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ضرورت تجديد نظر
 در نظام آموزش هاي اجتماعي 

معاون اجتماعي نيروي انتظامي با 
تأكيد بر اينكه جامعه اي بسامان 
اس�ت كه در آن حاكميت نظم و 
قانون و رعايت حقوق اجتماعي 
و فردي افراد، ي�ك ارزش تلقي 
ش�ود و تخط�ي از آن ضدارزش 
باش�د، گفت ك�ه باي�د در نظام 
آموزش هاي اجتماعي تجديد نظر ش�ود و ش�اهد يك باز 
تعريف جدي در نهادهاي اجتماعي، آموزشي و رسانه اي 
هم به لحاظ س�اختاري و ه�م به لحاظ كاركردي باش�يم. 
سردار احمد نوريان در بيس��ت و دومين گردهمايي معاونان 
اجتماعي استان ها و پليس هاي تخصصي ناجا با تأكيد بر اينكه 
عنصر آموزش و رس��انه در تمامي برنامه هاي نيروي انتظامي 
بسيار تعيين كننده اس��ت، گفت: ضرورت دارد آموزش ها و 
پاسخ به نيازهاي آموزش��ي در جامعه اي كه متأثر از تغييرات 

جهاني و منطقه اي است حرفه اي تر شود. 
نوريان در ادامه گفت: اجتماعي شدن يا جامعه پذيري مفهومي 
است كه به توصيف و تبيين چگونگي رفتارهايي مي پردازد كه 
فرد بتواند خود را با فرهنگ جامعه سازگار كند. از اين طريق 
شيوه هاي زندگي در جامعه را فرا مي گيرد و هويت پيدا مي كند 
و به عنوان عض��وي از جامعه مي آموزد خودش را با ش��رايط 
جديد وفق دهد و رفتارهايش را مطابق با انتظار جامعه تنظيم 
كند. در واقع جامعه براي بقاي خود اعضايش را به شيوه هاي 
گوناگون آموزش مي دهد تا آنان نماده��ا، الگوها، ارزش ها و 
هنجارهاي اجتماعي را دروني سازي كنند و در روابط متقابل 

خود به كار بگيرند. 
معاون اجتماعي ني��روي انتظامي خاطرنش��ان ك��رد: روند 
اجتماعي شدن به اين مفهوم است كه بين شخص و جامعه نه 
تنها تضاد و جدايي نيست بلكه مجازات مجرمان و بزهكاران 
نيز بخشي از روند اجتماعي شدن محسوب مي شود يعني آثار 

اجتماعي شدن با مجازات ها گسترش و دوام مي يابد. 
نوريان در ادامه گفت: يكي از مقاص��د جامعه پذيري آموزش 
قواعد اساسي از آداب و عادات و رفتار روزمره گرفته تا انتقال 
دانش به افراد اس��ت؛ رفتار نامنظم و خالف قاعده معموالً از 
انگيزه هاي ناگهان��ي با محرك هاي آن��ي و رفتارهاي ناپخته 
بر مي خيزد.  معاون اجتماعي ني��روي انتظامي با بيان اينكه 
جامعه اي بس��امان اس��ت كه در آن حاكميت نظ��م و قانون 
و رعايت حق��وق اجتماعي و ف��ردي افراد، ي��ك ارزش تلقي 
شود و تخطي از آن ضدارزش باش��د، اظهاركرد: بايد در نظام 
آموزش هاي اجتماعي تجديد نظر شود و شاهد يك باز تعريف 
جدي در نهادهاي اجتماعي، آموزشي و رسانه اي هم به لحاظ 
ساختاري و هم به لحاظ كاركردي باشيم؛ چراكه در حال حاضر 
آمار جرائم و آسيب ها همچنين رصد مطالعاتي رفتارها و باورها 
و نگرش ها طي دو دهه اخير حاكي از نقصان جدي در فرآيند 
نهادينه سازي ارزش هاي ديني و هنجارهاي اجتماعي در بين 

