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طالق به خاطر رفیق بازی

گــروه حوادث /ســارقان اموال و لــوازم صنعتی مدارس و آموزشــگاههای
شــهر کــرج در حالی دســتگیر شــدند کــه ارزش امــوال مســروقه دو و نیم
میلیارد تومان برآورد شده است.
ســرهنگ محمــد نادربیگی ،رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز در تشــریح
ایــن خبــر گفــت :از مدتــی قبــل مســئوالن چندیــن آموزشــگاه و مدرســه
غیردولتی با مراجعه به پلیس از سرقت اموال این مراکز خبر میدادند و
با ثبت شکایت خواهان رسیدگی به ماجرا شدند.
بالفاصله پروندهها به پایگاه دوم پلیس آگاهی فرستاده شد و شناسایی و
دستگیری سارقان در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت .بررسیهای اولیه
حاکی از این بود که ســارقان در یک گروه دو نفره به وســیله یک دســتگاه
خودروی پراید بدون پالک ابتدا آموزشــگاههای مستقر در مناطق خلوت
را شناســایی کرده و در نیمههای شب از روی دیوار وارد اماکن خصوصی،
آموزشــگاهها و مــدارس غیردولتــی شــده و اقــدام بــه ســرقت لوازمــی از
قبیــل دینام و پمپ کولر ،شــیرآالت و ضایعات آهنــی میکنند .در ادامه
کارآگاهــان با انجام اقدامات پلیســی -اطالعاتی ،رد پای یکی از ســارقان
ســابقهدار را در ایــن پرونــده مشــاهده کرده و با بررســی موضــوع متوجه
شــدند که وی به جرم ســرقت دســتگیر و در حال حاضر در زندان بهســر
میبرد.
ایــن مقام انتظامی با اشــاره بــه انجام هماهنگی قضایــی و انتقال متهم
بــه پایــگاه دوم پلیــس آگاهی ،گفــت :متهــم در تحقیقات تکمیلــی ابتدا
منکر انجام هرگونه ســرقت بود ،اما با مشــاهده مســتندات پلیس لب به
اعتراف گشــوده و به  ۱۵۰فقره سرقت از اماکن خصوصی ،آموزشگاههای
خصوصــی و مدارس غیردولتی با همدســتی یک نفر دیگــر اعتراف کرد.
کارشناسان ارزش اموالی که توسط این باند به سرقت رفته است را حدود
دو میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان برآورد میکنند.
ســرهنگ نادربیگــی بــا اشــاره بــه دســتگیری همدســت متهــم در شــهر
کــرج ،تصریح کــرد :در ادامه تحقیقات ســه مالخر اموال مســروقه نیز در
شهرستانهای کرج و فردیس شناسایی و دستگیر شدند.
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برایممانعتازبخشیدناموال
گــروه حــوادث /پســران مــرد ثروتمند کــه متهم
هســتند پدرشــان را در خانــه حبــس و شــکنجه
کردهانــد پــس از حضــور در اداره آگاهــی مدعــی
شــدند برای اینکه پدرشــان اموالش را به دیگران
نبخشد او را در خانه حبس کردهاند.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،چند روز
قبــل مــرد میانســالی به پلیــس رفــت و از ناپدید
شدن برادرزاده  66سالهاش خبر داد و گفت :من
برادرزادهای دارم که تقریباً همســن و سال خودم
اســت و ارتباط خیلی خوبــی با هم داریم اما االن
چند روزی اســت که ناپدید شــده و هرچه با تلفن
همراهــش تمــاس میگیــرم پاســخ نمیدهــد.
نگــران او شــدهام و تصــور میکنــم بالیی ســرش
آمده باشد.
با شــکایت این مرد تحقیقات برای یافتن وی
به دســتور بازپــرس محمدرضــا صاحب جمعی
آغاز شــد .در نخستین گام کارآگاهان اداره آگاهی
راهی خانه مرد میانســال شــده و پــس از دقایقی

