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...سرخط

کارت ویزیت جامانده از قاتل در صحنه جنایت 
کافی بود تا او خیلی زود رسوا شود. این مرد که 
با انگیزه سرقت ،دوستش را کشته بود به دلیل 
ناتوانی در پرداخت دیه در زندان ماند و 13 سال 

بعد از قضات دادگاه درخواست کمک کرد .
گم شدن برادر    

عصر دهم شهریور سال ۸۶ مرد جوانی با پلیس 
کرج تماس گرفت و  از ناپدید شدن بــرادر 3۵ 
ساله اش به نام الیاس خبر داد . وی گفت: برادرم 
صاحب یک شرکت بــزرگ در کــرج  اســت و در 
زمینه خرید و فروش ضایعات فلزی فعالیت دارد.  
دیــروز صبح  بــرادرم از خانه بیرون رفت و دیگر 
بازنگشت. من و همسر برادرم که نگران  او شده 
بودیم به دفتر کارش رفتیم اما ناباورانه متوجه 
شدیم بعد از ساعت کاری به دفتر او دستبرد  زده 
شده و چندین میلیون تومان پول نقدی که در 
گاوصندوق شرکت بوده، به سرقت رفته است. 

می ترسیم بالیی سر برادرم آمده باشد.
جسدی در خودرو    

 تالش برای افشای راز ناپدید شدن مدیر شرکت 
آغــاز شد تا ایــن که یک روز بعد پلیس جسد او 
ــاده احمدآباد  ــودرواش  در حــوالــی ج ــ را در خ
ــی داد  این  مستوفی پیدا کرد.شواهد  نشان م
مرد با یک طناب خفه  شده است . جسد الیاس 
با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و 

کارشناسان پزشکی قانونی در گزارشی اعالم 
کردند این مرد مسموم و سپس خفه شده است.

یک کارت ویزیت    
 پلیس به ردیابی عامالن جنایت پرداخت و در 
بررسی خودروی قربانی کارت ویزیت یک مرد را 
که زیر صندلی شاگرد افتاده بود پیدا کرد . کارت 
ویزیت متعلق به یک مرد40  ساله به نام کیارش 
بود که  در زمینه خرید و فروش ضایعات فلزی 

فعالیت داشت.
بازداشت کیارش    

کیارش  بــازداشــت شد و  ادعــا کــرد از ماجرای 
کشته شدن دوستش بی اطالع است. اما وقتی 
در بن بست اطالعاتی پلیس گرفتار شد، لب به 
بیان حقیقت گشود و به قتل دوستش با انگیزه 

سرقت اعتراف کرد.
حکم قصاص    

کیارش  به بازسازی صحنه جرم پرداخت و به 
درخواست مادر قربانی که قیم نوه شش ساله اش 

بود، به قصاص و رد مال محکوم شد . 
13 سال بعد    

حکم در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار 
گرفته بود که کیارش  به اولیای دم پیشنهاد داد با 
دریافت یک میلیارد تومان اعالم گذشت کنند. آن 
ها نیز پذیرفتند اما متهم  نتوانست پول میلیاردی 
را فراهم کند .به همین دلیل 13 سال در زندان 

ماند . بنابراین وی  نامه ای به قضات دادگاه نوشت 
و درخواست کمک کرد.

دادگاه دوم    
ــروز در  شعبه چهارم دادگـــاه کیفری  متهم دی
یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در 
ابتدای جلسه پسر قربانی که حاال 1۹ سال دارد، 
در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: زمانی که پدرم 
کشته شد من خردسال بودم . مادربزرگم اعالم 
کرده بود در صورت دریافت  یک میلیارد تومان 
رضایت می دهد اما کیارش در این سال ها ما 
را بازی داد و پول را به ما پرداخت نکرد. در این 
مدت  مادربزرگم فوت شد و حاال سه عمو و یک 
عمه ام که  اولیای دم جدید محسوب می شوند 
نیز درخواست دریافت دیه دارند. سپس متهم  
روبــه روی قضات ایستاد و در تشریح جزئیات 
ماجرا گفت: من و الیاس از سال ها قبل با هم 
دوست بودیم و در زمینه خرید و فروش ضایعات 
گاوصندوق  در  دانستم  می  داشتیم.  فعالیت 
شرکت  پول زیادی دارد. به همین دلیل به بهانه 
مالقات با یکی از دوستان مشترک مان بعد از 
ساعت کاری به شرکت رفتم  و از او خواستم تا 
به دیــدن دوســت مشترک مان برویم. در جاده 
ماهدشت به سمت احمد آباد مستوفی، آب میوه 
مسمومی را که از قبل تهیه کرده بودم به او  دادم 
و الیاس پس از خوردن آب میوه مسموم بی حال 