افراد جامعه است. 
وي تأكيد كرد: نبايد انتظار داشت متوليان رسانه و آموزش هاي 
اجتماعي و اعتقادي هم پاي تغييرات و تحوالت دهه هاي اخير 
عمل نكند و پليس با اقدام سلبي، اين عقب ماندگي نهادهاي 
اجتماعي و فرهنگي را ك��ه در حوزه جرائم، بزه و آس��يب ها 
به خوب��ي خود را نش��ان مي دهد، جبران كند. ب��ه هيچ وجه 
چنين رويكرد و سياستي را قبول نداش��ته ايم و در اين حوزه 
مطالبات جدي از خانواده ها، دستگاه هاي آموزشي، رسانه ها 
و نهادهاي دين��ي داريم.  وي ادام��ه داد: مطالبه ما از مجلس 
شوراي اسالمي، دس��تگاه هاي نظارتي و دولتي كه ۳۳ نهاد و 
دستگاه هايي كه براي كار فرهنگي و آموزشي بودجه مي گيرند 
و اعتبار دارند، اين است كه در قالب يك نقشه راه فرهنگي و 
سياست واحد آموزشي و تربيتي، نس��لي همسو با ارزش ها و 
هنجارهاي بومي پرورش دهند به گونه اي كه احترام به نظم و 
قانون و حقوق افراد يك اصل خدشه ناپذير براي يكايك افراد 
جامعه باشد.  معاون اجتماعي ناجا همچنين خاطر نشان كرد: 
قطعاً در چنين شرايطي مي توان از پليس انتظار برخورد سلبي 
با افراد نابهنجار و تعدي كنندگان به حقوق ديگران را داشت 
اما قبل از آن همه بايد نقش و سهم خود در حوزه توليد و حفظ 

امنيت را به درستي ايفا كنند. 
 

خودروي فراري 20 ميليارد 
توماني در ايران

مع�اون اجتماع�ي پلي�س راه�ور ناجا ب�ا اع�ام اينكه 
از  )الكچ�ري(  خ�اص  و  لوك�س  خ�ودروي  هي�چ 
س�ال 1397 ت�ا كن�ون ش�ماره گذاري نشده اس�ت 
گف�ت ك�ه خ�ودروی ف�راری 20 ميلي�اردی س�ال 91 
وارد كش�ور ش�ده و ش�ماره گ�ذاري ش�ده اس�ت. 
سرهنگ عين اهلل جهاني درباره انتش��ار خبر خودروي فراري 
20 ميليارد  توماني در ايران از سوي برخي سايت ها افزود: برابر 
بررسي به عمل آمده خودروي فراري مورد اشاره در سال 1۳91 
با مجوز رس��مي از مبادي قانوني وارد كشور ش��ده و با وجود 

تأييديه هاي قانوني شماره گذاري شده است. 
به گفته وي اين خودرو از سال 1۳91 تا كنون چهار نوبت تغيير 
مالكيت داشته و پالك مندرج كه تصاوير آن در سايت ها پخش 
شده است متعلق به مالك قبلي خودرو است كه اين خودرو را 

از سال 1۳94 در اختيار داشته است. 

اعتراف به سرقت صندلي پارك ها 
و گاردريل بزرگراه ها

دو س�ارق حرف�ه اي ك�ه صندل�ي فل�زي پارك ه�ا و گاردري�ل 
ش�دند.  بازداش�ت  مي كردن�د،  س�رقت  را  بزرگراه ه�ا 
به گزارش جوان سرهنگ حبيب آقايي، رئيس كالنتري 179 خليج فارس 
گفت: اين پرونده از چندي قبل و همزمان با طرح ش��كايت درباره سرقت 
صندلي هاي پارك ها، نرده ها و گاردريل هاي بزرگراه ها و پل هاي آهني مقابل 
پاركينگ ها به كالنتري گزارش ش��د. تحقيقات مأموران پليس با بررسي 
دوربين هاي مداربسته نشان داد كه سارقان با خودروي نيسان آبي جرثقيل دار 
راهي سرقت مي شوند. در حالي كه تحقيقات براي بازداشت متهمان در جريان 
بود روز گذشته مأموران كالنتري هنگام گشت زني در بزرگراه خليج فارس 
حوالي بزرگ��راه آزادگان متوجه دو مرد جوان ش��دند كه از يك دس��تگاه 
خودروي نيسان آبي جرثقيل دار پياده شده و مشغول باز كردن گاردريل ها 
شدند. بعد از آن بود كه مأموران وارد عمل شده و دو متهم را بازداشت و از آنها 
يك قيچي آهن بر بزرگ هم كشف كردند. در بازجويي از متهمان مشخص 
شد آنها با قيچي بزرگ آهن بر اقدام به سرقت پل هاي مقابل در ساختمان ها، 
صندلي هاي فلزي و نرده ها و گاردريل هاي كنار بزرگراه ها مي كنند. متهمان 