که زنگ خانه را به صدا درآوردند ،خشــایار با سر
و وضعی آشــفته در را باز کرد و با دیدن مأموران
پلیس گفت :پســرانم مــرا در خانه زندانی کرده و
سه روز است که شکنجهام میکنند.
بدیــن ترتیــب مــرد میانســال و پســرانش بــه
اداره آگاهی منتقل شــدند .وی در توضیح ماجرا
گفــت :مدتی قبل ســه پســرم مــرا از خانــه بیرون
انداختند و من هم از آنها شــکایت کردم .سه روز
قبل برای پیگیری شــکایتم به دادســرا رفته بودم
اما بعد از خروج از دادســرا ،ســه پســرم مرا با زور
ســوار خودروشــان کرده و به خانه برگرداندند ،در
ایــن مــدت آنها نه تنهــا اجازه ندادند کــه از خانه
خارج شــوم بلکه مرا مورد شــکنجه قرار داده و از
من میخواستند اســنادی را امضا کنم که امالک
و داراییهایم به آنها واگذار شود.
در حالــی کــه مــرد ثروتمنــد مدعــی بــود کــه
ســه پســرش او را ربودهانــد ،اما پســران او ادعای
متفاوتــی را مطــرح کردند  ،یکی از پســرها گفت:

مدتــی اســت کــه پدرمــان فراموشــی گرفتــه و به
خاطــر برخــی مشــکالت ذهنــی رفتــارش قابــل
کنتــرل نیســت ،او اموالــش را بــه دیگــران بــذل
و بخشــش میکنــد .وقتــی متوجــه شــدیم از او
خواســتیم این کار را انجــام ندهد؛ اما زوال عقلی
باعث شــده کــه این موضــوع را فرامــوش کرده و
پولهــا و اموالــش را بــه کســانی کــه نمیشناســد
میبخشــد .ما حتــی به دادســرا مراجعــه کرده و
پدرمــان را به پزشــکی قانونی بردیم .اما تا زمانی
کــه دســتور قضایــی بیایــد و مــا بتوانیــم بــا حکم
قضایــی مانــع فــروش امــوال و بخشــش آنهــا از
سوی پدرم شویم ،مجبور شدیم مراقب رفتارش
باشیم و او را تنها نگذاریم .به همین دلیل او را در
خانه نگه داشتیم.
بــه دنبال اظهارات ســه پســر جــوان ،بازپرس
شــعبه ششــم دادســرای امــور جنایــی پایتخــت
دستور تحقیقات درخصوص ادعای آنها را صادر
کرد.

گــروه حوادث /ســارق گردنبنــد طالی علی
دایــی پــس از محاکمــه بــه حبــس و رد مال
محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
عصــر پنجشــنبه  ۸آبــان وقتــی علــی دایــی
به همــراه دختــر کوچکش از محــل کار خود
واقــع در خیابــان آصــف خــارج شــد تــا بــه
ســمت خودرواش برود ناگهان مــرد جوانی
به او نزدیک شــد و در یــک درگیری گردنبند
طــای او را ســرقت کــرد و بالفاصلــه ســوار
برموتورسیکلت همدستش از محل متواری
شد.
با اعالم شــکایت این فوتبالیست و مربی
سرشناس ،تحقیقات پلیسی آغاز و در نهایت
متهم اصلی این پرونده دو روز بعد شناسایی
و دســتگیر شــد .پســر جوان در تحقیقات به ســرقت گردنبند اعتراف کرد اما مدعی شــد که
نمیدانسته از چه کسی سرقت کرده است.
در ادامه تحقیقات مشــخص شــد متهم ســرقتهای دیگری نیز مرتکب شــده است .با
شناســایی ســایر مالباختگان ،در صورتی که همدست او همچنان متواری بود ،کیفرخواست
متهم صادر شد.با صدور کیفرخواست ،پرونده برای صدور حکم به شعبه  1148مجتمع
قضایی بعثت ارســال شــد .بدین ترتیب متهم پای میز محاکمه رفت و پس از دفاع رأی
قضات صادر شــد .قضات دادگاه متهم را به اتهام مشــارکت در سرقت مقرون به آزار به
پنج ســال و نیم حبس و برای مشــارکت در قاپیدن گردنبند طالی شــاکیان به ســه ســال
و نیــم حبــس و رد مــال محکوم کردند .این در حالی اســت که تحقیقات برای شناســایی
همدست متواری او از سوی پلیس ادامه دارد.

