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خط قرمز| 5 عضو یک باند تبهکاری که به خانه های 
پایتخت نشینان دستبرد می زدند، به 35 سال زندان، 

تبعید و شالق محکوم شدند.
در این حکم که از سوی دادگاه جزایی عمومی تهران 
صادر شده است، این دزدان باید اموال سرقتی یا به 

ارزش آنها را به 61 صاحبخانه برگردانند.
دزدی های مشابه

اواسط سال 92 بود که پلیس تهران در جریان فعالیت 
با روش شکستن  از دزدان قرار گرفت که  شبکه ای 
به خانه هایی که صاحبانشان در  اهرم  و  با دیلم  در 
سرقت  به  و  شده  وارد  بودند،  میهمانی  یا  مسافرت 
پول، طال، اشیا و حتی اثاثیه قیمتی دست می زدند. 
مهندس جوانی که از اعضای هیأت مدیره یک شرکت 
تهران   34 ناحیه  دادسرای  به  وقتی  بود،  خصوصی 
رفت، به بازپرس پرونده گفت: پس از مدت ها تالش 
به دلیل قدردانی از نوآوری هایم از سوی شرکت، من 
و همسرم که یک سال پیش ازدواج کرده بودیم، به 

سفر خارج رفتیم تا خستگی از تنم برود.
ایران نبودیم و آن شب  افزود: یک هفته ای در  وی 
که  چهارم  طبقه  در  خانه مان  به  فرودگاه  از  وقتی 
آخرین طبقه ساختمان بود، بازگشتم دیدم در چوبی 
سرقت  به  را  ندارم  و  دار  دزدان  و  شکسته  کامال 
نمی شد  باورم  گفت:  جوان  مهندس  این  برده اند. 
دزدان در را کامال له کرده و شکسته بودند، آنها بعد 
بیرون  را  کمدهایم  داخل  وسایل  بویژه  اثاثیه  همه 
سینه ریز  یک  النگو،   5 طال،  سرویس  دو  و  ریخته 
دکوری  چند  خارجی،  و  ایرانی  پول  مقداری  و 
گرانقیمت و چند دست کت و شلوار مرا به سرقت 

برده بودند.
که  بود  تنهایی  پیرمرد  مالباخته ها  از  دیگر  یکی 
پلیس  از  تیمی  روی  پیش  بازپرس  دستور  با  وقتی 
خانه  زمان سرقت  در  گفت: خوشحالم  گرفت،  قرار 
نبودم، چرا که حتما سکته می کردم. دزدان به خانه 
طالهای  و  شده  وارد  ساختمان  زیرزمین  در  من 
دزدیده  بود،  از مرگش  بعد  یادگاری  که  را  همسرم 
و همه اثاثیه را خرد کرده بودند. وی افزود: در زمان 
سرقت دخترم مرا به خانه خودش برده بود تا آمپول 
و سرم هایم را بزند، فردای آن روز وقتی بازگشتم این 

صحنه را دیدم و پلیس را خبر کردم.
یک باند حرفه ای

مورد  که  خانه هایی  همه  بررسی  در  کارآگاهان 
دستبرد قرار گرفته بودند، آثار و نمونه های مشابهی 
پیدا کردند؛ نوع شکستگی روی درها، موقعیت های 
زمان های  و  ساعات  جرم ها،  وقوع  محل  جغرافیایی 
شناسایی  با  باند  یک  اعضای  که  می داد  نشان  آن 

خانه هایی که صاحبانش به هر دلیلی در خارج از آن 
هستند، داخل ساختمان ها نفوذ کرده و بعد با دیلم 

و پتک درها را می شکستند.
همگی  مالباخته ها  این  همسایگان  اینکه  عجیب 
عنوان می داشتند صداهایی شنیده اند، اما تصورشان 
این بود که در خارج از ساختمان حتما اتفاقی افتاده 
خرج  به  کنجکاوی  بودن  سرگرم  دلیل  به  و  است 

نداده اند.
بررسی دوربین های مداربسته

تیم پلیس که می دید بیش از 19 خانه مورد دستبرد 
مداربسته  دوربین های  به  آنها  همگی  و  گرفته  قرار 
مجهز نبوده اند، در بررسی هایش به مغازه های اطراف 

این خانه ها رسید که همگی دوربین داشتند.
در بازبینی فیلم های چند دوربین، کارآگاهان به یک 
وانت پیکان سفیدرنگ که 5 نفر بر آن سوار بودند و 
در همه فیلم ها حضور داشتند، برخوردند که در حال 