در اعترافاتشان به بيش از 100 فقره سرقت اعتراف كردند. 
رئيس كالنتري 179 خليج فارس گفت: همزمان با تحقيقات بيشتر ، متهمان 
پس از معرفي به مرجع قضايي با قرار وثيقه 500 ميليون توماني روانه زندان 

شدند.
بازداشت دزد دريچه های آب شهری 

دريچه ه�اي  اج�اره اي  خ�ودروي  ب�ا  ك�ه  س�حر خيز  دزد 
آب ش�هري را س�رقت مي ك�رد، س�رانجام بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان س��رهنگ جهانش��اه تيموري، رئيس كالنتري 1۳2 نبرد 
توضيح داد:  ساعت 5 صبح روز گذشته يكي از شهروندان محله هاشم آباد با 
مركز فوريت هاي پليسي 110 تماس گرفت و گفت راننده يك خودروي پرايد 
در حال سرقت دريچه هاي آب شهري است. وقتي مأموران پليس در محل 
حاضر شدند، ديدند كه مرد جوان با پتك در حال خارج كردن دريچه است كه 
متهم را بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها به سرقت دريچه هاي آب شهري 
اعتراف كرد و گفت: خودروي پرايد را از دوستم گرفته ام تا با آن مسافركشي 
كنم. با اين حال هر روز صبح  زود در خيابان ها پرس��ه مي زنم و همزمان با 
مسافركشي بين 5 تا 6 دريچه را س��رقت مي كنم و به مالخر مي فروشم تا 
هزينه تأمين مواد را تأمين كنم. متهم گفت: در اين مدت 100 دريچه به اين 
شيوه سرقت كرده ام.  رئيس كالنتري 1۳2 نبرد گفت: متهم پس از اعتراف به 

سرقت ها به مرجع قضايي معرفي شد. 

 بازداشت دزد با سابقه
 در متروي تهران

جيب بر كهنه كار كه بارها به اتهام س�رقت بازداشت ش�ده و به زندان 
افتاده بود اين بار در يكي از ايستگاه هاي متروي تهران دستگير شد. 
به گزارش جوان سرهنگ سعيد عطااللهي، رئيس پليس مترو پايتخت گفت: 
تحقيقات براي متهم از مدتي قبل و همزمان با شروع فعاليت قطارهاي مترو 
در س��اعات اوليه به جريان افتاد. مأموران در جريان تحقيقات خود متوجه 
شدند كه بيشتر سرقت ها از س��وي مردي ميانس��ال در حال رقم خوردن 
است كه متهم 60 ساله را بازداش��ت كردند. بررسي سوابق متهم نشان داد 
كه او از مجرمان سابقه دار است كه بارها به اتهام سرقت بازداشت شده و به 
زندان افتاده بود. رئيس پليس متروي تهران گفت: متهم در بازجويي ها به 
سرقت هاي سريالي از مسافران اعتراف كرده و تحقيقات براي كشف جرائم 

بيشتر او در جريان است. 

