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هــر روز صبح بــا لبــاس مبــدل از خانه اش 
ج مــی شــد، دســت گدایــی بــه ســوی  خــار
دیگــران دراز می کرد؛ شــب اما با جیــب پر از 
پول به خانه برمی گشــت. گدای میلیاردی 
که حاال به طرز مرموزی در خانه اش کشــته 
شده است. سناریوی مرگباری که احتمال 
مــی رود بــه قصد ســرقت اجرا شــده باشــد. 
ج هفتــاد ســاله حــاال در  معمــای قتــل ایــر
مقابــل پلیــس و بازپــرس جنایــی پایتخــت 
قــرار گرفتــه اســت؛ گــدای ثروتمنــدی که با 
بند جعبه شــیرینی خفه شــد و عامالن این 
جنایت با ســرقت امــوال ایــن مرد پا بــه فرار 
گذاشتند. حاال پلیس به دنبال ردی از این 

جنایت مرموز در شرق تهران است. 
روز  صبــح  معمایــی  جنایــت  ایــن  راز 
دوشــنبه، ســی ام فروردیــن امســال فــاش 
بــوی  جریــان  در  پلیــس  کــه  زمانــی  شــد؛ 
تعفــن از یــک خانــه ویالیــی قدیمــی قــرار 
گرفــت، همســایه ها بــا پلیس تمــاس گرفته 
و از بــوی بــد خبــر داده بودنــد. بالفاصلــه 
مأمــوران کالنتری 126 تهرانپــارس موضوع 
را در دســتور کار خود قــرار دادنــد و با حضور 
در محــل حادثــه بــه تحقیــق در ایــن بــاره 
پرداختنــد. بــا حضــور پلیــس در محــل در 
نزدیکی خیابان استخر مشخص شد که در 
این خانــه ویالیی مردی مســن بــه تنهایی 

زندگی می کرد. 
کــه چنــد روزی از صاحــب خانــه  از آنجــا 
خبری نبود، همسایه ها احتمال می دادند 

کــه بــرای او اتفاقــی افتــاده باشــد بنابرایــن 
گرفتنــد. تیــم عملیــات  بــا پلیــس تمــاس 
کمــک نیروهــای آتش نشــانی در خانــه  بــه 
ویالیی را باز کرده و وارد آنجا شــدند. آنها در 
زیر زمیــن خانه با جســد یک مرد میانســال 
مواجــه شــدند. ایــن مــرد با یــک نــخ جعبه 
شیرینی خفه شــده بود. همچنین دست و 

پایش هم با طنابی بسته شده بود.
بــا لــو رفتــن راز ایــن جنایــت موضــوع بــه 
قاضی حبیب اهلل صادقی بازپرس ویژه قتل 
دادســرای امــور جنایی تهــران اطــالع داده 
شــد. همچنین مأموران پزشکی قانونی نیز 
بــه تحقیق در ایــن زمینه پرداختنــد. ادامه 
که مقتول پیرمردی  تجسس ها نشــان داد 
خانــه اش  در  زیــادی  پــول  کــه  بــوده  گــدا 

نگهداری می کرده است. 

بوی تعفن
تحقیــق  بــه  بالفاصلــه  پلیــس  مأمــوران 
دقیق تــر از همســایه ها پرداختنــد. یکــی از 
ج 70 ســال  آنان به تیم تجســس گفت: »ایر
داشت. 20 سال بود که در این خانه ویالیی 
بــه تنهایــی زندگــی می کــرد. هیچکــس بــه 

خانه اش رفت وآمد نداشت.
بــود. او هــر  کتی   خــودش هــم مــرد ســا
ج می شــد، اطــراف  روز صبــح از خانــه خــار
محــل و گاهــی هــم بیــرون از محــل گدایی 
می کــرد. لباس مبــدل می پو شــید و از مردم 
پــول می گرفــت. شــب ها هــم بــه خانــه اش 

کــه می دانیــم مرد  برمی گشــت ولــی تــا آنجا 
ثروتمندی بــود؛ البتــه تنها بــود و زن و بچه 
نداشــت. فقــط یــک خواهــر در شهرســتان 

داشت. 
حتــی دوســت و رفیــق هم نداشــت. چند 
روزی بود که او را نمی دیدم. تصور می کردم 
که به مســافرت رفته باشــد تا اینکــه از دیروز 
بــوی بســیاری بــدی از خانــه اش می آمــد. 
بــرای همین با همســایه های دیگر صحبت 
ج بی خبــر بودنــد.  کــه آنهــا نیــز از ایــر کــردم 
وقتی به خانــه اش مراجعــه کردیم، متوجه 
شکســتگی شیشــه پنجــره زیرزمیــن خانــه 
شــدیم. به همین دلیل به مسأله مشکوک 

شدیم و با پلیس تماس گرفتیم.«
او ادامــه داد: »هیــچ صدایی یــا غریبه ای 
در خانــه اش نشــنیده و ندیدیــم و هیچ فرد 
مشکوکی هم نظر ما را در این چند روز جلب 
نکرد. نمی دانیــم چه اتفاقی افتاده اســت. 

