
بازداشت سارق مسلح با شليك گلوله
س�ارق مس�لح كه س�وار بر خودروي مزدا3 قصد ف�رار از دس�ت مأموران 
پلي�س آگاه�ي ته�ران را داش�ت ب�ا ش�ليك گلول�ه بازداش�ت ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه 22 بهمن م��اه مأموران 
پليس آگاهي ته��ران بزرگ هنگام گش��ت زني در آزاد راه ته��ران – كرج به يك 
خودرو مزدا 3 مظنون و در بررسي پالك آن متوجه شدند خودرو مهرماه در محله 
تهرانپارس سرقت شده است، بنابراين به راننده فرمان ايست دادند. راننده خودرو 
اما بدون توجه به فرمان پليس با فشار دادن پدال گاز به سرعت از محل دور شد. 
كارآگاهان پليس اما به تعقيب خودرو پرداختند و در ادامه با به كار گيري قانون 
استفاده از سالح الستيك هاي خودرو را هدف قرار دادند. راننده اما به مسيرش 
ادامه داد تا اينكه كنترل خودرو از دست او خارج شد و با گاردريل هاي كنار مسير 
برخورد كرد و سرانجام متوقف شد. اين پايان فرار متهم نبود؛ چراكه او اين بار با 
پاي پياده به فرارش ادامه داد. در جريان اين مرحله از تعقيب متهم بود كه مأموران 
متوجه شدند او مسلح به سالح گرم است. آنها بار ديگر به متهم فرمان ايست دادند 
اما زماني كه او بدون توجه به هشدار به فرارش ادامه داد، وي را از ناحيه دو پا هدف 
گلوله قرار داده و پس از مجروح شدن بازداشت كردند.  سرهنگ كارآگاه سعداهلل 
گزافي، معاون عمليات پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: همزمان با انتقال متهم 
به بيمارستان در بررسي سوابق وي مشخص شد كه مسعود 41 ساله از مجرمان 
سابقه دار س��رقت خودرو مي باش��د كه پيش از اين بارها توس��ط پليس آگاهي 
دستگير و روانه زندان شده است. وي ادامه داد: تحقيقات براي شناسايي جرائم 

بيشتر متهم در جريان است. 

مردي كه يك بار به اتهام فروش سؤال هاي جعلي كنكور بازداشت شده و به زندان 
افتاده بود اين بار به اتهام فريب افراد براي تدريس در مراكز آموزشي بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده 25 دي ماه امس��ال روي ميزكارآگاهان پايگاه سوم 
پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. براساس اوراق پرونده، از مدتي قبل شكايت هاي 
مشابهي عليه مؤسس��ه اي به نام منش��ور اديبان به مأموران پليس گزارش شده بود. 
شاكيان به پليس گفته بودند مؤسسه اديبان با انتشار آگهي در سايت ديوار و روزنامه ها 
مدعي شده بود اقدام به جذب مدرس براي تدريس در آموزشگاه ها مي كند. آنها سپس 
راهي دفتر مؤسسه در خيابان جمالزاده شده و بعد از تنظيم قرارداد و پرداخت 600هزار 
تومان منتظر تماس مؤسسه براي شروع كالس ها بودند كه از ماجراي كالهبرداري با 
خبر شدند. يكي از شاكيان گفت: مدتي بود به دنبال كار بودم كه آگهي جذب مدرس 
براي يكي از آموزشگاه هاي مطرح را ديدم. بعد راهي دفتر مؤسسه در خيابان جمالزاده 
ش��دم و بعد از تنظيم قرار داد 600 هزار تومان به آنها پرداخت كردم. منشي مؤسسه 
گفت كه براي شروع كالس ها به من خبر مي دهند اما وقتي از تماس آنها خبري نشد 
راهي مؤسسه شدم كه متوجه ش��دم مدير آن كالهبردار بوده و فرار كرده است.  در 
جريان تحقيقات ميداني پليس مشخص شد كه مؤسسه يك شركت كاغذي بوده است. 
در جريان بررسي هاي بعدي بود كه مدير مؤسسه منشور ادبيان به نام سعيد. م 52 ساله 
شناسايي شد. تحقيقات نشان داد كه سعيد از مجرمان حرفه اي است كه چندين بار به 
اتهام كالهبرداري در پوشش فروش سؤاالت كنكور و جعل مدارك دولتي دستگير شده 
و به زندان افتاده است. در شاخه ديگري از تحقيقات مخفيگاه او در محدوده خيابان 
كارگر شناسايي و دستگير شد.  س��رهنگ كارآگاه كاميار چهري، رئيس پايگاه سوم 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: متهم در بازجويي ها به كالهبرداري از متقاضيان كار 
اعتراف كرده و تحقيقات از او در جريان است. وي از مالباختگاني كه به اين شيوه مورد 
كالهبرداري قرار گرفته اند خواست براي طرح ش��كايت به پايگاه سوم پليس آگاهي 