2 مرگ مشكوك 
در قصور پزشكي بررسي مي شود 

مرگ دختر سه س�اله و  زن   46 س�اله كه در دو حادث�ه جداگانه قصور 
پزشكي به كام مرگ رفته اند در دادسراي جرائم پزشكي بررسي مي شود. 
به گزارش جوان، اولين حادثه   كه مرگ مشكوك زن 46 ساله اي بود مأموران 
كالنتري 1۳0 نازي آباد ساعت 11:24 قبل از ظهر روز يك شنبه 27 بهمن ماه 
به بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي اعالم كردند. بررسي هاي مأموران 
پليس نشان داد زن 46 ساله اي به نام ربابه هنگام عمل زيبايي ليپو ساكشن 
به كام مرگ رفته است. از آنجايي كه خانواده اين زن از كادر پزشكي شكايت 
داشتند و گفتند در مرگ ربابه آنها مقصرند، جسد به دستور قاضي پرونده 
براي مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شد و پرونده 
وي نيز براي رسيدگي به دادسراي جرائم پزش��كي فرستاده شد.  دومين 
حادثه هم ساعت 1۳:10 همان روز از سوي مأموران كالنتري 1۳4 كالنتري 
شهرك قدس به بازپرس جنايي خبر داده شد. مأموران پليس اعالم كردند 
دختر سه ساله اي به نام هلما به خاطر نارس��ايي ريوي در بيمارستان فوت 
كرده است. مأموران گفتند كه اين دختر سه ساله كه اهل شهرستان يزد است، 
ابتدا در بيمارستاني در يزد بستري بوده تا اينكه چند روز قبل پس از اينكه 
حالش بدتر مي شود، براي ادامه درمان به تهران منتقل مي شود، اما در تهران 
فوت مي كند و االن اين خانواده از كادر درماني بيمارستان يزد شكايت دارند. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد اين دختر هم به پزشكي 

قانوني منتقل شد. 
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به جوان 
دوباره نگاه كن

م�ردي كه پ�س از جداي�ي از همس�رش، 
باجن�اق و س�ه نف�ر ديگ�ر را ب�راي پ�س 
گرفت�ن كادوهاي�ش گ�روگان گرفته ب�ود 
هنگام�ي ك�ه در محاص�ره م�ردم ق�رار 
گرفت ب�ا چاقو ب�ه زندگ�ي اش پاي�ان داد. 
به گزارش جوان، ساعت 14:28 بعد از ظهر روز 
يك شنبه 27 بهمن ماه مأموران كالنتري 127 
نارمك با تماس تلفني شهروندي از گروگانگيري 
چهار نفر در خانه اي حوالي شرق تهران    با خبر و 
راهي محل شدند. وقتي مأموران پليس در محل 
حادثه حاضر ش��دند با جس��د مرد جواني داخل 
خيابان روبه رو ش��دند كه با ضرب��ات چاقو به كام 
مرگ رفته بود. بررسي  هاي محل حادثه نشان داد 
مرد فوت شده همان گروگانگيري است كه دقايقي 
قبل چهار نفر را در خانه اي همان نزديكي ها گروگان 
گرفته و زماني كه قصد فرار داشته با چاقوي خودش 

به زندگي اش پايان داده است. 
مأموران پليس در نخستين گام هويت مرد فوت شده 
را شناسايي كردند كه مشخص شد اين مرد ۳0 ساله 
قنبر نام دارد و مدتي قبل هم ب��ه خاطر اختالفات 

خانوادگي از همسرش جدا شده است. 
بررسي هاي مأموران پليس حكايت از اين داشت قنبر 
چند س��اعت قبل به خاطر اختالفات قبلي در حالي 
كه چاقو همراه داشته به خانه باجناق سابقش مي رود 

و باجناق و س��ه نفر ديگر را داخ��ل خانه گروگان 
مي گيرد كه در درگيري با آنها، باجناق و يكي از آنها 
را با چاقو به شدت زخمي مي كند و دو نفر ديگر را 
هم دست و پايشان را با طناب مي بندد. همچنين 
مشخص شد در اين حادثه گروگانگيري كه حدود 
چهار ساعتي طول كشيده مرد گروگانگير قصد 
اخاذي از آنها داشته است كه همسايه ها متوجه 
سر و صداي آنها مي شوند و موضوع را به مأموران 
پليس خبر مي د هند. متهم وقتي متوجه مي شود 
همسايه ها پليس را از حادثه با خبر كرده اند از خانه 
فرار مي كند كه خود را در محاصره مردم مي بيند 
و با چاقويي كه همراه داشته به زندگي اش پايان 
مي دهد. مأموران در ادامه با حفظ صحنه حادثه 
و انتق��ال دو مصدوم به بيمارس��تان و نجات دو 
گروگان دست و پا بسته موضوع را به بازپرس ويژه 

