است که برای انتقام گیری مرتکب رفتارهایی می شوند که از عواقب
آن بی خبر هستند.
مرد جوان نقشه سرقت از خانه یک زن آشنا را طراحی
کرد و همدست اش با پوشیدن لباس زنانه پا در خانه
زن جوان گذاشت و دست به سرقت میلیونی طال زد.
روز  16تیر امسال زن جوانی در تماس با ماموران
کالنتری  150تهرانسر از سرقت میلیونی طالهای
داخل خانهاش خبر داد و همین کافی بود تا تیمی از
ماموران برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شوند.
ماموران با حضور در خانه زن جوان پی بردند که سارق
بدون تخریب قفل درها وارد خانه شده و طال ،سکه و
 15میلیون تومان پول نقد به سرقت برده است.
تیم پلیسی با توجه به شیوه و شگرد سارق ،در همان
تحقیقات ابتدایی احتمال دادند که سرقت از سوی
یک آشنا صورت گرفته است .در این مرحله بازپرس
شعبه  9دادســرای ناحیه  10تهران دستور داد تا
تیمی از ماموران پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران برای
دستگیری دزدان میلیونی طالها وارد عمل شوند.
▪تحقیقات پلیسی

مــامــوران بــه ســراغ دوربــی ـنهــای مداربسته محل
سرقت و دوربین بانک کنار خانه زن جوان رفتند و
در بررسی فیلمهای ضبط شده مشاهده کردند یک
زن با در دست داشتن کلید وارد خانه و پس از دقایقی
سراسیمه از خانه خارج شده است.

بدین ترتیب ماموران برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند و در گام
نخست به سراغ دوربینهای مداربسته در نزدیکی محل سرقت رفتند
تا این که در یکی از دوربینهای مداربسته تصویر یک سارق سابقه دار
به نام کیومرث به دست آمد.
تصویر کیومرث پیش روی شاکی پرونده که ابراهیم نام دارد ،قرار
گرفت .ابراهیم با دیــدن تصویر کیومرث اعــام کرد که او یکی از
دوستانش است و چندی قبل نیز خودروی پژو  206سفید رنگش
را خریده است.
همین کافی بود تا ردیابیها آغاز شود .ماموران با اقدامات فنی و
پلیسیتوانستندمخفیگاهکیومرثراشناساییکنندودریکعملیات
غافلگیرانه این سارق سابقهدار دستگیر شد.
▪سرقت کینه جویانه

کیومرث ابتدا سعی داشت خود را بی گناه معرفی کند اما وقتی در
برابر تصویر دوربین مداربسته قرار گرفت ،پرده از راز این سرقت
کینهجویانه برداشت.
این سارق  32ساله ادعا میکند که به خاطر اعتمادی که به دوستش
داشته یک پیشنهاد وسوسه انگیز را قبول کرده است اما بعد از مدتی
فهمیده که از اعتمادش سوء استفاده شده و خودرویش را نیز از دست
اش بیرون کشیده اند.
▪سابقه داری؟

بله ،سال ها قبل دزدی می کردم.
▪توبه کرده بودی؟

ارزش گنجی که به دست می آورم از خودروام بیشتر است ولی خودش
هیچ سهمی نمی خواهد.
▪به حرفش شک نداشتی؟

ابراهیم ادعا کرد وقت و حوصله پیدا کردن گنج را ندارد و آن قدر با
اطمینان از محل گنج حرف میزد که به حرفهایش شک نکردم و
این معامله را پذیرفتم.
▪گنج را پیدا کردی؟

نه،همینکهدرمحلگنجگفتهشدهدستگیرنشدمجایشکرداشت.
▪چطور؟

وقتی با دستگاه و نقشه گنج به محل طالها و عتیقه جات رفتم هیچ
خبری از گنج نبود و حتی پلیس با دیدن من در آن منطقه شک کرد و
قبل از این که پلیس به سراغم بیاید پا به فرار گذاشتم.
▪ابراهیم خودرو را به تو بازگرداند؟