شد و من در ماشین اش او را خفه کــردم . وی 
ادامه داد:  سپس کلید شرکت و گاوصندوق را 
برداشتم و به شرکت او رفتم و پول هایی را که در 
گاو صندوق بود برداشتم و فرار کردم .من اصال 
متوجه نشده بودم که کارت ویزیتم  زیر صندلی 
ماشین افتاده و همین موضوع باعث شد دستگیر 
شوم . این متهم گفت: من به اولیای دم گفته بودم 
یک میلیارد تومان را به آن ها می دهم  تا رضایت 
بدهند اما در این سال ها نتوانستم این مبلغ 
را فراهم کنم .من 13 سال است که در زندان 
بالتکلیف مانده ام و شرایط بدی دارم .حاال از 
قضات دادگاه تقاضا دارم به من کمک کنند .من 
قول می دهم درصورتی که آزاد شوم کار کنم و 

مبلغ دیه را بپردازم.
بنابه این گزارش، در پایان جلسه قضات وارد شور 
شدند تا طبق ماده 4۲۹ قانون مجازات اسالمی 

برای متهم تعیین تکلیف کنند.

سیاهی بدون پدر
ماهان موسوی

ــوش پــدر به  ــودک در حسرت آغ روزهـــای ک
شب می رسید و بــدون الالیــی های مردانه 

می خوابید.
ــک بــر گــونــه داشـــت و در  مـــادر همیشه اش

تکاپویی غریب بود.
کــودک بــرخــالف تصور مــادر مــی دانست 

اتفاقی شوم افتاده است.
مادر می ترسید بگوید پدر در حبس گناهی 

ناکرده است و دیر یا زود می آید.
کودک در دل غوغایی داشت، کاش عقلش 
نمی رسید ! کاش با عروسک هایش بیشتر 
از پدر دوستی می کرد یا مادر گاهی در میان 
بازی های کودک و پدر به جای آشپزخانه نزد 

آن ها بود تا کودک فقط پدر را در رویا نبیند !
مادر هر روز آشفته بود! کودک صدای گریه 
هــای شبانه مــادر را می شنید و نگاه های 
پر از ترحم مــادربــزرگ را می دیــد. محبت 
 های خاله و عمه برایش واقعی نبودند ، او در

 جست و جوی پدر بود !
کودک گفت: بابا کجاست؟

مادر به پنجره نگاه کرد که رو به کوچه سکوت 
باز می شد.

ــازار ناکجاآباد پول  بابا در خیال رفــاه در ب
ــرای خوشبختی  ــارو کند و ب می خواست پ

کودک اش نقشه ها داشت.
باران که بارید، سیلی آرزوی بابا را برد و او 
با دستان خالی باید به جنگ سرنوشت می 
رفت، جنگی که می دانست بازنده اش است.