قتل دادسرا امور جنايي تهران اطالع دادند. 
  حضور تيم جنايي در محل حادثه 

بدي��ن ترتيب با اع��الم خبر مرگ مش��كوك 
مرد جوان، بازپرس ويژه قت��ل همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي براي بررسي 

حادثه وارد عمل شدند. 
تيم جنايي  در نخستين شاخه از تحقيقات خود 

ابتدا از شاهدان عيني حادثه تحقيق كردند. 
يكي از شاهدان گفت: ساعتي قبل ما متوجه 

فريادهاي كمك خواه��ي از داخل خانه اي 
ش��ديم كه كنجكاو ش��ديم و به خانه اي كه 
صدا از آن بيرون مي آمد نزديك ش��ديم. ما 
متوجه شديم كه در آن خانه درگيري است 
به طوريكه از صداي دلخراش��ي كه از خانه 
به بي��رون مي آمد به نظر مي رس��يد يكديگر 
را با چاق��و مي زنند. كم كم تع��داد زيادي از 
همس��ايه ها در نزديكي خانه تجمع كردند و 
موضوع را به مأموران پلي��س خبر داديم. در 
حالي كه منتظر مأموران پليس بوديم اين مرد 
از خانه بيرون آمد و با چاقويي كه همراه داشت 
همه را تهديد كرد اما اهالي محل و رهگذران 
كه احتمال دادند وي حادثه تلخي را رقم زده 
اس��ت او را محاصره كردند تا دستگير كنند و 
تحويل پليس دهند. در اي��ن لحظه مرد چاقو 
به دس��ت كه خود را در دام مردم گرفتار ديد 
ناگهان با چاقو دو ضربه به خودش وارد كرد و 
غرق در خون نقش بر زمين شد و لحظاتي بعد 
هم مأموران پليس از راه رسيدند.  در تحقيقات 
ميداني بعدي دو نفر ديگر از شاهدان هم همان 
حرف هاي شاهد اولي را تكرار كردند و گفتند كه 

اين مرد خودش به زندگي اش پايان داد. 
پس از اين تيم جنايي از گروگان ها تحقيق كردند. 
يكي از آنها گفت: قنبر و همسرش با هم اختالف 

زيادي داش��تند تا اينكه مدتي قبل از هم جدا 
شدند. چند س��اعت قبل ما در خانه بوديم كه 
زنگ خانه به صدا در آمد. وقتي در را باز كرديم 
ديديم قنبر است و گفت با باجناق سابقش كار 
دارد. او در حالي كه خيلي عصباني بود وارد خانه 
شد و پس از كمي حرف زدن از ما خواست كه 
طالها و كادوهايي كه براي همسر سابقش خريده 
بود پس بدهيم. ما سعي كرديم با حرف زدن او را 
آرام كنيم اما فايده اي نداشت تا اينكه با باجناقش 
درگير ش��د و او را با چاقو به شدت زخمي كرد. 
سپس يكي ديگر از ما را زخمي كرد و در حالي 
كه ما به شدت ترسيده بوديم در برابرش مقاومت 
نكرديم. او همه ما را گ��روگان گرفت و گفت تا 
طالها و هديه هايي كه براي همسر سابقش خريده 
است، پس ندهيم از خانه نمي رود كه همسايه ها 
متوجه س��ر و صداي ما شدند و جلوی خانه مان 
تجمع كردند. پس از اين او ترسيد و از خانه فرار 
كرد كه به گفته همسايه ها داخل خيابان خودش 

را با چاقو مي زند. 
همزمان با انتقال جسد مرد فوت شده به پزشكي 
قانوني براي انجام آزمايش هاي الزم مأموران به 
دس��تور بازپرس پرونده تحقيقات گسترده اي را 
براي روشن ش��دن زواياي پنهان اين حادثه آغاز 

كردند.   