جنــایت
باتوهم شیشهای

گروه حوادث  /مرد میانسال که به خاطر توهم
ناشی از مصرف موادمخدر همسرش را به قتل
رسانده بود ،دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،چند روز
قبــل مرد  50ســالهای بــه یکــی از کالنتریهای
غــرب اســتان تهــران رفــت و پــرده از جنایتــی
هولناک برداشــت .وی به افســر کالنتری گفت:
دیشــب با همســرم ســر موضوعی دعوا کردیم
و آنقدر عصبانی شــدم که شــروع به کتک زدن
او کــردم اما ناگهان به خاطــر ضربههایی که به
ســرش زدم از هوش رفت و متوجه شــدم دیگر
نفس نمیکشد.
پس از این اعتــراف تیم جنایی راهی خانه مرد
میانســال شــد و به محض ورود به خانه جســد
مقتــول را داخــل اتــاق پذیرایی پیــدا کردند .به

دســتور بازپرس کشیک قتل ،جســد به پزشکی
قانونی منتقل شــد و همســرش در تشریح این
جنایت گفت :سالهاســت که اعتیاد دارم و هر
نوع ماده مخدری که به دســتم برســد مصرف
میکنــم ایــن اواخر هم شیشــه میکشــیدم اما
بعــد از مصــرف مواد دچــار توهم میشــدم به
قــدری اعتیاد زندگیام را تحــت تأثیر قرار داده
بــود کــه دیگر دوســت و فامیــل به خاطــر رفتار
و حــرکات مــن بــا ما رفــت و آمــد نمیکردند و
همســرم میگفــت اعتیــاد تو باعث شــده همه
بــا ما قطــع رابطه کننــد .از چند هفتــه قبل هم
مــدام فکــر میکــردم همســرم به مــن خیانت
میکند و با هم سر این موضوع دعوا میکردیم
و کتکش میزدم این روزهای آخر به حدی آزار
می دیــدم که دیگر تحمل نداشــتم .روز حادثه