تهران بزرگ در خيابان خرمشهر – ميدان نيلوفر مراجعه كنند.

 كالهبرداري در پوشش 
جذب مدرس

 رئي�س پلي�س آگاه�ي ته�ران ب�زرگ از انه�دام بي�ش 
از 135 بان�د كيف قاپ�ي در 10 ماه�ه امس�ال خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار عليرضا لطفي توضيح داد: در 10 ماهه 
امسال با اقدامات ويژه پليسي، بيش از 135 باند كيف قاپي در تهران 
شناس��ايي و منهدم و تمامي اعضاي آنها دستگير شدند. رئيس 
پليس آگاهي تهران با اشاره به اينكه در مقايسه با آمار سال گذشته، 
شاهد افزايش 25 درصدي انهدام باندهاي سرقت به شيوه كيف قاپي 
هستيم، گفت: اين روند با اجراي طرح هاي مستمر در دستگيري 
سارقان تهران در دستور كار پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دارد. 

انهدام 135 باند كيف قاپي 
در پايتخت

دو س�ارق حرفه اي كه پس از س�رقت خ�ودرو در تهران، 
خودروه�ا را به روش س�ند نمره در نقاط مختلف كش�ور 
به فروش مي رس�اندند در غرب كش�ور بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل كارآگاهان پليس آگاهي تهران 
در جريان تحقيقات خود متوجه ش��دند يكي از سارقان حرفه اي 
خودرو كه شهريار. الف نام دارد از زندان آزاد شده و با تشكيل باند 
اقدام به سرقت خودرو و فروش آن به روش سند نمره مي كند. در 
روش سند نمره اعضاي باند ابتدا خودروهاي تصادفي را خريده و 
سپس خودروهاي مشابه خودروهاي تصادفي را سرقت كرده و در 
كارگاه هاي خود، پالك و شماره شاسي و بدنه خودروهاي تصادفي 
را به خودروهاي سرقت شده منتقل كرده و به فروش مي رساندند. در 
شاخه ديگري از تحقيقات مخفيگاه شهريار در كرمانشاه شناسايي 
و متهم در حالي كه سوار بر يك خودروي پژو 206 سرقتي از تهران 
بود، بازداشت شد. شهريار در بازجويي ها به جرائم خود اعتراف و 
همدستش سعيد را هم به پليس معرفي كرد كه كارآگاهان پليس 
او را در حالي كه در خانه خواهرش در كرمانش��اه پنهان شده بود 
بازداشت كردند. از مخفيگاه اين متهم نيز يك خودروي مزدا3 و پژو 
405 سرقتي كشف شد.  سرهنگ كارآگاه شمس الدين ميرزكي، 
معاون مبارزه با سرقت وس��ائط نقليه پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: متهمان به خريد و فروش خودروهاي مسروقه با دست كاري 
در اركان اساسي آنان اعتراف كردند و در اولين بررسي ها 9دستگاه از 
خودروي مسروقه سند نمره در شهرهاي همدان، كرمانشاه، قزوين 
و پرند شناسايي و توقيف شد. وي گفت: تحقيقات براي شناسايي 

جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 

 سارقان سند نمره
 گرفتار پليس شدند

رئيس پليس راهور ناجا با بيان اينكه خويش�تن داري باي�د از اولويت هاي 
كاركنان پليس راه�ور و راهنماي�ي و رانندگي باش�د، تأكيد ك�رد: صبر و 
مقاومت از ديگر ويژگي هايي است كه بايد كاركنان ما از آن برخوردار باشند. 
سردار س��رتيپ »تقي مهري« صبح ديروز در دوره استانداردسازي و تعالي رفتار 
كاركنان راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ گفت: در نيروي انتظامي توجه ويژ ه اي به 
موضوع آموزش شده و قرارگاه جهادي تربيت و آموزش در نيروي انتظامي راه اندازي 
شده است از همين رو مأموريت ها در نيروي انتظامي بر اساس تجزيه و تحليل ها و به 
صورت علمي انجام مي شود. سردار مهري با بيان اينكه اهداف شناختي، گرايشي 
و رفتاري از مهترين موضوعات اين دوره هاس��ت، افزود: از نظر شناختي به دنبال 
اين هستيم كه همه كاركنان پليس راهور مبناي رفتاري خود را تحكيم ببخشند 
و با نگرش هاي نو آشنا شوند. وي بيان كرد: جامعه از نظر فرهنگ و سواد در سطح 
بااليي قرار دارد و اقناع سازي نقش مهمي در جامعه دارد و ما به دنبال اين هستيم 
كه رفتار ترافيكي همكارانمان افزايش يابد. رئيس پليس راهور ناجا خاطرنشان كرد: 
ما به دنبال اين هستيم كه نگاه منفي نسبت به پليس از بين برود و پليس حرفه اي 
و با اخالق اسالمي داشته باشيم. رئيس پليس راهور ناجا تأكيد كرد: بايد وظايف 
خود را بر اساس ارزش هاي اسالمي انجام دهيم و يك پليس در تراز انقالب باشيم.  
سردار مهري ادامه داد: عدم مقابله به مثل با پرخاشگران يكي ديگر از ويژگي هاي 
افسران ما است و ما بايد ضمن داشتن اقتدار به بهترين شكل با رانندگان متخلف 
صحبت كنيم.  وي با بيان اينكه پليس در معرض ديد همگان است، گفت: مأموران 
ناجا بايد مقتدر، هوشيار و عادالنه با متخلفان برخورد كند و براي داشتن پليسي در 

تراز انقالب اسالمي بايد تحرك و پويايي داشته باشيم و متوقف نشويم.

رئيس پليس راهور ناجا:

 تالش می كنيم 
نگاه منفی به پليس از بين برود
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وارد ش�دن به رواب�ط غيراخالقي يك سرنوش�ت روش�ن 
دارد و آن مواجه ش�دن با حوادث خونين يا متالش�ي شدن 
كانون ه�اي خانواده اس�ت. در پرونده اي كه قض�ات ديوان 
عالي كش�ور روز گذش�ته رأي آن را تأييد كردن�د، نگهبان 
يك كارخان�ه ك�ه زن معت�اد را در جريان رابطه نامش�روع 
به قت�ل رس�انده ب�ود، بع�د از جل�ب رضاي�ت اولي�اي دم 
ب�ه حب�س، پرداخت دي�ه و تحمل ش�الق محك�وم كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، دوم فروردين س��ال 91، مأموران پليس 
شهرس��تان مالرد جس��د زن جواني را در خرابه اي پش��ت يك 
كارخانه در حاليكه داخل يك گوني جاس��ازي شده بود كشف 
كردند. شواهد نشان مي داد آن زن در جايي ديگر به قتل رسيده و 
جسدش به اين مكان منتقل شده است. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني مشخص شد آن زن بر اثر فش��ار بر عناصر حياتي گردن 
كشته شده است.  به اين ترتيب تالش براي تشخيص هويت زن 
جوان ادامه داشت تا اينكه زن س��الخورده اي با مراجعه به اداره 
پليس، مأموران را از ناپديد شدن دختر 30 ساله اش به نام شيدا 
باخبر كرد. با ارائه مشخصات از سوي زن سالخورده مشخص شد 
جسد متعلق به دختر وي است. به اين ترتيب مادر مقتول مورد 
تحقيق قرار گرفت و در توضيح ب��ه مأموران گفت: »دخترم بعد 
از ازدواج صاحب فرزند شد اما دو س��ال قبل كودك او به خاطر 
بيماري فوت كرد. همين موضوع باعث شد او از شوهرش طالق 
بگيرد. ش��يدا تنها زندگي مي كرد اما با ه��م در تماس بوديم و 
هرازگاهي به او سر مي زدم. « آن زن در ادامه گفت: »دو روز قبل 
او به خانه من آمده بود اما به خاطر قرار با يكي از دوستانش خانه 
را ترك كرد. بعد از آن ديگر از او خبري نش��د. دخترم با كس��ي 
اختالف نداشت. نمي دانم چه كسي او را به قتل رسانده است.« 
با اين توضيحات تالش براي يافتن عامل ي��ا عامالن قتل ادامه 
داش��ت تا اينكه در روند تحقيقات رئيس كارخانه اي كه جس��د 

حوالي آن پيدا ش��ده بود در اظهاراتش به مأموران گفت نگهبان 
كارخانه به نام محمود ش��بها در كارخانه تنهاست. شايد از شب 
حادثه اطالع داشته باشد. بنابراين محمود نيز مورد تحقيق قرار 
گرفت تا اينكه مأم��وران با توجه به تناقض��ات در اظهارات او را 

مورد بازجويي هاي فني قرار دادند تا اينكه آن مرد به قتل شيدا 
اعتراف كرد و در شرح ماجرا گفت: »سالها نگهبان كارخانه بودم 
تا اينكه ش��ب حادثه مقتول مقابل در كارخانه آمد و درخواست 
كمك كرد. او گفت اعتياد دارد و از من مكاني براي مصرف مواد 
خواست. هوا خيلي سرد بود به همين دليل دلم برايش سوخت 
و او را به داخل كارخانه دعوت كردم. دو استكان چاي ريختم و 
بعد از خوردن چاي بود كه شروع به كشيدن شيشه كرد. بعد از 
آن بود كه متوجه نيت من ش��د و خواست آن جا را ترك كند كه 
به زور با او رابطه برقرار كردم. بعد از او خواستم كارخانه را ترك 
كند اما قبول نكرد. سپس با هم بحثمان ش��د و او به رويم چاقو 
كشيد. « متهم در خصوص قتل گفت: »وقتي چاقو را در دستان 
مقتول ديدم، ترسيدم و به او پيش��نهاد دادم مقداري پول قبول 
كند و از كارخانه بيرون برود اما او شروع به داد و فرياد كرد. آنجا 
بود كه تحت تأثير مصرف شيشه كنترلم را از دست دادم و او را با 
شالي كه گردنش بود خفه كردم. « متهم ادامه داد: »آن زن زنده 
بود و هنوز نفس مي كشيد اما دقايقي بعد متوجه شدم مرده است 
و ديگر نفس نمي كشد. تا صبح كنار جسد خوابيدم و ظهر آن را 
داخل گوني گذاش��تم و با فرغون به خرابه پشت كارخانه بردم و 
رها كرد. بعد متوجه كيف آن زن ش��دم. آن را برداشتم تا هويت 
او مخف��ي بماند.« با اقراره��اي متهم، پرونده كامل و به ش��عبه 
چهارم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد. در اولين 
جلسه رس��يدگي به پرونده مادر مقتول به عنوان تنها اولياي دم 
با پرداخت ديه اعالم گذشت كرد. س��پس متهم بار ديگر ماجرا 
را ش��رح داد و در آخرين دفاعش ابراز پش��يماني كرد.  در پايان 
هيئت قضايي با توجه به درخواست اولياي دم متهم را به پرداخت 
ديه، 10سال حبس و 100ضربه ش��الق محكوم كرد. اين حكم 
به ديوان عالي كشور فرستاده شد و بعد از بررسي اوراق پرونده از 

سوي يكي از شعبات آن مهر تأييد خورد. 