گروگانگيري  مرگبار   براي  پس گرفتن كادو  

انكار قتل بر سر انگشتر  پيدا شده
م�رد محك�وم ب�ه م�رگ ك�ه در جري�ان 
دع�وا بر س�ر تمل�ك ي�ك انگش�تر  پيدا 
ش�ده مرتكب قتل ش�ده بود روز گذش�ته 
در جلس�ه دادگاه ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، رسيدگي به پرونده روز گذشته 
در شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران 
برگزار شد. بعد از اعالم رسميت جلسه، نماينده 
دادستان در جايگاه ويژه ايس��تاد و در قرائت 
كيفرخواس��ت گفت: متهم، بهزاد نام دارد. او  
28 تيرماه سال 91  به كالنتري 157 كيانشهر 
رفت و در شرح ماجرا گفت: »چند روز قبل از 
حادثه برادر مقتول يك انگشتر طال در پارك 
پيدا كرده بود و آن را به عمويم فاضل نشان داد. 
عمويم آن انگشتر را نگهداشت و پس نمي داد. 
همين بهانه اي براي درگيري آنها ش��د. زمان 
درگيري در پارك بودم كه س��ر و صداي آنها 
را ش��نيدم به همين خاطر براي هواخواهي از 
عمويم به خانه پدرم رفتم. سپس قمه اي را كه 
در پاركينگ مخفي كرده بودم   برداش��تم و به 
پارك برگشتم. مقتول دستش چوب بود كه به 

طرفم حمله كرد،  من نيز براي دفاع از خودم با 
قمه به گردنش زدم سپس با عمويم فرار كردم. 
چند روز بعد وقتي فهميديم مهدي فوت كرده 
است با عمويم از تهران فرار كرديم و چند روز 
در شهرهاي شمال غرب كشور بوديم تا اينكه 
تصميم گرفتيم به تهران برگرديم و حقيقت را به 
پليس بگوييم.« نماينده دادستان در ادامه گفت: 
»متهم در شعبه دوم دادگاه كيفري به قصاص 
محكوم شد اما با اعتراض متهم رأي صادره نقض 
و به شعبه همعرض فرستاده شد. به اين ترتيب 
متهم براي دومين بار در شعبه دهم محاكمه اما 
اين بار نيز به قصاص محكوم شد. حكم صادره 
به ديوان عالي كشور فرس��تاده شد تا اينكه با 
ادعاي تازه متهم كه عموي خود را قاتل معرفي 
كرد پرونده بار ديگر به شعبه همعرض فرستاده 
شد. از دادگاه محترم درخواست رسيدگي به 

پرونده را دارم.«
در ادامه اولياي دم در جايگاه قرار گرفتند و بار 
ديگر درخواست قصاص كردند. سپس متهم 
در جايگاه ايستاد و با انكار جرمش گفت: »قبول 

دارم در درگي��ري بودم اما مقت��ول و برادرش 
با چوب به من حمله كردن��د به همين خاطر 
مجبور ش��دم براي دفاع از خودم با چاقو يك 
ضربه به دس��ت مهدي زدم. در آگاهي تحت 
فشارهاي بازجويي به قتل اعتراف كردم اما حاال 
مي خواهم حقيقت را بگويم. من قاتل نيستم و 
عمويم قاتل است. او با قمه به مقتول زد و حاال 
يك ش��اهد به دادگاه آمده است تا براي اثبات 

بي گناهي ام شهادت دهد.«
در ادامه ش��اهد روز حادثه در جايگاه ايستاد و 
گفت: »راننده كاميون هستم. آن روز ماشينم 
را كنار خيابان پارك كرده بودم كه صداي داد 
و فرياد شنيدم. وقتي به پارك رفتم ديدم بهزاد 
دستش بريده و مقتول هم خونين روي زمين 
افتاده است. همان موقع مرد غريبه اي را ديدم 
كه قمه به دست از پارك بيرون رفت. احتماالً 
آن مرد كه متهم مدعی اس��ت عموی اوست 

قاتل بوده است.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد 

شور شد. 

آدم ربايي براي يك ميليون تومان!
س�ه پليس قابي كه در پوشش مس�افربر مردي 
را به گ�روگان گرفت�ه و ي�ك ميلي�ون و 400 هزار 
توم�ان از او اخ�اذي كرده بودند محاكمه  ش�دند. 
به گزارش جوان، ش��اكي كه مردي ميانس��ال اس��ت 
ارديبهشت سال قبل پليس شهرستان ورامين را از ماجرا 
با خبر كرد و گفت: »امروز صبح براي انجام كاري قصد 
داشتم از ورامين به تهران بروم. حاشيه خيابان منتظر 
تاكسي بودم كه يك خودروي شخصي با دو سرنشين 
توقف كرد و سوار شدم. بعد از طي مسافتي راننده تغيير 
مسير داد. با اعتراضم مرد جواني كه روي صندلي جلوي 
خودرو نشسته بود خودش را مأمور پليس معرفي كرد و 
گفت الزم است بازرسي بدني شوم. علت را پرسيدم اما 
آنها خواستند ساكت باشم سپس در حاشيه خلوتي بعد 
از بازرسي وقتي فهميدند پول نقد همراه ندارم از من 
رمز كارتم را خواستند. « شاكي در ادامه گفت: »به آنها 