ترک محله هستند.
از سوی دیگر یک چهره در همه این فیلم ها به چشم 
می خورد که ساعتی پیش از سرقت ها قدم زنان چند 
باری در این محله ها چرخیده بود و مأموران، وی را 

زاغ زن باند شناسایی کردند.
شناسایی دزد قدیمی

دزد  یک  ردپای  تا  بود  کافی  زاغ زن  چهره  دیدن   
بررسی ها  و  آید  به دست  نام »سیاوش«  به  قدیمی 
بار به دلیل سرقت از  نشان داد این مرد تاکنون 8 
خانه و حتی چند پاساژ تجاری بازداشت و به زندان 
از  از عید سال 92  اینکه آخرین بار پیش  تا   افتاده 

زندان آزاد شده است.
با  کارآگاهان  و  گرفت  قرار  تعقیب  تحت  سیاوش 
دیگر  برای شناسایی  و خانه وی  پاتوق ها  شناسایی 
تا  نشستند  نامحسوس  کمین های  به  همدستانش 
اینکه سیاوش را همراه 4 مرد بارها سوار پیکان وانت 

سفیدرنگ دیدند.
بازداشت 5 تبهکار

این 5 تبهکار وقتی در خانه سیاوش دور هم جمع 
شده و شیشه می کشیدند، سایه پلیس را باالی سر 

خود دیدند و هیچ راهی برای فرار پیدا نکردند.
»حسن«،  »محمود«،  همراه  باند  رئیس  سیاوش، 
بازداشت   – تا 35 ساله  و »فرهاد« - 26  »سعید« 
آنها  مخفیگاه های  از  بازرسی  در  مأموران  و  شدند 
به اموال سرقتی، مدارک و حتی بخشی از طالهای 
سرقتی دست یافتند و آنان را در شرایطی قرار دادند 

که چاره ای جز اعتراف نداشتند.
اعتراف به دزدی های سریالی

زندان  از  وقتی  گفت:  بازجویی ها  در  سیاوش 

دوستان  رفتم.  همیشگی  قهوه خانه  به  شدم،  آزاد 
بودند،  کرده  کار  من  با  بارها  همگی  که  قدیمی ام 
بودیم  شیشه ای  همگی  شدند.  خوشحال  دیدنم  با 
زمان  باعث شد همان  بود، همین  تنگ  و دستمان 
نقشه سرقت را بکشیم. وی افزود: من وظیفه زاغ زنی 
داشتم، پیکان وانت با پالک جعلی متعلق به محمود 
سنگین  قیمتی  اشیای  سرقت ها  بعضی  در  که  بود 
دیلم  البته  و  می کردیم  جابه جا  آن  با  را  آنتیک  یا 
و پتک ها هم داخل آنها بودند. وی ادامه داد: هدف 
اصلی ما پول و طال بود و به راحتی می شد حدس 
پنهان  کجا  در  را  اشیایی  چنین  مالباخته ها  که  زد 
می کنند. اگر گاوصندوق بود و می توانستیم حملش 
کنیم، آن را پشت وانت می گذاشتیم که البته کمتر 

به چنین مواردی برخوردیم.
مطمئن  با  و  می چرخیدم  محله ها  در  ساعت ها  من 
را  سرقت  نقشه  خانواده  یک  غیبت  از  شدن 
یا  پارکینگ  در  از  دیوار،  روی  از  ما  می کشیدیم. 
زدن زنگ در همسایه ها به بهانه های مختلف داخل 
ساختمان می شدیم و با کمی سر و صدا با دیلم درها 
را باز می کردیم و داخل می رفتیم و بعد در کمتر از 
نیم ساعت سرقت را انجام می دادیم. بیشتر سر شب 
این کار را می کردیم، چراکه می دانستیم همسایه ها 
با  و آشپزی هم  تلویزیون هستند  تماشای  در حال 
صدای هود سر و صدای زیادی تولید می کند و آنها 

متوجه ما نخواهند بود.
سرقت ها  برخی  در  گفت:  پایان  در  باند  رئیس 
همدستانم به سالیق خود اشیایی برمی داشتند مثل 
که  چیزها  اینجور  و  ساعت  یا  شلوار  و  کت  کفش، 
اشیای  و  طالها  بعد  می کردند،  استفاده  خودشان 
قیمتی را به مالخرها می فروختیم و پولش را تقسیم 

می کردیم.
حکم سنگین

گفته های  همگی  که  باند  این  اعضای  اقرار  از  پس 
رئیس خود را تأیید کرده بودند، کیفرخواست صادر 
شد و قاضی دادگاه جزایی عمومی پس از رسیدگی 
تنها  که  حالی  در  و  مشابه  سرقت   16 پرونده  به 
بازگردانده  مالباخته ها  به  مسروقه  اموال  از  بخشی 

شده بود، رأی سنگین خود را صادر کرد.
در این حکم هر یک اعضای باند با توجه به سابقه 
کیفری شان و نوع جرم به 7 سال زندان، 74 ضربه 
دو  مدت  به  نیز  باند  رئیس  و  شدند  محکوم  شالق 
سال بعد از دوران زندان به شهر دورافتاده ای تبعید 
خواهد شد. اعضای این باند تبهکار باید همه اموال 
مالباخته ها  به  آن  ریالی  ارزش  میزان  به  یا  سرقتی 

بازگردانند.