سرقتهایسریالی
از مسافران شب

خبــــــر

دستبرد دو و نیم میلیاردی
به مدارس غیرانتفاعی

دادگاه خانواده

گروه حوادث /گوشــهای از محوطــه بیرونی دادگاه خانواده چند دختر جوان
لبخند زنان دور هم ایســتاده و ســرگرم صحبت بودند چند قدم دورتر پســر
جوانی تنها ایســتاده و به جمع شــاد آنها نگاه میکرد اما در نگاهش نوعی
عصبانیت ،سرزنش و شماتت دیده میشد.
دقایقــی بعد پســر جوان با اشــاره به یکی از دختران بــه او فهماند که نوبت
رســیدگی به پرونده شــان رســیده و ســپس همراه وی به طرف ســاختمان
دادگاه رفتند در طبقه دوم وارد یکی از شــعبهها شــدند .سه دختر دیگر هم
پشت سر آنها وارد ساختمان شده و پشت در اتاق به انتظار ایستادند.
زوج جــوان بــه محــض ورود روی صندلی مقابل قاضی نشســتند و دختر
جوان بدون معطلی شــروع به صحبت کرد و گفت :جناب قاضی شــوهر
مــن مرد زندگی نیســت او هنوز هم به خانــوادهاش و بخصوص مادرش
وابســتگی شــدیدی دارد از طرف دیگر اجازه نمیدهد من هم مســتقل و
آزاد زندگی کنم میگوید با دوســتانت قطع رابطه کن با خانوادهات رفت
و آمد نداشــته باش خالصه در این  6ماه زندگی مشترک فقط مرا عذاب
داده است.
مــرد جــوان که از شــنیدن حرفهای همســرش جــا خورده بــود ،گفت:
جنــاب قاضی هر چه همســرم گفــت دروغ بود .زندگی ما را دوســتانش
خراب کردند همانهایی که االن بیرون در منتظر هستند تا جشن طالق
مــا را برگزار کنند و مقدماتش را هم چیدهاند .اگر دوســتانش نبودند ما
زندگی خوبی داشــتیم من و ملیکا در دانشــگاه آشــنا شدیم پس از چند
مــاه آشــنایی عقــد کردیــم و االن حــدود  ۶ماه اســت که زیر یک ســقف
زندگی میکنیم اوایل رفت و آمد دوستانش به خانه ما و برعکس برایم
مهم نبود اما کم کم متوجه شــدم ملیکا بســیار تحت تأثیر دوســتانش
اســت هر وقت آنها میخواســتند به خانه ما بیایند بهترین غذا و دسر و
پذیرایــی را مهیا میکرد اما در غیر این صورت در خانه دســت به ســیاه
و سفید نمیزد.
حــاال ایــن موضوع زیــاد مهم نبــود چیزی کــه خیلی مــرا ناراحــت میکند
تأثیرپذیری ملیکا از دوستانش است .چون آنها گفتهاند من آدم معاشرتی
و اهل رفت و آمد نیستم همسرم هم مدام به من ایراد میگیرد و میگوید
تو بیمار روانی هستی.
ملیــکا ناگهــان حرفهای همســرش را قطع کــرد و گفت :مــن در ازدواج با
شــایان عجله کردم قبل از اینکه او را خوب بشناســم جواب مثبت دادم در
صورتی که او کامالً با من متفاوت اســت .به من میگوید با دوســتانت قطع
ارتباط کن اما خودش مدام با دوستانش است.
شــایان بــا تعجب گفت مــن رفیق بازم یا تــو که همین االن هم دوســتانت
رهایــت نکردهانــد و تــا دادگاه آمدهانــد؟ آقــای قاضــی خانواده مــن با این
ازدواج مخالــف بودند با اصرار من قبــول کردند ملیکا اصالً به خانواده من
احتــرام نمیگذارد و این موضوع مرا بســیار آزار میدهد و مدام باید بین او
و خانوادهام درگیر باشم.
زن جــوان گفــت :ما چند رفیق هســتیم که از کودکی با هم بزرگ شــدیم در
هفته چند ساعت باید دور هم باشیم من هم ساعتهایی که شایان سرکار
است با دوستانم وقت میگذرانم وگرنه از تنهایی میپوسم چقدر در خانه
کار کنم؟
مــرد با اعتراض گفت :آقای قاضی هر شــب که به خانه میآیــم او دیرتر از
من میرســد وقتی میپرســم کجا بودی چرا به من خبر نــدادی میگوید با
دوســتانم بیــرون بودم .نبایــد از تو اجازه بگیــرم .میگوید مگر دوســتانم از
پدرانشان اجازه میگیرند که من از تو اجازه بگیرم؟
ت داری جوســازی کنی و در
ملیــکا با صدای بلند گفت :مثل مامانت دوســ 
همه چی غلو میکنی اصالً هم اینطور که تو میگویی نیست.
این حرفها باعث جنجال و دعوا بین شــایان و ملیکا شــد و قاضی هم که
متوجه بحران زندگی این زوج جوان شده بود به آنها تذکر داد که آرام باشند.
سپس اظهار داشت باید یک ماه به کالسهای مشاوره بروند و پس از آن اگر
نتیجه مناسبی حاصل نشد حکم طالق را صادر میکند.
ëëامیرحسین صفدری /کارشناس حوزه خانواده
ایــن روزهــا یکــی از علتهــای عمده طــاق در بیــن جوانــان دخالتهای
اطرافیان در زندگی ،مقایســه کردن خود با دیگران ،نبود ثبات شــخصیتی،
نداشتن تعهد و صداقت است که همین مسائل هر کدام به تنهایی میتواند
باعث جدایی زوجهای جوان شود.
در این پرونده آنچه که بســیار مشــهود اســت رفتار و تفکر اشتباه ملیکا بوده
چرا که او هنوز نتوانســته ماهیت زندگی مشــترک را درک کند و هنوز بر این
باور است که میتواند همانند دوران مجردی بیشتر اوقاتش را با دوستانش
بگذراند .ملیکا باید بداند پس از ازدواج در قبال همسرش تعهداتی دارد که
با پذیرش آنها قدم در زندگی مشــترک گذاشــته و اگر بخواهد آنها را نادیده
بگیرد به بنبست خواهد رسید.
از طرف دیگر شایان هم باید سعی کند بین کار و انتظارات همسرش تعادل
برقــرار کند تا همســرش دچار خأل عاطفی نشــود و بخواهد وقــت خود را با
دوستانش پر کند.
ملیکا و شایان به همراه دیگر زوجهای جوان باید این مهارت را بیاموزند که
بین زندگی مجردی و متأهلی خود تفکیک قائل شــوند تا از بروز مشــکالت
جلوگیریکنند.