گفتم در كارتم پول زيادي ندارم اما باور نكردند سپس 
مقابل دستگاه عابر بانك رفتند و بعد از برداشت مبلغ 
يك ميليون  و 400 هزار تومان مرا رها كردند و رفتند.«

با طرح اين شكايت تحقيقات پليسي براي دستگيري 
مردان آدم ربا آغاز ش��د تا اينكه با بررسي دوربين هاي 
مداربس��ته و رديابي خودروي متهمان يكي از آنها به 
نام نادر شناسايي و دستگير شد. نادر كه با غصب عنوان 
مرتكب سرقت ش��ده بود ابتدا جرمش را انكار كرد اما 
درروند بازجويي ها به آدم ربايي با همدس��تي دونفر از 
دوستان اعتراف كرد. با دستگيري دو متهم ديگر نادر به 
اتهام غصب عنوان، آدم ربايي و سرقت و دو متهم ديگر به 
نام هاي اميد و اكبر به اتهام آدم ربايي و سرقت روانه زندان 

شدند اما بعد از مدتي همگي با قرار وثيقه آزاد شدند. 
پرونده س��ه متهم در حال كامل شدن بود كه شاكي با 
مراجعه به دادسرا اعالم گذش��ت كرد، به اين ترتيب 

پرون��ده از جنبه عمومي جرم به ش��عبه پنجم دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران فرستاده ش��د و در اولين 
جلسه رسيدگي، بعد از اعالم رسميت جلسه و قرائت 
كيفرخواست از س��وي نماينده دادس��تان، شاكي در 
جايگاه ايستاد و گفت: »متهمان تنها مبلغ ناچيزي از من 
سرقت كردند. با اينكه آنها باعث ترس و وحشت شدند 
تا جائيكه چند روز خواب هاي پريشان مي ديدم اما به 

خاطر اصرار خانواده هايشان اعالم گذشت كردم.«
سپس نادر در جايگاه ايستاد و با قبول جرمش گفت: 
»چند روز قبل از حادثه با دوس��تانم صحبت كردم و 
قرار شد با خودروي اكبر از مسافران سرقت كنيم. طبق 
نقشه قرار بود به عنوان مأمور بعد از بازرسي بدني اموال 
و پول نقد مسافران را سرقت كنيم. آن روز شاكي اولين 
طعمه ما بود اما در بازرسي از او هيچ اموال و پول نقدي 
پيدا نكرديم. اميد داشتيم در كارت او پول نقد باشد اما 

بعد از گرفتن رمز و رفتن پاي دستگاه متوجه شديم تنها 
يك ميليون و 400 هزار تومان در كارتش پول هست. 
به ناچار همان مبلغ را برداشت كرديم. « متهم در آخر 
گفت: »پشيمانم. باور كنيد سابقه نداشتم و اين بار اولي 
بود كه مرتكب جرم شدم. از دادگاه با توجه به رضايت 

شاكي درخواست گذشت دارم.«
سپس ديگر متهم نيز در جايگاه ايستاد و با قبول جرمش 
گفت: »چند س��الي ازدواج كرده بودم ت��ا اينكه چند 
ماه قبل همسرم باردار ش��د. به خاطر مشكالت مالي 
مجبور شدم پيشنهاد دوس��تانم را قبول كنم. حاال به 
خاطر فرزندي ك��ه منتظر به دنيا آمدنش هس��تم از 
دادگاه درخواست گذشت دارم تا در مجازاتم تخفيف 

قائل شود.«
در پايان هيئت قضايي بعد از آخرين دفاع سومين متهم 

و قبول جرم از سوي وي، وارد شور شد. 