کودک اصرار کرد: بابا کجاست؟
مادر چشم از او گرفت و برد تا انتهای کوچه بن 

بست که تاریک بود.
بابا در شکست زندگی ورشکسته شده و رفته 

بود تا سلول تنهایی را در زندان تجربه کند.
ــا را در پــنــج سالگی  ــاب ــودک عــکــس ب ــ  ک

می فهمید .
مادر چادر به سر می کرد، به کوچه می زد و 
کودک می فهمید مادر، پدر را دیده است. 
مادر در راهروهای دادگاه چانه می زد و در 

سلول پدر دنبال روزنه ای به نور بود.
کودک می فهمید مادر به دیدار پدر می رود و 

پدر را به خانه نمی آورد.
کودک یک روز گفته بود: زندگی بدون پدر 

سیاه است، مادر از همان روز ترسیده بود.
مادر می گفت: آبرو را مثقالی می فروشند، 
کودک مرتب و هر شب، پدر را در خواب تکرار 

می کرد.
مادر می گفت: پدر زودتر از سفر بر می گردد.
کــودک می گفت: سفر پدر به جــاده ای بی 

بازگشت می ماند.
مـــادر تــرســان راســـت نمی گفت و کــودک 

بدترین سرنوشت را بر پدر متصور بود.
کودک گنجه کوچک دارو را وارسی می کرد، 
پـــدر در کـــدام قـــرص و کـــدام شــربــت تلخ 

دردسترس تر است.
کودک چند قرص را بلعید و خفت.

مادر از دیدار پدر در زندان آمده بود تا بگوید 
پدر می آید! زودتــر از آن که بی الالیی او به 

خواب بروی.
ــرص و جرعه ای دارو را  کـــودک مشتی ق

چشیده و به خواب ابدی فرو رفته بود.
مادر راست نگفته بود، کودک در هاله دروغ 
مصلحتی مادر، در بیم مرگ پدر و در فراق او 

مرده بود.
مادر سیاه پوش اشک می ریخت و پدر بر پیکر 

سنگی کودک الالیی می خواند!
ای کاش کودک را جدی می گرفتند و حاال ...

قدیمی ترین دزد تهران به شیوه بیهوشی دست به سرقت از 
طعمه های ساده لوح می  زد.

اکنون این مرد پس از دستگیری می خواهد قاضی پرونده 
حکم اعدام برایش صادر کند.

مرد بیهوش    
نخستین روز خرداد امسال بود که مردی بیهوش در یک 
فضای سبز کوچک در منطقه سبالن روی چمن ها افتاده 
بود و چند مرد هم تالش می کردند این جوان را به هوش 
بیاورند اما بی فایده بود به همین دلیل در تماس با اورژانس 

درخواست کمک کردند.
مرد بیهوش به بیمارستان منتقل شد و زمانی که به هوش 
آمد از این که روی تخت بیمارستان بود شوکه شد و وقتی 
به دنبال موبایل و مدارکش گشت فهمید که وسایل اش به 

سرقت رفته است.
متخصص سرقت    

بدین ترتیب تیمی از ماموران کالنتری 10۶ نامجو 
برای تحقیقات به بیمارستان رفتند و از مرد جوان 

که به هوش آمده بود تحقیق کردند.
ــام دارد بــه پلیس  ــرد جــوان کــه مسعود ن م

گفت: چند روز قبل با یک مرد ۵1 ساله 
که چهره ای آراسته و فریبنده داشت آشنا 

شدم، او ادعا می کرد که وضعیت مالی 
خوبی دارد.

وی افزود: در این زمان کوتاه با چرب 
زبانی هایش اعتمادم را جلب کرد تا 
جایی که رمــز کــارت بانکی ام را می 
دانست و هیچ وقــت فکر نمی کردم 

این مرد آرام نقشه شومی در ذهن اش 
طراحی کرده است.

مسعود ادامه داد: روز گذشته همراه مرد 
فریبکار بودم که پیشنهاد یک لیوان چای 

داد و خودش به سمت یک کیوسک روزنامه 
فروشی رفت و دو لیوان چای گرفت. سپس در 

داخل فضای سبز شروع به خوردن چای کردیم و بعد 
از آن متوجه هیچ چیز نشدم تا این که بیدار شدم و خودم را 

روی تخت بیمارستان دیدم.
این مرد گفت: بعد از به هوش آمدن فهمیدم که موبایل و 
مدارکم به سرقت رفته و حساب بانکی ام نیز خالی شده 