http://irannewspaper.ir

گروه حوادث  /ســارقان مسافربر نما که
با یک خودروی ســمند به شــکار مســافران
میرفتند پس از اینکه اموال طعمه هایشان
را ســرقت میکردنــد روی سرشــان گونــی
میکشیدند و آنها را از خودرو به بیرون پرت
میکردند تا شناسایی نشوند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران»،
چنــدی قبــل مــرد جوانــی بــا مراجعــه بــه
پلیس از ســرقت شــبانهای خبر داد و گفت:
مــن مهنــدس هســتم و در شــرکتی حوالی
جنــوب تهــران کار میکنم از محــل کارم که
خارج شــدم به انتظار تاکسی ایستاده بودم
کــه خــودروی ســمندی مقابل پایــم توقف

کرد .خودرو  4سرنشــین داشت و من هم به
تصور اینکه مسافربر است سوار شدم .البته
قبل از اینکه ســوار شــوم ،مســافری که روی
صندلی عقب نشســته بود از ماشــین پیاده
شــد و با این بهانه که چنــد متر جلوتر پیاده
میشود ،از من خواست وسط بنشینم .پس
از طــی مســافتی ،راننــده وارد مســیر فرعی
شــد .وقتی اعتراض کردم ناگهان مردی که
کنارم نشسته بود چاقو روی پهلویم گذاشت
و مرد دیگری که ســمت چپم نشســته بود،
تیــغ موکت بری از جیبش بیــرون آورد .تازه
آن زمــان بــود که متوجه شــدم سرنشــینان
سمند ،سارقان حرفهای هستند .آنها گوشی

خرید خودرو

بعد از سرقت خانه پدرزن

گــروه حوادث /ســارق ســابقهدار وقتی فهمیــد خانواده
نامزدش به ســفر رفته اند  ،در غیاب آنها وارد خانه شــد
و پس از سرقت اموال آنها به ارزش  5میلیارد ریال برای
خودش یک خودروی پژو  206خرید.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،صبح بیســت و ســوم
آبان امسال پروندهای در کالنتری  101تجریش تشکیل شد
که از ســرقت  5میلیارد ریالی اموال یک خانه خبر میداد.
وقتــی پرونده برای تحقیقات بیشــتر در اختیــار کارآگاهان
پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار گرفت شــاکی در تشریح این
ســرقت گفت :ســاعت  11صبح روز  20آبان به شهرســتان
رفتیــم دو روز بعــد بــه خانه برگشــتیم و دخترم به ســراغ
کنســول بازی رایانــهای خود رفت امــا در کمال نابــاوری از