حتی صدای درگیری هم نشنیدیم.«

قتل با انگیزه سرقت
کــه پزشــکی قانونــی  ایــن در حالــی بــود 
در نظریــه اولیــه خود اعــالم کرد کــه 10 روز از 
ج می گــذرد. همچنین تیم جنایی  مرگ ایر
در خانه ایــن مرد با به هم ریختگی وســایل 
نشــان  موضــوع  همیــن  شــدند.  مواجــه 
کــه احتمــاال او قربانــی یــک نقشــه  مــی داد 

سرقت شده باشد.
کــه  داد  نشــان  بعــدی  تجســس های   

عامــالن ایــن جنایــت بــدون هیــچ درگیری 
و تخریــب وارد خانــه شــده اند؛ ایــن یعنــی 
خ  ممکــن بــود که قتــل از ســوی یک آشــنا ر
داده باشــد. البته همه اینهــا در حد فرضیه 

بود. 
مأمــوران پلیــس در ادامــه یــک دفترچــه 
بانکــی از مقتــول در خانــه اش پیــدا کردند؛ 
کــه نشــان مــی داد مبلــغ 220  دفترچــه ای 
میلیــون تومان به حســاب بانکــی اش واریز 
شــده اســت؛ البته ایــن واریــزی مربــوط به 

حدودا 6 سال قبل بود. 
چندین فیش قبض بانکــی نیز در خانه او 
کشــف شــد که این نیز حکایت از آن داشت 
ج پول های زیادی را در حســاب های  که ایر
بانکی اش جابه جا می کرده اســت. از سوی 
دیگــر احتمال می رفت مقتــول در خانه اش 
پول نقد زیــادی نگهداری می کرده اســت و 
عامالن قتــل از کمــد او مبلغ زیــادی پول یا 

دالر و اموال قیمتی سرقت کرده باشند. 
بــا ایــن حــال هنــوز علــت مــرگ معمایــی 
مشــخص  هنــوز  میلیــاردر  گــدای  ایــن 
نیســت. جســد مــرد ســالخورده نیــز بــرای 
مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی 
قانونــی منتقــل شــد. همچنیــن به دســتور 
محــل  دوربین هــای  جنایــی،  بازپــرس 
حادثــه و حســاب های بانکی مقتــول برای 
شناســایی عامل یا عامالن قتل بررسی شد 
تــا زوایــای پنهــان ایــن جنایت مرمــوز فاش 

شود.

پلیس تهران به دنبال ردی از عامالن قتل یک پیرمرد میلیاردر است

معمای قتل گدای ثروتمند در شرق پایتخت

خانه ای برای میاِن راه!
ادامــه از صفحــه یــک|  موفقیت هایی کــه در این زمینه به دســت آمد 
باعث شــد تا این روش به ســرعت الگوبرداری شــود و در سراســر کشور به 
اجرا درآید. در سال 13۸۵ این روش به صورت پروتکل درمانی پرهیزمدار 
و ایمان مدار مستندســازی شــد و به تصویب ســازمان بهزیســتی رسید. 
این روش درمانــی ارزان قیمت بــود و کارایی قابل قبولی هم داشــت و به 
گیری مدل  همین دلیل هم مورد استقبال واقع شد.  اما مدتی بعد از فرا
پرهیزمدار، این شیوه درمانی از مسیر اصلی خود منحرف شد؛ به طوری 
که دیوارهای بلند جانشین اعتماد و عشق بین بیمار و کادر درمانی شد و 
کمیت و کیفیت درمان را تحت تأثیر قرار داد و اثربخشی این مدل درمانی 