نازنين و ابوالفضل دو كودك خردسال هستند كه مأموران كالنتري شهرك وليعصر 
آنها را در حالي كه در خياباني در جنوب تهران سرگردان بودند پيدا كرده اند. به دستور 
بازپرس جنايي پايتخت تصاوير آنها براي شناس�ايي خانواده  شان منتشر مي شود. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 21 شامگاه دوش��نبه 22 بهمن ماه مأموران كالنتري 153 
شهرك وليعصر با تماس تلفني ش��هروندي از پيدا ش��دن دو كودك خردسال در يكي 
از خيابان هاي محل با خبر و راهي محل ش��دند. محل پيدا ش��دن دو كودك روبه روي 
سوپرماركتي در كوچه س��امان حوالي خيابان حيدري بود. در بررسي  هاي اوليه معلوم 
شد از ساعتي قبل پسر پنج س��اله به نام ابوالفضل و دختر سه س��اله به نام نازنين در اين 
محل سرگردان هستند تا اينكه صاحب س��وپر ماركت متوجه گريه كودكان مي شود و 
موضوع را به پليس خبر مي دهد . صاحب س��وپرماركت گفت: لحظاتي قبل متوجه اين 
پسر و دختر خردسال در نزديكي مغازه ام شدم. ابتدا فكر كردم پدر يا مادرشان در همين 
نزديكي ها مشغول خريد هستند تا اينكه ديدم اين دو كودك گريه مي كنند و فهميدم 
كه آنها گم شده اند. آنها شوكه ش��ده بودند و حرفي نمي زدند و فقط اسم خودشان را به 
من گفتند.  بررسي هاي مأموران در ادامه نشان داد به احتمال زياد اين دختر و پسر كه 
شباهت زيادي به هم دارند برادر و خواهر هس��تند. مأموران در ادامه دو كودك را تا پيدا 
شدن خانواده هايشان به دستور قاضي سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي 
تهران براي نگهداري در اختيار مركز بهزيستي تركمان در حوالي ميدان ابوذر قرار دادند.  
صبح ديروز يكي از كاركنان مركز بهزيستي به خبرنگار ما گفت: شب قبل اين دو كودك 
به دستور قاضي به مركز ما منتقل شدند. وي در ادامه گفت: اين دو كودك فقط نام خود 
را به ما گفتند و درباره اينكه برادر و خواهر هستند حرفي نزده اند.  قاضي سهرابي با اعالم 
اين خبر دستور چاپ عكس ابوالفضل و نازنين را در روزنامه ها صادر كرد و از شهروندان 
خواست چنانچه از خانواده هاي اين دو كودك اطالعي در دست دارند به كالنتري شهرك 

وليعصر يا دادسراي امور جنايي تهران مراجعه كنند. 