نه ،حتی می دانست که به پول نیاز دارم .وقتی به سراغش رفتم و گفتم
که نقشه گنج دروغ بوده ادعا کرد که من دستم به گنج رسیده و قصد
دارم خودروام را پس بگیرم که این حرفش برای من گران تمام شد و
از همان روز از ابراهیم کینه به دل گرفتم و به دنبال انتقام گیری بودم.
▪دستگاه گنج یاب گران قیمت بود؟

نه ،حتی به بازار رفتم و با پرس و جو از فروشندگان دستگاه های گنج
یاب فهمیدم که این دستگاه  200هزار تومان ارزش دارد.
▪چطور به فکر سرقت افتادی؟

میدانستمابراهیمداخلخانهاشطالوپولزیادینگهداریمیکند
به همین دلیل تصمیم به سرقت از خانهاش گرفتم تا انتقام بگیرم.
▪چطور وارد خانه اش شدی؟

روزی که برای سرقت وارد عمل شدم ،می دانستم که ابراهیم در خانه
نیست و با توجه به این که در گذشته به خانه اش رفت و آمد داشتم،
می دانستم از چه مسیرهایی می توانم به راحتی وارد خانهاش شوم.
▪فکر می کردی دستگیر شوی؟

نه .در آن روز به هیچ چیزی جز انتقام فکر نمی کردم.
▪ازدواج کرده ای؟

بله ،وقتی تصمیم گرفتم سالم زندگی کنم و خالف را کنار گذاشتم
ازدواج کردم اما اعتماد به یک دوست باعث شد تا دوباره خالف کنم
و به زندان بازگردم.
▪اعتیاد داری؟

بله ،خیلی وقت است که دیگر دزدی نمی کنم و مثل همه مردم زندگی
عادی دارم.

▪ابراهیم حرفهایت را قبول ندارد؟

حقم را خــوردنــد .از دوستم کینه داشتم که دســت به ایــن دزدی
میلیاردی زدم.

▪چرا قبل از سرقت شکایت نکردی؟

▪چرا دوباره دزدی کردی؟

▪چه کینه ای؟

چندی قبل پول الزم بودم و به همین دلیل تصمیم گرفتم خودروام را
بفروشم تا این که ابراهیم پیشنهاد داد خودروام را می خرد.
▪فروختی؟

فریب خوردم که فروختم.
▪چطور؟

ابراهیم پیشنهاد داد تا خودرویم را به او بدهم و در قبالش نقشه یک
گنج و دستگاه گنج یاب خارجی را به من بدهد و حتی تاکید کرد که

نه.

نــبــایــد هــم قــبــول داشــتــه بــاشــد ،چ ــون اگ ــر قــبــول کــنــد بــه جــرم
کالهبرداریاش اعتراف کرده و قانون خودروام را از او پس می گیرد.
اعتماد کرده بودم و به صورت محضری به نام ابراهیم کرده بودم و
هیچ مدرک قانونی برای این که حرفم را اثبات کنم نداشتم .حتی می
ترسیدم ماجرای نقشه و پیدا کردن گنج را مطرح کنم.
▪چرا؟

چون شاید مرا دستگیر می کردند یا به ساده لوحی من می خندیدند.
بنا بر این گــزارش ،کیومرث به دستور بازپرس پرونده در اختیار
ماموران پلیس تهران قرار گرفت و تحقیقات برای صحت و درستی
حرف های سارق میلیاردر ادامه دارد.