کاهش یافت. 
 دیوارهــای بلند رابطــه مبتنی بر اصــول انســانی را بین بیمــاران و کادر 
کز را رونق بخشید. در این شرایط دیگر نیاز  درمانی نابود کرد و اقتصاد مرا
نبود کادر درمان برای کســب رضایت بیمــاران کاری انجــام دهد. با این 
شــرایط حتی اعمال خشــونت علیه بیماران هــم امکان پذیر بــود؛ چون 
بیماران به آســانی قادر نبودند از مرکز خارج شوند؛ دقیقا به همین دلیل 
کز درمان اعتیاد نباید دیوار داشته باشد بلکه باید  اســت که می گویم مرا
حصاری کوتاه یا فنس داشــته باشــد کــه در صورتی که بیمــاران به علت 
بدرفتاری یــا خدمات دهی نامناســب تمایل بــه ماندن در مرکــز ندارند، 
بتوانند از آن خارج شــوند، به خصوص حاال که مــدل درمانی پرهیزمدار 
تبدیل به یکی از شیوه های رایج درمان اعتیاد در کشور شده و راه اندازی 
کز یک شــغل محســوب می شــود.  هیــچ بیمــاری بــا زور و اجبار و  این مرا
گر یک سال هم در مرکز اقامتی درمان  دیوار بلند درمان نمی شود، حتی ا
اعتیاد نگهداری شود. به همین دلیل هم هست که اینقدر آمار بهبودی 
کــز درمــان اقامتی اعتیاد اندک اســت. مســئوالن علت آمــار پایین  در مرا
بهبودی را این طور تحلیل می کنند که به دلیل اینکه بیمار بعد از خروج از 
درمان مهارتی ندارد و نمی تواند کاری برای خود دست وپا کند، دوباره به 
اعتیاد روی می آورد. به همین دلیل مدتی اســت که روی توانمندسازی 
بیماران و حرفه آموزش آنها بسیار تأیید می کنند. آنچه مسئوالن دست 
روی آن گذاشــته اند، کامال غلط نیســت. شــاید این عامل در عود تعداد 
کمی از بیماران اثرگذار باشد اما آنها این نکته را فراموش کرده اند که بیشتر 
این بیماران کسانی هســتند که روزی روزگاری شغل و حرفه ای داشتند 
و در کارگاه هــا، کارخانه ها، ادارات و شــرکت ها کار می کردند و برای کشــور 

ارزش افزوده ایجاد می کردند، بنابراین حتما حرفه ای بلد هستند. 
بــه نظر مــن، علت اصلــی این همــه عود و بازگشــت دوبــاره بیمــاران به 
مصرف دالیل دیگــری دارد؛ دلیــل اول همانطور که گفتم این اســت که 
کز اقامتی درمان اعتیاد انجام نمی شود،  فرآیند درمانی به درستی در مرا
به طــوری که بیمــاران به دلیــل حضــور در مکانی بســته و به ناچــار قطع 
مصــرف می کنند امــا درمان نمی شــوند. برای اینکــه بیمــاران بتوانند در 
برابر مصــرف دوباره مواد خود را کنترل کنند و عود نکنند، باید یک عامل 
درونی آنهــا را از این کار بــازدارد. این تغییر زمانــی رخ می دهد که بیماران 
کز اقامتــی خدمات بازتوانی و بهبــودی را به درســتی دریافت کرده  در مرا
کز  باشــند.    دلیــل دومی که باعث می شــود بیمــاران پــس از خــروج از مرا
درمانــی لغــزش کننــد، طردشــدگی، عــدم پذیــرش از ســوی خانــواده و 
جامعه و بی جا  و مکان بودنشان اســت. بنابراین آن چیزی که نیاز دارند 
این اســت که بتوانند خودشــان را در وهله اول به خود و ســپس خانواده 
و جامعــه اثبــات کنند. همچنیــن الزم اســت کــه برنامه های آموزشــی و 
بازتوانــی برای خانواده ها هــم در برنامه های اقامتی گنجانده شــود، زیرا 
ممکن نیست بتوان بیماران را به تنهایی بازتوانی کرد و خانواده های آنها 

نیز به برنامه آموزشی جامعی در کنار بیمارشان نیاز خواهند داشت.
به نظر می رسد حلقه مفقوده درمان این بیماران بی توجهی به اختیار 
و حــق انتخــاب افــراد درحــال بهبــودی بــرای یــک زندگــی آزادانه تــوأم با 
مسئولیت فردی است. به عبارت دیگر، بی توجهی به مرحله گذاری است 
که باید طی کنند تا توســط خانواده و جامعه پذیرفته شوند. این مرحله 
در کجا می تواند اتفاق بیفتد؟ به نظر من »خانه های میان راهی« بهترین 

مکان برای طی کردن این مرحله گذار است. 
»خانه های میان راهی« این فرصت را به بیماران می دهد که مسئولیت 
زندگی شــان را برعهــده بگیرند و برای ســاختن دوباره زندگی شــان تالش 
کنند. بدون اجبار بیرونی بلکه با توجه به ندای درون مواد مصرف نکنند. 
بــه زندگی شــان نظــم و انضبــاط بدهنــد و به دنبال شــغل یافتن شــغلی 
باشند.  نکته مهم در مورد »خانه های میان راهی« این است که بیماران 
در حال بهبودی نه در فضای ایزوله و آزمایشگاهی بلکه در بطن جامعه و 
زندگی واقعی با همه مشکالت و نامالیمت هایی که دارد، جامعه پذیری 
ک بمانند، شــغلی برای خود دســت وپا  را تمرین کنند. تالش کنند که پا
کنند و درآمد داشته باشند. در چنین شرایطی است که بیماران در حال 
بهبودی آهسته آهسته می توانند اعتماد از دست رفته خانواده ای که آنها 