وقتی همســرم در خانه کار میکرد به ســراغش
رفتــم و دوبــاره موضوعــی را بهانه کــردم و او را
کتــک زدم؛ صدایی در ســرم میپیچید و به من
میگفت باید همســرم را بکشم بعد هم آنقدر
به سرش ضربه زدم که جان باخت.
بدنبــال اعترافهــای ایــن متهم ،وی بــه اتهام
قتل عمد بازداشت شد.
نگاه کارشناس
ëëســتوان یکــم ســجاد دفتری/سرپرســت اداره
مشــاوره و مــددکاری فرماندهــی انتظامی غرب
استان تهران
قتلهــای خانوادگــــی بخصوص همسرکشــــی

تلفن همراه ،پــول ،حلقه طال و حتی کتانی
و کاپشــنم را ســرقت کرده و قبل از اینکه مرا
از ماشین پیاده کنند ،گونی روی سرم کشیده
و دور آن را با طناب بســتند .سارقان این کار
را انجــام دادند تا بعــد از اینکه مرا به بیرون
پرتــاب کردنــد ،موفق نشــوم شــماره پالک
خودرو را بردارم.
ëëدستگیریسربزنگاه
با شــکایت مهندس جوان ،تحقیقات از
ســوی کارآگاهان پایگاه دهــم پلیس آگاهی
پایتخــت آغــاز شــد .در حالی که بررســیها
برای شناسایی سمند سواران ادامه داشت،
مأمــوران بــا شــکایتهای مشــابه دیگــری
مواجــه شــدند .بدیــن ترتیــب مشــخصات
ســارقان بــه واحدهــای گشــت اعالم شــد و
محلهای تردد آنها زیر نظر گرفته شد.
تــا اینکــه چنــد روز قبــل مأمــوران حین
گشــت متوجــه درگیــری سرنشــینان یــک
خــودروی ســمند شــدند .وقتــی به خــودرو
نزدیک شــدند راننده فرار کــرد اما مأموران
بــه تعقیــب خــودرو رفتــه و در نهایت پس

ناپدید شدن دستگاه بازیاش خبر داد .در بررسیهای بیشتر
متوجــه شــدیم به جز کنســول بــازی امــوال دیگــری از قبیل
دوربین عکاسی ،گاوصندوق حاوی طالها ،مدارک ،تعدادی
ساعتمچیبرندوگرانقیمتو...بهارزشتقریبی 5میلیارد
ریال از خانه به سرقت رفته است.
پــس از این شــکایت بالفاصلــه کارآگاهــان برای بررســی به
خانه شــاکی رفتند که مشخص شــد سرقت بدون هیچ گونه
تخریــب در صــورت گرفتــه اســت بنابراین تصاویــر دوربین
مداربســته ساختمان از زمان خروج شاکی مورد بازبینی قرار
گرفت .تصاویر نشــان میداد ســاعت  8همان شــب مردی
نسبتاً قدبلند با پوشش کامل صورت با استفاده از ریموت در
پارکینگ را باز کرده و وارد ســاختمان شــده و پس از گذشــت
حدود یک ســاعت از طریق آسانســور اقدام به خــارج کردن
گاوصندوق و اموال دیگر از ســاختمان کرده و با یک دستگاه
خودرو پژو پرشیا از محل متواری شده است.
سرهنگ کارآگاه «سعید دالوند» رئیس پایگاه یکم پلیس
آگاهــی پایتخــت در ایــن بــاره گفــت :بــا توجه بــه تصاویر
صحنــه جــرم تحقیقــات درخصــوص اعضــای خانــواده