است.
تحقیقات پلیسی    

بدین ترتیب با توجه به ادامه سرقت ها به شیوه بیهوشی، 
پرونده به دستور بازپرس علی وسیله ایردموسی از شعبه ۵ 
دادسرای ناحیه 34 در اختیار ماموران پایگاه سوم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفت.
کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات، آلبوم مجرمان سابقه 
دار را پیش روی طعمه های مرد فریبکار قرار دادند که خیلی 

زود شهرام ۵1 ساله از سوی طعمه ها شناسایی شد.
همین کافی بود تا ردیابی ها برای دستگیری این سارق 
سابقه دار آغاز شود و کارآگاهان در ردیابی ها پی بردند 
که این سارق در مسافرخانه ها زندگی می کند و برای این 
که دستش رو نشود، هر روز محل استراحت اش را تغییر 

می دهد.
ردیابی ها ادامه داشت تا این که ماموران پی بردند شهرام در 
یک مسافرخانه در نزدیکی میدان راه آهن پنهان شده است. 
در ادامه کارآگاهان ساعت ۸ صبح ۶ شهریور امسال موفق 
به دستگیری سارق سابقه دار شدند و در بررسی از مخفیگاه 

شهرام 10 میلیون تومان تراول به دست آمد.
دستگیری مالخر     

شهرام پس از دستگیری به سرقت هایش اعتراف کرد و 
مالخر گوشی های سرقتی را که در خیابان شوش بود، لو 
داد. ماموران نیز در یک قرار صوری، مالخر مسن را دستگیر 

کردند.
گفت و گو با سارق قدیمی    

این مرد که چهره آرام و خونسردی دارد، ادعــا می کند 
خانواده اش او را از خانه بیرون کرده اند و چون هیچ حمایتی 

نشده مجبور به سرقت شده است.
شهرام درباره این که چرا هربار بعد از آزادی دوباره دزدی 
می کند می گوید: به قول قدیمی ها پشت در زندان نوشته 

»یادم تو را فراموش«.
سابقه داری؟    

بله، سه یا چهار بار به زندان رفتم.
آخرین بار کی زندان بودی؟    

فکر کنم سه سال زندان بودم، آخر سال گذشته آزاد شدم.
االن به چه جرمی دستگیر شدی؟    

سرقت به شیوه بیهوشی.
چطور با این شیوه آشنا شدی؟    

در گذشته یکی از دوستانم به این شیوه سرقت می کرد و از او 
این شیوه و شگرد را یاد گرفتم.

سوژه هایت را چطور شناسایی می کردی؟    
با آن ها طرح دوستی می ریختم و بعد از آن در فرصتی 

مناسب با داروی بیهوشی نقشه ام را اجرا می کردم.
داروی بیهوشی را چطور به آن ها می دادی؟    

بعد از این که به من اعتماد می کردند، به بهانه خوردن 
چای در فضای سبز، داخل لیوان آن ها دو قرص لورازپام 
می ریختم و بعد از این که چای مسموم می خوردند بیهوش 

می شدند.
چه چیزی سرقت می کردی؟    

موبایل و کارت عابربانک.
رمز کارت را چطور به دست می آوردی؟    

خودشان به من می دادنــد، چون اعتماد کرده بودند رمز 

کارت شان را هم اعالم می کردند.
چقدر پول به دست آوردی؟    

1۵ میلیون تومان.
چرا دزدی می کردی؟    

می خواستم یک اتاق کرایه کنم و به پول نیاز داشتم.
شغل؟    

قبال در یک شرکت کار می کردم و مدتی هم دست فروشی 
می کردم که شهرداری مانع کارم شد.

موبایل را به چه قیمتی می فروختی؟    
300 تا ۵00 هزار تومان.