را طرد کرده، جلب کنند تا شاید دوباره آنها را بپذیرند. 
کز اقامتــی درمان  من فکر می کنــم تالش مــددکاران و روانشناســان مرا
اعتیاد برای وصل کردن بیماران به خانواده هایشان به این دلیل در بیشتر 
مواقع با شکست مواجه می شود که نه خانواده به بیماری که فقط برای 
مدتــی قطع مصــرف کرده اســت، اعتمــاد کند و نــه حتی بیمــار در مدت 
حضورش در مرکــز درمانــی اعتماد به نفــس الزم برای بازگشــت به زندگی 
گر می خواهیم  عادی را به دســت آورده اســت.  حرف من این اســت کــه ا
کــز درمان اعتیاد کمک کنیم،  ک ماندن بیمــاران پس از خروج از مرا به پا
بهترین کاری کــه می توانیم برای آنها انجام دهیم این اســت که فرصتی 
برای تمرین زندگی در فضــای واقعی جامعه برای آنهــا فراهم کنیم. با در 
اختیــار قراردادن مکانــی برای زندگی شــرایطی برای آنهــا فراهم کنیم که 
بتوانند اعتماد به نفس از دست رفته شان را با تالش و کوشش خودشان 
ترمیم کنند.   من فکر می کنم در اختیار قراردادن شــغل یــا اعطای وام به  
بیمــاران در حال بهبــودی تبعیضی مثبت بــه نفع آنها فرض می شــود با 
این امید که به زندگی عادی بازگردند، درحالی که همین تبعیض مثبت 
در شــرایطی که فرد در حال بهبودی روند درمان را به درســتی طی نکرده 
باشــد و به اســتقالل ذهنی و اجتماعی نرسیده باشــد نه تنها به نفع آنها 
نیســت بلکه می توانــد انگیــزه کار و تــالش بــرای اجتماع پذیــری را از آنها 
بگیرد. این امتیازات می تواند حکم لقمه آماده ای را داشته باشد که این 

بیماران را خفه کند!
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کارت بانکــی  کالهبــرداری بــا وعــده میلیونرشــدن 100 
شهروندان را اجاره کرده بود.

در پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی، کارشناسان 
پلیــس فتــا  تعــدادی کانــال را  در شــبکه های اجتماعــی 
وعــده  و  دروغیــن  تبلیغــات  بــا  کــه  کردنــد  شناســایی 
میلیونرشــدن کاربران شــبکه های اجتماعــی را به اجاره 

کارت های بانکی شان ترغیب می کردند.
گاهان  بررســی موضوع در دســتور کار قــرار گرفــت و کارآ
پلیــس فتــا در بررســی های تخصصــی بــه دســت آوردنــد 
کــه مدیر تمامی ایــن کانال ها یک نفر اســت کــه با هویت 

غیرواقعی بــا وعــده میلیونرشــدن در زمانی کوتــاه تعداد 
کــرده  فراوانــی از کارت هــای بانکــی شــهروندان را اجــاره 
اســت.  بــا شناســایی هویــت واقعــی متهــم و  مخفیــگاه 
در  قضائــی  هماهنگی هــای  بــا  او  تهــران،  شــرق  در  او 
تجهیــزات  همــراه  بــه  و  شــد  دســتگیر  مخفیگاهــش 

الکترونیکی به پلیس فتا انتقال یافت.
 متهم پس از انتقــال به پلیس فتا به جــرم خود اعتراف 
کــرد و گفت که بــا تبلیغــات پررنگ و وعده میلیونرشــدن 
کارت بانکــی افــراد را اجاره و در ســایت های شــرط بندی 
از آنهــا اســتفاده می کــردم و حــدود 3 میلیــارد ریــال از 

کــرده ام.  رئیس پلیــس فضای  کالهبــرداری  شــهروندان 
کید بــر اینکه  تولیــد و تبــادل اطالعــات تهران بــزرگ بــا تأ
کنش هــای بانکــی بر عهــده مالک  مســئولیت تمامــی ترا
کارت اســت، به شــهروندان توصیه کرد: »به هیچ عنوان 
کارت و شــماره حســاب بانکی خــود را در اختیــار دیگران 
کننده و میلیونرشــدن  قرار ندهنــد و فریب تبلیغــات اغوا
یک شبه ســودجویان را نخورند، همچنین از شهروندان 
گونــه مــوارد مشــکوک را از  عزیــز خواهشــمند اســت هــر 
www.  طریــق ســایت اینترنتــی پلیــس فتــا بــه آدرس

cyberpolice.ir  اطالع رسانی کنند.«
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میلیونر اجاره ای دستگیر شد 