برخــــاف قتلهای دیگــر ،خشــونتی تصادفــی
و نامحتمـل نیسـت بلکـه ماجـرای غم انگیـزی
از انـــواع خشـــونت خانوادگـــی ،فشـــارها و
پیامدهـــای زیانبـار فـــردی و اجتماعـی در خـود
پنهـان دارد.
بنابرایــن کشـــف علـــل و عوامـــل اجتماعـــی و
فرهنگـــی مؤثـر بـر پدیـــده همسرکشـی کـه طـی
ســالهای اخیـــر در جامعـــه افزایـــش داشـــته
و زنـــان و مـــردان بســـیاری را در جایگاه قاتل و
مقتــول درگیــر ســاخته اســت ،ضروری بــه نظر
میرسد.
در ایــن پرونــده متهــم مــردی  ۵۰ســاله دارای

از تیرانــدازی بــه الســتیک خــودرو ،همــه
سرنشینان بازداشت شدند.
با دســتگیری سمند سواران ،مرد جوانی
کــه با آنها درگیر شــده بود ،گفــت :بهعنوان
مســافر ســوار خودرو شــدم ،اما پــس از طی
مســافتی آنهــا با تهدیــد تیغ موکــت بری و
چاقــو قصــد ســرقت داشــتند کــه مقاومت
کردم.متهمــان کــه خــود را در مقابــل
مدارک پلیســی میدیدند به سرقتهای
ســریالی بــا ایــن شــیوه و شــگرد اعتــراف
کردنــد .یکــی از آنها در تحقیقــات گفت:
بــه همــراه  4همدســت دیگــرم نقشــه
ســرقتها را اجرا میکردیم .ما سرقتها
را برای تأمین هزینه موادمخدرمان انجام
میدادیم بعــد از اجرای نقشــهمان روی
ســر مالباختهها گونی میکشیدیم تا آنها
نتوانند شــماره پالک خودرو را یادداشــت
کنند.در بررسیهای اولیه آنها به  20فقره
ســرقت اعتــراف کــرده و بررســیها برای
شناســایی ســایر جرایــم احتمالــی ادامه
دارد.

شــاکی و افــراد مرتبط بــا آنها انجــام و پس از بررســیهای
کارآگاهان مشــخص شد سارق نامزد دختر این خانواده به
اســم سیامک است .بررسی ســوابق این مرد نشان داد وی
از ســارقان سابقهدار در زمینه ســرقت منزل است و پس از
فروش اموال مســروقه یک دســتگاه خــودروی پژو  206نیز
خریدهاست.
سرهنگ دالوند افزود :پس از هماهنگی های قضایی متهم
در یک عملیات ویژه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
در ادامه پس از بازرســی خانه متهم بخشی از اموال شاکی از
قبیل طالها – مدارک – تعدادی ساعت مچی و گاو صندوق
تخریبشدهدرانبارمنزلویکشفشد.متهمدربازجوییها
گفت :وقتی با دختر این خانواده آشــنا شدم ،در یک فرصت
مناسب اقدام به ساخت ریموت و کلید در خانه آنها کردم و
چندینمرتبهدرفرصتهایمناسبکهآنهادرخانهنبودند،
به آنجا میرفتم و سرقت میکردم.رئیس پایگاه یکم پلیس
آگاهــی تهران در پایــان گفت :با اعتراف صریح ســیامک به
سرقت و معرفی سه مالخر همگی دستگیر و طی صدور قرار
مجرمیتروانهزندانشدند.

اعتیاد و بدبینی نســبت به همسر بر اثر مصرف
موادمخــدر ،بــا ســابقه پرخاشــگری و ضــرب و
شتم همســر اســت که با توهم اینکه همسرش
بــه او خیانت میکند بدون هیچ دلیل و ســند و
مدرک معتبری او را در خانه میکشد.
مخدرهــا عــاوه بــر اینکــه شــخصیت فــرد را
در اجتمــاع متزلــزل میکنــد بلکــه در خانــوده
نیــز گریبانگیــر فــرد و خانــواده او میشــود در
ایــن پرونــده متهــم عــاوه براینکــه خــودش از
سالهای قبل دچار رفتارهای خشونتطلبانه و
اختالالت روانی بــوده براثر مصرف مواد مخدر
نیــز بــروز این رفتارها شــدت بیشــتری بــه خود
گرفته و بر اثر توهم مرتکب قتل شده است.
توهــم باعــث تحریــک فــرد بــر رفتــار
خشــونتطلبانه میشــود ،توهمــی کــه گاهــی
باعــث ســوءظن افــراد میشــود و دســت بــه
جنایتهــای جبرانناپذیــر میزننــد .موضــوع
درمــان ایــن دســته از افــراد از ســوی خانوادهها
بســیار مهــم و جــدی بــه نظر میرســد چــرا که
دیــر یــا زود خانــواده را دچــار چالــش جــدی
خواهــد کــرد .ایــن افــراد در درگیریها یــا خود
قربانــی یــا مرتکــب جنایــت میشــوند .در این
میان درخواســت کمک از مراکز مشاوره نیروی
انتظامی میتواند راهگشا باشد.