حکم سنگین برای 
دزدی های زنجیره ای

 در این حکم 5 دزد حرفه ای به 35 سال زندان و 370 ضربه شالق  محکوم شدند

به گزارش خبرنگار ما، رسیدگی به این ماجرا  از 27  اردیبهشت ماه سال 93 با شکایت یک زن جوان در کالنتری 137 
کوی نصر در دستور کار پلیس قرار گرفت. زن پریشان احوال به نام »ناهید« به مأموران گفت: من مدرس و مترجم 
زبان انگلیسی هستم و در یک مؤسسه تدریس می کنم. ظهر می خواستم برای مصاحبه به مرکز فائو )سازمان خواروبار 
و کشاورزی ملل متحد( در تهران بروم تا در صورت قبول شدن در مصاحبه به عنوان مترجم استخدام شوم. چون 
عجله داشتم پیاده از کنار اتوبان چمران، تقاطع مالصدرا در حال عبور بودم که یک مرد جوان به من حمله کرد و مرا 
کشان کشان پشت شمشادها برد. هر چه فریاد کشیدم، هیچکس به کمکم نیامد و او با چیزی شبیه سنگ به سرم 

هوش  به  وقتی  شدم.  بیهوش  که  کوبید 
آمدم متوجه شدم مرد جوان نیت شومی 
میلیون  یک  حاوی  پولم  کیف  و  داشته 
را  لپ تاپم  و  همراه  تلفن  گوشی  تومان، 
کنار  را  خودم  است.  گریخته  و   دزدیده 
عبوری  راننده های  از  و  رساندم  اتوبان 
اطالعاتی  دنبال  به  خواستم.   کمک 
عامل  ردیابی  داد،  پلیس  به  زن  این  که 
قرار  پلیس  دستور کار  در  سیاه  سرقت 
و  رفتند  جرم  محل  به  مأموران  گرفت. 
اهالی  از  نفر  چند  پرداختند.  بررسی  به 
منطقه به پلیس گفتند مرد جوانی را که 
می زند  پرسه  حوالی  این  در  است  مدتی 
می شناسند و بارها به او مشکوک شده اند.  
به  پلیس  محل،  اهالی  اظهارات  دنبال  به 
از  بعد  ساعت  دو  تنها  و  نشست  کمین 
شکایت  ناهید، مرد جوان را که به بزرگراه 
مرد  این  کرد.  بازداشت  بود،  بازگشته 
مواجهه  در  اما  خواند،  بی گناه  را  خودش 
حضوری با ناهید به جرمش اعتراف کرد. 
بیکار شده ام و در  وی گفت: مدتی است 
حوالی اتوبان چمران پرسه می زنم. وی در 
تشریح جزئیات ماجرا گفت: وقتی چشمم 
به زن جوان افتاد که در محیط خلوت به 
تنهایی پیاده روی می کرد، وسوسه شدم و 
او را پشت شمشادها کشاندم، چون محل 
خلوتی بود با سنگ به سرش کوبیدم که 
بیهوش شد. من اموالش را دزدیدم و فرار 
کردم. چند ساعت بعد به محل بازگشتم 
تا مطمئن شوم زن جوان هنوز زنده است 
که بازداشت شدم.  وقتی پزشکی قانونی 
در گزارشی تأیید کرد این زن هدف شوم 
مرد خشن قرار گرفته است، این ابلیس در 

شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور دو قاضی مستشار محاکمه 
شد. در جلسه محاکمه زن جوان در حالی که اشک می ریخت به هیأت قضایی گفت: بعد از آن ماجرا می ترسم به 
تنهایی از خانه خارج شوم. من حتی شغلم را هم از دست داده ام و این ماجرا تأثیر بدی در روحیه ام گذاشته است. 
سپس مرد خشن به دفاع پرداخت و ابراز پشیمانی کرد. وی گفت: اسیر وسوسه های شیطان شده و دست به این 
کار زده ام.  در پایان جلسه هیأت قضایی وارد شور شد و  با توجه به نظریه پزشکی قانونی، مرد جوان را به 7 سال 
زندان، پرداخت دیه به جرم ضرب و شتم زن جوان و همچنین جزای نقدی محکوم شد که متهم به حکم صادره 
اعتراض کرد و این پرونده در شعبه هفدهم دیوانعالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و مهر تأیید خورد.