 در جست وجوي 
خانواده  نازنين و ابوالفضل

س�رخوردگي در دوران كودكي آسيب هاي 
زيادي را براي افراد بدنبال مي آورد به طوريكه 
اگر اين آسيب در دوران خود درمان نشود چه 
بسا فرد را هنجار ش�كن يا مجرم بار بياورد، 
بررسي بعضي از پرونده هاي مجرمان نشان 
مي دهد ك�ه اي�ن اف�راد در دوران كودكي و 
نوجواني سرخورده شده و به آرزوهاي خود 
نرس�يده اند. در يك�ي از پرونده هايي كه در 
پليس آگاهي تهران بزرگ تشكيل شده است 
دو س�ارق حرفه اي پس از سرقت خودرو در 
نقش كارآگاه پليس با شاكيان همراه مي شدند 
و دس�ت به تحقيق مي زدند تا اينكه يكي از 
آنها بازداش�ت ش�د و تالش براي بازداشت 
همدس�ت او در جريان اس�ت. مته�م ادعا 
مي كند از كودكي عاشق شغل كارآگاهي بوده 
و براي همين در نقش كارآگاه وارد مي ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار ما، چندي قب��ل مردي با 
اداره پليس تماس گرفت و اعالم كرد خودروي 
گرانقيمتش در خيابان الله زار س��رقت ش��ده 
است. شاكي به مأموران پليس گفت: من كارمند 
شهرداري هستم. دقايقي قبل همراه همسر و 
فرزندانم براي خريد ب��ه خيابان الله زار آمديم. 
خودروي مزدا 3 ام را داخل خيابان فرعي پارك 
كردم و همراه خانواده ام ب��ه بازار رفتيم. حدود 
12 دقيقه بعد براي برداش��تن وسيله به محل 
پارك خودروام آمدم كه ديدم خودروام نيست. 
ابتدا فكر كردم مأم��وران راهنمايي و رانندگي 
خودروام را ب��ا جرثقيل ب��ه پاركينگ منتقل 
كرده اند اما وقتي پيگي��ري كردم، فهميدم كه 
خودروام س��رقت ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: 
لحظاتي بعد از تماس با 110 بود كه دو كارآگاه 
پليس آگاهي كه لباس شخصي پوشيده بودند 
سوار بر موتور سيكلت در محل حاضر شدند. آنها 
كارت كارآگاه پليس آگاهي داشتند و مجهز به 

دستبند و بي سيم بودند و پس از اينكه شماره 
تلفن همراه مرا گرفتن��د به من اطمينان دادند 
كه به زودي خودروي من پيدا مي ش��ود.  پس 
از طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي 
احمد زاده، بازپرس شعبه 3 دادسراي ناحيه 34 
براي رس��يدگي در اختيار تيمي ازكارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
همزمان با ادامه تحقيقات مأموران با شكايت هاي 
مشابهي روبه رو شدند كه حكايت از اين داشت 
تمامي ش��اكيان به همين ش��يوه خودروهاي 
مدل باالشان سرقت شده است و لحظاتي پس 
از س��رقت دو مرد كه ادعا مي كرده اند كارآگاه 
پليس آگاهي هس��تند ب��راي تحقي��ق به آنها 
مراجعه مي كرده اند.  يكي از شاكيان گفت: من 
شركت خصوصي دارم. ساعت 12 ظهر بود كه با 
خودروی خارجي مدل بااليم راهي شركت يكي 
از دوستانم در يكي از خيابان هاي مركزي شهر 
شدم. خودروام را پارك كردم و به شركت دوستم 
رفتم تا اينكه ساعتي بعد وقتي به سراغ خودروام 
آمدم مشاهده كردم سارق يا سارقاني خودروام 
را سرقت كرده اند. لحظاتي بعد دو مأمور لباس 
شخصي كه كارت كارآگاه پليس آگاهي داشتند 
به سراغ من آمدند و از من تحقيق كردند و قول 
دادند كه تا چند روز آينده خودروام پيدا مي شود.  
در حال��ي كه هر روز ب��ه تعداد ش��اكيان افزود 