پوشیدنلباسزنانهبرایسرقتازخانهزنجوانتهرانی
تیم پلیسی با بررسی های دقیقتر با توجه به اندام و
وضعیت راه رفتن سارق احتمال دادند که دزد جوان
یک مرد با پوشش زنانه است.
کارآگاهان به سراغ زن جوان رفتند و با توجه به این
که احتمال می رفت سرقت از سوی یک آشنا صورت
گرفته است از او خواستند تا اگر به کسی شک دارد
اعالم کند که در این مرحله زن جوان ادعا کرد به مرد
جوانی که برق کار خانه اش بوده مظنون است.
در این شاخه از تجسسها ،ماموران روز  19تیرماه،
مرد برقکار را دستگیر کردند اما این مظنون اصرار به
بیگناهیداشتتااینکهمامورانبابررسیهایفنی
و دقیق تر از بی گناه بودن مرد برق کار اطمینان پیدا
کردند و تنها مظنون پرونده آزاد شد.
▪شناسایی سارق زن نما

خانواده نیست ،از خانواده و اطرافیان خود بریده
می شوند و مسیر دیگری را برای زندگی انتخاب
می کنند که بر خالف فرهنگ و عقاید خانواده
اســت .برخوردهای چکشی و تعصبی سبب می
شود این نوجوانان هیچ گاه به تکامل و رشد عقلی
و فکری نرسند و خانواده همیشه نگران
آن ها باشد .معموال خــانــواده های
سنتی که از ارزش ها و هنجارهای
سنتیپیرویمیکنند،تضادفکری
شدیدی با فرزندان خود دارند در
حالی که والدین باید با زبانی نرم و
آرام مسائل را به فرزندان خود آموزش
دهند .خانواده باید ارزش ها ،هنجارها و
رسمورسومفرهنگیخودراازسنینکمبهکودکان
القا کنند تا در دوران نوجوانی با بحران هویت رو به
رو و مرتکب رفتارهایی نشوند که خانواده آن ها را
نمی پذیرد .خانواده وظیفه دارد فرزندان خود را از
سنین رشد مسئولیت پذیر و وظیفه مدار بار بیاورد
تا در آینده شاهد موفقیت فرزندان خود باشد و
نوجوانان شان به سمت خالف و بزه کشیده نشوند.

دکتر امــان ا ...قرایی مقدم جامعه
شناس و استاد دانشگاه
نامناسب مــی پوشید و بــا تمام
در تمام جوامع ،والدین مسئول تربیت و
مخالفت هایی که از سوی ما بود
پرورش فرزندان بوده اند و پدر و مادر همواره
او به رفتارهایش ادامــه می داد و
نگران رشد و تعالی فرزندانشان هستند.
دخترمان تحت تاثیر حرف های
برخی عوامل از سوی خانواده سبب
پسر جوان بود .خانواده وی اظهار
رشـــد و تــعــالــی فــرزنــد و برخی
کردند ،شامگاه سه شنبه بود که
سخت گیری ها عامل به تباهی
بر سر پوشش با دخترمان بحث
کشاندن فــرزنــدان مــی شــود.
کردیم تا ایــن که در نخستین
برخوردهایچکشیبافرزندانی
دقایق بامداد صــدای عجیبی
که در سن بلوغ هستند و در دوران
شنیدیم و وقتی به دنبال صدا
سخت نوجوانی بــه ســر مــی برند،
رفتیم متوجه شدیم دخترمان
سبب می شود آن ها تجردگرایی و انزوا
خــودش را از بــاالی ساختمان
را انتخاب کنند .این قبیل جوانان و نوجوانان به
به پایین انداخته است .بنا بر
این گزارش ،بازپرس ویژه قتل دلیل این که با خانواده شان تضاد فکری دارند،
در ایــن پــرونــده دســتــور داد احساس انــزوا و تنهایی و به گــروه همساالنی
گرایش پیدا می کنند که افکار و فرهنگ شان
تــا جسد دخــتــر نــوجــوان به
با خانواده شان متفاوت اســت .نوجوانانی که
پزشکی قانونی منتقل شود و
از سوی خانواده حمایت نمی شوند و اقتضای
تحقیقات در این زمینه ادامه
سنی و حتی برخی رفتارهای آن ها مورد پذیرش
دارد.