یک زن که معلم زبان بود در دام افتاد

7 سال زندان برای ابلیس بزرگراه

دیه، رد مال سرقتی و شالق نیز را تحمل کند، بلکه به پرداخت نه تنها باید محکومیت زندان اجرا دانستند و مرد خشن دیوان این حکم را تأیید و قابل 7 سال در زندان بماند. قضات سیاه خود قرار داده بود، باید حاشیه بزرگراه هدف حمله تعقیب یک زن معلم، او را در خط قرمز| یک ابلیس که با 
محکوم شده است.

 تحلیل کارشناس

حسین اصغرزاده، رئیس شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان 
تهران در این باره گفت: از عمده دالیل وقوع این جرم موقعیت 
جغرافیای  به  شهرسازی  سازمان  بی توجهی  است.  آن  مکانی 
جنایت می تواند از عوامل وقوع قتل ها، سرقت ها، تجاوز یا خرید 

و فروش مواد مخدر باشد.
وی ادامه داد: در این پرونده شاکی مسیری را برای تردد انتخاب 
کرده که خارج از دید عمومی و به اصطالح منطقه ای پرت بوده 
است. متهم نیز در چنین شرایطی که دور از دید عموم و فاقد 
دوربین های کنترل بوده شرایط را برای انجام بزه مناسب دیده 

و دست به جرم زده است.
و  پرونده های حوادث مشابهی که در مکان های خلوت  به  وی 
دور افتاده به وقوع می پیوندند، اشاره کرد و گفت: در بسیاری از 
پرونده ها می بینیم جرم در منطقه ای رخ داده که در محدوده 
جغرافیای جنایت بوده است. مثال بلند بودن شمشادها در یک 
و  درخت  کاشت  موقعیت  به  شهرسازی  توجه  عدم  و  منطقه 
حتی   یا  سرقت  برای  را  محل  مجرم  شده  باعث  درختچه ها 
خرید و فروش مواد مخدر مناسب و امن ببیند و دست به جرم 
بزند. نقاطی مانند تقاطع اتوبان همت و چمران که محدوده ای 
متأسفانه  که  است  محدوده هایی  چنین  از  است،  سراشیبی 
تبدیل شده است. دره فرحزاد و  پاتوق مواد فروشان  به  امروزه 
دره های منتهی به اتوبان چمران نیز به همین دلیل بی توجهی 
توجه  دارند که الزم است  قرار  امن جرم و جنایت  در مناطق 

ویژه ای برای ساماندهی به آنها صورت بگیرد.
افراد جامعه نیز به این  البته  توجه و آگاهی    وی ادامه داد: 
نقش  می تواند  جنایت،  جغرافیای  با  آنها  آشنایی  و  موضوع 
بسزایی در کاهش جرائم داشته باشد. عابران بویژه بانوان نباید 
در هیچ شرایطی از مسیرهای متفرقه و میانبر که خلوت و دور 
از چشم عموم است، عبور کنند و خود را در محدوده جغرافیای 

جنایت قرار دهند.

فریبکاری های 2 زن و یک مرد 
در نقش پزشک

پزشکی  تیم  قالب  در  مرد  و یک  زن  خط قرمز| 2 
از روستایی ها کالهبرداری می کردند. محمد کاظمی، 
مردمي  گزارش  پی  در  گفت:  چابهار  رئیس پلیس 
اعضاي آن زن  تیم پزشکی که  بر حضور یک  مبنی 
و مرد بودند برای انجام فعالیت های پزشکی در یکی 
از روستاها سریعا اکیپ گشت پاسگاه نوبندیان برای 
تحقیقات به محل اعزام شدند. به گزارش پلیس، وی 
بیان کرد: در تحقیقات ابتدایي مأموران مشخص شد 
تعدادی زن و مرد وارد روستا شده و اعالم داشته اند 
از مراکز بهداشت شهر چابهار برای درمان آنفلوانزا در 
پلیس  فرمانده  آمده اند.  این مکان  به  مناطق محروم 
به  اعزام  با  مأموران  کرد:  تصریح  ادامه  در  چابهار 
منطقه، از کسي که در نقش پزشک اقدام به معاینه و 
درمان روستاییان می کرد مدارک پزشکی خواسته اند 
که وی مدارکي نداشت.کاظمی با اشاره به اینکه این 
مرد همراه دو زن که همدست او بودند برای بررسی 
بیشتر به مقر پلیس منتقل شدند، گفت: این زنان و 
اینکه بدون داشتن  مردان در تحقیقات تخصصی به 
مدارک پزشکی نسبت به درمان بیماران اقدام کردند، 
اعتراف کرده و در این رابطه 13 نفر از طعمه هایش 

نیز شناسایی شدند.