مي شد، مأموران پليس دوربين هاي مداربسته 
محل هاي حادثه را مورد بازبين��ي قرار دادند و 
دريافتند دو مرد موتور س��وار كه خودش��ان را 
كارآگاه پليس آگاه��ي ب��ه مالباخته ها معرفي 
مي كردند سارق خودروها هستند كه لحظاتي 
پس از سرقت به عنوان كارآگاه به محل حادثه 
مي رفتند و از شاكيان تحقيق مي كردند.  بدين 
ترتيب مأموران تحقيقات گس��ترده اي را براي 
شناسايي و دستگيري س��ارقان مأمور نما آغاز 
كردند ت��ا اينكه چند روز قبل مأموران گش��ت 
پليس به خودروي ماكسيمايي كه مرد جواني 
راننده آن بود مشكوك ش��دند و دستور ايست 
دادند. در حالي كه راننده اقدام به فرار كرده بود، 
مأموران با استعالم از مركز دريافتند خودروی 
ماكسيما سرقتي اس��ت كه در نهايت مأموران 
در تعقيب و گريز كوتاهي ماكس��يما را متوقف 
و راننده آن را دستگير كردند.  بررسي ها نشان 
داد راننده ماكسيما كه از متهمان سابقه دار است 
يكي از سارقان مأمور نما كه مدتي است همراه 
دوستش اقدام به س��رقت خودروهاي مدل باال 
مي كنند و به عنوان كارآگاه قالبي از ش��اكيان 
تحقيق مي كنند.  متهم در بازجويي ها با معرفي 
يكي از دوس��تانش به عنوان همدستش درباره 
سرقت هاي س��ريالي گفت: من ديپلم دارم و از 
دوران كودكي دوس��ت داش��تم كارآگاه پليس 

آگاهي شوم. دوستم فرزين هم مثل من عاشق 
كارآگاه بازي بود اما در نهايت هر دو دزد شديم و 
به آرزوي خودمان نرسيديم . عشق كارآگاه بازي 
هميش��ه همراه من بود و حتي در سرقت هايم 
هميش��ه نقش��ه كارآگاه پليس آگاهي را بازي 
مي كرديم. چندي قبل با فرزين تصميم گرفتيم 
وسايل داخل خودروهاي مدل باال سرقت كنيم 
و بفروشيم و به همين سبب خودرو ها را سرقت 
مي كرديم و چند روزي در اختيار ما بود و بعد از 
باز كردن وس��ايل داخل آن خودروها را داخل 
خيابان رها مي كرديم. از آنجايي كه هر دو عاشق 
كارآگاه بازي بوديم كارت و عالمت كارآگاه پليس 
آگاهي را جعل كرديم و پس از سرقت بالفاصله 
به سراغ ش��اكي مي رفتيم و خودمان را كارآگاه 
پليس آگاهي معرفي مي كردي��م و از مالباخته 
تحقيق مي كرديم. وقتي از آنها تحقيق مي كرديم 
و آنها به ما احترام مي گذاشتند خيلي احساس 
غرور مي كرديم. ما از آنها شماره تلفن مي گرفتيم 
و بعد هم دوباره به عنوان كارآگاه با آنها تماس 
مي گرفتيم و گاه��ي هم اع��الم مي كرديم كه 
خودروی ش��ما در فالن خيابان رها شده است.  
متهم پس از اعتراف براي تحقيقات بيش��تر به 
دس��تور قاضي احمد زاده در اختيار كارآگاهان 
پليس آگاهي ق��رار گرفت. جس��ت وجو براي 

دستگيري همدست متهم ادامه دارد. 