سارق یک میلیاردی وقتی دستگیر شد ،سناریوی عجیبی را پیش
روی ماموران قرار داد و ادعا کرد که خانه دوست اش را به خاطر
فریبکاری هدف سرقت قرار داده است.
چندی قبل وقتی مردی وارد خانهاش در شمال تهران شد با دیدن
به هم ریختگی وسایل به سرعت به سراغ طالها و پولهایش رفت اما
هیچ اثری از آن ها نبود.
مرد جــوان با پلیس تماس گرفت و از سرقت یک میلیاردی طال،
سکه طال ،پول و دالرهایش خبر داد .در ابتدا تیمی از ماموران برای
تحقیقات ابتدایی پا در محل گذاشتند و پس از اقدامات ابتدایی،
پرونده به دستور بازپرس دادسرای ناحیه  34تهران در اختیار تیم
ویژه پلیس قرار گرفت.
▪ تحلیل کارشناسی
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تجسسهای پلیسی ادامـــه داش ــت و مــامــوران با
اقدامات فنی و پلیسی با توجه به رفت و آمدهایی که
به ساختمان زن جوان بود به پسر جوانی به نام سامان
 24رسیدند و در کاوشگریهای اطالعاتی مشخص
شد ،سامان در روز سرقت به خانه زن جوان رفت و آمد
داشته است.

مــامــوران با شناسایی مخفیگاه سامان در منطقه
پاسگاه نعمت آباد ،عملیات دستگیری متهم را روز 4
شهریور به اجرا در آوردند و پسر جوان دستگیر شد.
سامان ابتدا خود را بی گناه میدانست اما وقتی در
بازجوییها در برابر مدارک پلیسی قرار گرفت به ناچار
لب به سخن باز کرد و پرده از یک سرقت فریبکارانه
برداشت .سامان به ماموران گفت :پیشنهاد سرقت را
یکی از دوستانم به نام مراد مطرح کرد و در همان روز
فهمیدم سوژه سرقت خانه یکی از دوستان مراد است.
▪دستگیری دوست خیانتکار

کــارآگــاهــان در ایــن شاخه از تحقیقات با توجه به
اطالعات به دست آمــده ،ردیابیهای خود را برای
دستگیری مراد آغاز کردند تا این که روز  5شهریور
ماه این سارق در نزدیکی میدان آزادی دستگیر شد.
مــراد وقتی دیــد همدست اش پــرده از راز سرقت
میلیونیشان برداشته به ناچار به ماموران گفت :چند
ماه قبل با زن جوان آشنا شدم و با هم ارتباط نزدیکی
داشتیم تا این که  10روز قبل از سرقت کلید خانه زن
جوان را سرقت کردم و بعد از این که یک نمونه از روی
او ساختم ،کلید را سر جایش گذاشتم تا زن جوان به

من شک نکند .وی افزود :میدانستم همیشه طالی
زیــادی داخــل خانه زن جــوان است به همین دلیل
پیشنهاد سرقت را به سامان دادم که او نیز پذیرفت
سرقت را انجام دهد اما برای این که نقشهمان لو نرود،
سامان تصمیم گرفت با پوشش زنانه وارد ساختمان
شود ،چون زن جوان دوستان زیادی داشت و به خانه
اش رفت و آمد داشتند ،احتمال می دادیم پلیس به
دوستان او شک کند اما خیلی زود دستمان رو شد و
دستگیر شدیم .مرد جوان ادامه داد :پس از سرقت،
طالها را به مبلغ  70میلیون تومان به یک مالخر در
شهر بهارستان به فروش رساندیم و پول آن را بین
خودمان تقسیم و همه پول را هزینه مصرف مواد مخدر
و خوش گذرانی خودمان کردیم.
▪دستگیری  2مالخر

تیم پلیسی با توجه به اعترافات دو ســارق جــوان،
تحقیقات را برای دستگیری مالخر طالهای میلیونی
آغاز کردند که ماموران خیلی زود مرد  40ساله و پسر
 20ساله ای که طالهای سرقتی را خریده بودند،
دستگیر کردند.
بنا بر این گزارش ،متهمان برای تحقیقات بیشتر به
دستور بازپرس پرونده در اختیار ماموران پایگاه پنجم
پلیس آگاهی تهران قرار دارند.