زندان برایت مهم نیست که دوباره دزدی می کنی؟    
نمی دانم چرا وقتی از زندان آزاد می شوم یادم می رود از چه 
جایی بیرون آمدم، به قول زندانیان قدیمی و سابقه دار پشت 

در زندان نوشته: » یادم تو را فراموش.«
تا کی می خواهی دزدی کنی؟    

دیگر دزدی نمی کنم.
یعنی آزاد شوی دنبال سرقت نمی روی؟    

من از بازپرس پرونده ام می خواهم که نامه 
اعدامم را بزند و خودم هم امضا می کنم که با 
رضایت خودم بوده است، چون دیگر نمی 

خواهم آزاد شوم و خسته شدم.
چرا؟    

تا خانواده ام راحت شوند.
تبهکاران      ــای  ــی دن وارد  چــطــور 

شدی؟
۲0 ساله بودم که با دوستانم به دزدی 
رفتیم و دستگیر شدم. بعد از این که 
آزاد شدم، خانواده ام مرا طرد کردند 
و همین باعث شد به سرقت هایم ادامه 

دهم.

خانواده ات چرا تو را طرد کردند؟    
بــرادرم باعث شد، چون دزدی کرده بودم دیگر 
ــازه بازگشت را به من ندادند و از خانه بیرونم  اج

کردند.
چرا مسیرت را درست نکردی؟    

دیگر دیر شده بود، کار برای من که مسن هستم وجود ندارد، 
حتی به دنبال کار رفتم اما فکر کردند برای بچه ام دنبال کار 

می گردم.
ازدواج کردی؟    
نه.
شنیدم در قم هم دزدی کردی؟    

بله، البته به شیوه بیهوشی نبود، از یک مرد افغان سرقت 
کردم.

حرفی برای دیگر مجرمان داری؟    
خالف و سرقت آخرش زندان است و همه این را می دانند.

پس چرا دزدی می کردی؟    
پشیمانم. باور کنید نمی خواستم دیگر دزدی کنم و قصد 
داشتم با پولی که به دست آوردم روسری بخرم و در خیابان 

دست فروشی کنم که دستگیر شدم.
چه پیشنهادی برای مردم داری که گرفتار دزدانی مثل     

شما نشوند؟
سوژه های من افــراد ساده لوح بودند که زود اعتماد می 
کردند. پس در خیابان با هر کسی که دوست شدید خیلی 

زود اعتماد نکنید.
بنا بر این گزارش، شهرام و مالخر گوشی های سرقتی اش 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران پایگاه سوم پلیس 

آگاهی تهران قرار دارند.

تحلیل کارشناس    

دکتر ابراهیم اندرخورا 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

برخی سارقان بعد از ارتکاب 
جــرم پشیمان می شوند و 
دیگر خالف نمی کنند و در 
مقابل سارقانی هستند که 
با هر بــار سرقت شجاع تر 
می شوند و تمایل بیشتری به 
دزدی و خالف پیدا می کنند. می توان گفت نخستین 
تقسیم بندی برای چنین افرادی می تواند این باشد 
که کسانی که سرقت انجام داده و به دام افتاده اند 
در دوران تادیب دیگر دنبال خالف نمی روند و گروه 
بعدی کسانی هستند که خانواده در بازگشت آن ها به 

خالف در جامعه نقش دارد.
از این رو سبک تربیتی و نگاه خانواده تاثیر به سزایی 
در شکل گیری انحرافات اخالقی و جرم اجتماعی 
دارد. حمایت آگاهانه ، منطقی و در چارچوب اخالق 
و نظام خانواده از فرزندان می تواند موجب شکل 
گیری بلوغ فردی و اجتماعی شود و به واسطه تحقق 
این اتفاق فرد مسئولیت خود و دیگران را به عهده 