محاکمه

پسـر آتش افروز
به اتهام قتل پدر

گــروه حوادث /پســرجوانی که متهم اســت با آتــش زدن خانه باعث
مــرگ پــدرش شــده ،بــزودی در دادگاه کیفری اســتان تهــران محاکمه
میشود.
به گزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از ســال
 99با آتشســوزی یک آپارتمــان در خیابــان مجیدیه آغاز شــد .پس از
خاموش کــردن آتش کارشناســان دریافتند آتشســوزی عمــدی بوده
ومــرد ســالمندی بهنــام اکبر نیز بــر اثــر خفگی ناشــی از استنشــاق گاز
مونواکســید کربن جــان باخته اســت.با این گزارش دادســرای جنایی
تهران تحقیقاتــش را آغاز کرد تا راز این جنایت را کشــف کنــد در ادامه
مادر خانواده اظهار داشت :پسرم شهرام به مواد مخدر اعتیاد دارد .روز
حادثه او با من و همسر و پسر دیگرم شاهرخ دعوا کرد .چند ساعت بعد
هم ناگهان خانه آتش گرفت .من و شاهرخ فرار کردیم اما نمیدانستم
همسرم در خانه است.
به این ترتیب شــهرام مورد بازجویی قرار گرفت و گفت :سالهاســت
معتــادم .دلیل اعتیادم هم آن بود که همیشــه مادرم بیــن من و برادرم
تبعیض قائل میشد او همیشه شاهرخ را بیشــتر از من دوست داشت
و هر کاری برای موفقیتش انجام میداد .بارها سر این موضوع اعتراض
کــردم امــا در نهایت از ســوی خانــوادهام تحقیــر میشــدم .روز حادثه
بــه بهانه گرفتــن دارو از مادرم درخواســت پول کردم اما میخواســتم
متــادون بگیرم .مــادرم کــه متوجه این موضوع شــده بــود گفت فقط
بــه انــدازه خرید دارو بــه تو پــول میدهم .همین مســأله باعث شــد از
عصبانیت کنترلم را از دســت بدهم و نقشه آتش زدن خانه به سرم زد.
چند لیتر بنزین گرفتم و در خانه ریختم و آتش زدم بعد هم از ترس فرار
کردم .ساعاتی بعد هم متوجه شدم که پدرم فوت کرده است.
در ادامه شــاهرخ هم با شــکایت از برادرش گفت :برادرم از کودکی من
را اذیــت میکرد و مدام با بچههای همســایه درگیر بود وقتی هم معتاد
شــد دیگر به حــرف هیچکس گــوش نمیکــرد و پــدر و مــادرم را اذیت
میکــرد .حاال هم که با ندانم کاری جان پدرم را گرفته و من هم بهخاطر
مرگ پــدرم و هم بابت خودم و مادرم از او شــاکی هســتم.پس از پایان
تحقیقات و اعتراف متهم ،کیفرخواست متهم به اتهام تسبیب در قتل
پدر و شــروع به قتل مادر و برادرش صادر و پرونده به شعبه دهم دادگاه
کیفری استان تهران فرستاده شد تا محاکمه شود.