 دستگیری مسافر ایرانی 
در فرودگاه کی یف اوکراین

ایرنا| یک ایراني در فرودگاه کي یف بازداشت شد. 
مرزبانان اوکراین در جریان بررسي اسناد مسافران در 
فرودگاه بوریس پول کي یف، یک تبعه ایرانی را که از 

تهران پرواز کرده بود، بازداشت کردند.
به گزارش دفتر مطبوعاتي اداره مرزباني اوکراین، این 
تعقیب  تحت  بین الملل  پلیس  طریق  از  ایران  تبعه 
سپس  تا  شد  بازداشت  و  داشت  قرار  آلمان  پلیس 
اوکراین  مرزباني  اداره  اطالعیه  در  شود.  استرداد 
اضافه شده ایراني بازداشتي به کالهبرداري، تقلب و 
نقض قوانین در زمینه کنترل اسلحه متهم شده که 

مجازات آن تا 15 سال حبس است.  

قتل دردناک پسربچه آمریکایی
آمریکایی  مرد  قرمز|  خط 
کودکی  مادر  آشنای  که 
را به طرز  این پسر بچه  بود، 

هولناکی کشت.
دیلی میل،  گزارش  به 
مورالس«  پائول  »رومان 
با  جنایت  این  در  ساله   21
گردن  دور  کابل  پیچیدن 

پسرک او را به قتل رساند.
پس  آمریکا  کلرادوی  پلیس 
بر  مبنی  تماسی  دریافت  از 
گم شدن پسر بچه، خود را به 
قربانی  خانه  که  حادثه  محل 
 10 از  پس  و  رساند  است، 
جسد  با  جست  و جو  دقیقه 
»دونی رو ملو رومرو« در یک 

قسمت دیگر از آپارتمان رو به رو شد که با خفگی ناشی 
از پیچانده شدن  کابل به دور گردنش جان باخته بود. 
پلیس خیلی زود مرد مورد عالقه مادر این کودک به 
تحقیقات گسترده تر  در  کرد.  بازداشت  را  مورالس  نام 
محل  به  پلیس  رسیدن  از  قبل  که  شد  معلوم  پلیس 
فرار  به  پا  و  داشته  حضور  خانه  در  مورالس  جنایت، 
گذاشته است. پلیس این جوان فراری را تحت تعقیب 
پدر کودک  نشان می دهد  بررسی ها  و  است  داده  قرار 
مدت هاست به دلیل جرائم خشن در زندان بسر می برد. 

هشدار پلیس

سـرهنگ سـلطانی، معـاون سـابق مبـارزه با سـرقت پلیـس آگاهی 

تهـران، در خصـوص سـرقت از خانـه گفت: سـهل انگاری مـردم تأثیر 

بسـزایی در افزایـش آمار سـرقت از خانـه دارد، چراکه اگـر در دورانی 

اثاثیـه ای ماننـد تلویزیـون و حتـی یخچـال مدنظـر دزدان بـود، در 

حـال حاضـر دزدان خانـه تنهـا و تنها بـه دنبـال طال و پول هسـتند 

کـه متأسـفانه مـردم نحـوه نگهـداری از آنها را خـوب بلد نیسـتند و 

فرصـت سـرقت را بـه دزدان می دهند. وی افـزود: نگهداری پـول، ارز 

و طـال در خانه هـاي حتی مجهـز به گاوصندوق اشـتباه اسـت، چراکه 

گاهـی جـان صاحبخانه هـا را نیز به خطـر می انـدازد و بارهـا دیده ایم 

یـک سـرقت تبدیـل بـه جنایـت می شـود، در حالی کـه اگر پـول در 

سـپرده های بانکـی، طـال و ارز و حتی اشـیای عتیقـه در صندوق های 

امانـات بانک هـا نگهـداری شـوند و دزدان پـی ببرنـد کـه در پی این 

فرهنگ سـازی در مطبوعـات و رسـانه ملـی مـردم دیگـر ریسـک 

نگهـداری از پـول و طـال را در خانه هایشـان به جان نمی خرند، شـاهد 

کاهـش چشـمگیر آمـار سـرقت از خانه خواهیـم بود.