می گیرد که به آن بلوغ اجتماعی می گویند. 
باید بپذیریم فردی که مرتکب سرقت شده است، 
دالیل و متغیرهای زیادی می تواند در آن تاثیرگذار 
باشد. این موضوع می تواند یک چالش محیطی 
به شمار رود. بیکاری ، بی پولی و نداشتن جایگاه 
اجتماعی مناسب از مواردی است که در این اتفاقات 
نقش دارد. همچنین موضوعات روانی مانند عادت 
به سرقت و بی مسئولیتی نیز سبب می شود افراد 
برای همیشه خود را یک مجرم اجتماعی تلقی 
کنند. به هر حال هر شکل سرقت یک جرم به شمار 
می رود و از نظر قانونی تبعات خاص خود را دارد 
اما در نگاه اجتماعی ریشه سرقت اهمیت ویژه 
ای خواهد داشت . این که چرا این افراد مرتکب 
چنین خطایی می شوند یا حاضرند آبــروی خود 
و جان شان و حتی موقعیت اجتماعی خود را به 
خطر بیندازند پاسخ هــای متفاوتی دارد. باید 
بدانیم پذیرش نظام خانواده یعنی بهره مندی از 
سبک بالغانه در نظام تربیتی می تواند تاثیر فوق 
العاده ای بر توانمندی ها و اعتماد به نفس فرزندان 
داشته باشد اما بی اعتنایی به این مسئله نمی تواند 
یک عامل پیشگیرانه باشد چرا که در برخی موارد 
خانواده همه مهارت های کافی را در سبک تربیتی 
به فرزند ارائــه نکرده است و فرزندان در شرایط 
خاص دچار این اختالل و چالش می شوند. بنابراین 
وجود عوامل بازدارنده قوی مانند تنبیه مناسب با 
جرم و تخلف که در کل جامعه به عنوان یک اصل 
پذیرفته شده و به اجرا گذاشته می شود نیز تاثیر 

خاص خود را دارد.
اگر در جامعه ای عوامل بازدارنده کارکرد خود را از 
دست بدهد، دانش ، مهارت و آگاهی جای خود را 
به جهل، ناآگاهی و... می دهد و کینه و نفرت جای 
همدلی ها را می گیرد. طبیعتا جرایم در این جوامع 
افزایش می یابد و اعتماد فــردی و اجتماعی دچار 
نقصان می شود که از این طریق یک آسیب اجتماعی 

جدی شکل می گیرد.

دزد قدیمی تهران : اعدامم کنید خسته شده ام !
خانواده و سبک تربیتی  جرم پرور

اعتراف دزد 
 بدشانس 

 به سرقت از یک 
کارآگاه جنایی

یک دزد بدشانس وقتی دستگیر شد، فهمید که موتور یک کارآگاه 
جنایی را به سرقت برده است. با سرقت موتور معاون اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران به دستور بازپرس دادسرای سرقت تهران ماموران به 

ردیابی دزد پرداختند تا این که او دستگیر شد.
اعتراف    

روز گذشته این مرد مورد بازجویی قرار گرفت و در خصوص اتهام 
خود گفت: من قبول دارم دزدی کرده  ام اما نمی دانستم موتور 

چه کسی را ربــوده ام.از آن موتور سیکلت برای رفت و آمد به محل 
کارم استفاده می کردم و نیت مجرمانه ای نداشتم.  او ادامه داد: 
من در یک تعمیرگاه ماشین کار می کنم، محل کارم در رباط کریم 
خیلی دور است و هر روز ۲0 هزارتومان برای رفتن به محل کارم 
باید کرایه بدهم. یک شب در حال رد شدن از خیابان  چشمم به 
این موتورسیکلت افتاد و با آن که قفل داشت تصمیم به سرقت آن 
گرفتم و نقشه ام را عملی کردم.در این مدت هم فقط برای رفتن به 

سر کار از این موتورسیکلت آپاچی استفاده کردم.  این متهم درباره 
دلیل زندانی بودن خود که دو ماه قبل آزاد شده است نیز گفت: چند 
وقت قبل یکی از دوستانم من را سوار ماشینی کرد و در راه بودیم 
که ماموران ما را دستگیر کردند و بعد فهمیدم خودرو سرقتی بوده 
است و من هم به اتهام معاونت در سرقت زندانی شدم.  هم اکنون 
این سارق بدشانس در اختیار ماموران آگاهی تهران قرار دارد تا 

تحقیقات پرونده ادامه یابد.

جا ماندن کارت ویزیت قاتل در صحنه جنایت