زندان، ديه و شالق 
مجازات قتل زن معتاد

تاريخچه ارتباطات انساني نشان مي دهد، ابزار اوليه ارتباط 
ما، استفاده از زبان بدن و ارتباط غير كالمي بوده است كه در 
طول زمان متحول ش��ده و به صورت امروزي درآمده است. 
پيش��رفت علم باعث تغييراتي در ارتباطات ش��د، از جمله 
اين تغييرات، تع��دد نقش ها بود. انس��ان ها در زندگي خود 
نقش هاي متفاوتي مانند فرزند، همسر، والد، كارمند، مدير 
و غيره را تجربه مي كنند و حتي ممكن اس��ت چند نقش را 
به صورت همزمان ايفا كنند.  اين تغييرات، ارتباطات ساده 
ما را به معادالت پيچيده اي تبديل كرده اس��ت. پيش��رفت 
فناوري، ارتباطات را از اين هم پيچيده تر كرده اس��ت افراد 
عالوه بر فضاي حقيقي نقش هاي��ي را در فضاي مجازي نيز 
ايفا مي كنند. ب��ه دليل ويژگي هاي خ��اص فضاي مجازي، 
نقش هاي مجازي افراد مي تواند هم سو يا مخالف نقش هاي 
حقيقي آنها باشد.  با پيدايش فضاي مجازي، هويت تعريفي 
تازه پيدا كرده است، هويتي كه تا پيش از اين از سوي نقش ها 
و رفتارها تعريف مي ش��د، امروزه در فض��اي مجازي تغيير 
ماهيت داده و در برخي مواقع دچار تغييراتي ش��ده است.  
در فضاي مجازي، انس��ان ها مي توانند به راحتي با يكديگر 
ارتباط برقرار و معامله كنند يا گروه هاي مختلفي را بسازند. 
هويت كنوني افراد، متغيري است كه در چنين فضايي شكل 
مي گيرد، فرد را از چارچوب معين و انعطاف ناپذيري كه در 
فضاي حقيقي دارد، جدا مي كند. چنين فضايي كه فرد را از 
قيد و بندها رها مي كند، مي تواند هويت فرد را تحت الشعاع 
خود قرار دهد.  يكي از داليل فراواني وقوع جرم در حاش��يه 
شهرها، مهاجرنشيني و ناشناخته بودن افراد يك محله براي 
يكديگر است. به تجربه ثابت ش��ده كه اگر افراد يك محله 
يكديگر را بشناسند كمتر مرتكب جرائم مختلف مي شوند.  
فضاي مجازي، فضايي است كه اهالي آن در عين ارتباط هاي 
گاهاً مستمر، يكديگر را نمي شناس��ند و هر روز و هر لحظه 
مي توانند با هويتي جديد، وارد اين فضا ش��وند و ارتباطات 
جديد برقرار كنند.  بنابراين، فضاي مجازي خود به خود به 
يك فضاي مخاطره انگيز تبديل مي شود و افراد با اين تصور 
كه ناشناخته هستند جرئت و جسارت پيدا كرده و دست به 
جرم و جنايت مي زنند.  فضاي مجازي با ارائه محيط بدون 
كنترل و گسترده به كاربران امكان برقراري روابط مختلفي را 
مي دهد و زمينه شكل گيري روابط جديدي را بين آنها فراهم 
مي كند. اين روابط كه بدون محدوديت هاي فضاي حقيقي در 
بين افراد ايجاد مي شود سبب شكل گيري ديدگاه هاي خاص 
مي شود.  فرآيند تشكيل روابط بدون محدوديت با ساير افراد، 
زمينه هاي ايجاد روابط تعريف نشده گسترده و چالش برانگيز 
بين افراد، چه در فضاي مجازي و چه به صورت بازخورد آن در 
فضاي حقيقي را به وجود مي آورد و آسيب هاي متعدد جسمي 
و رواني به فرد و در سطح باالتر به جامعه و امنيت اجتماعي 
وارد  مي كند.  اف��راد، نبايد هويت مجازي خ��ود را از هويت 
حقيقي خود جدا بدانند و با اين باور كه رفتارهاي مجازي، 
بازخوردهاي حقيقي براي افراد در پي خواهند داشت، رفتار 
مجازي خود را مطابق شخصيت و رفتار حقيقي خود شكل 
دهند تا عالوه بر جلوگيري از اثرات منفي هويت هاي مجازي 
افسار گسيخته، به فرهنگ سازي و سالم سازي فضاي مجازي 
كمك كرده باشند. اين امر تنها با توجه بيشتر به آموزش هاي 
همگاني و تجديد نظر در سياست هاي آموزشي مهارت هاي 

استفاده از اين فضا در جامعه محقق خواهد شد. 
كارشناس فناوري اطالعات مركز اطالع رساني 
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 

 رفتار مجازي شما 
بازخورد حقيقي دارد

فرزاد شاه حيدري

    یادداشت

سارقان خودروهاي مدل باال 
عاشق كارآگاه بازي بودند


