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فرمانده جديد پليس راه ناجا
 معرفي شد

سردار سيد تيمور حسيني با حكم 
فرمانده ناجا به عن�وان فرمانده 
جديد پليس راه كشور معرفي شد. 
آيين تكري��م و معارفه فرمانده هان 
قديم و جديد پليس راه صبح ديروز 
با حضور سردار سيدكمال هاديانفر، 
رئيس پليس راهور ناجا و جمعي از 

فرمانده هان و مديران كشور در محل سالن اجتماعات پليس راهور 
ناجا برگزار شد. همچنين در اين جلسه از خدمات سردار محمد 

حسين حميدي، فرمانده سابق پليس راه كشور تقدير شد.

 بازداشت 10 عضو شبكه كيونت
10عضو يك شركت هرمي موسوم به كيونت در تهران بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، 27 تيرماه امسال مردي وارد يكي از شعبه هاي 
دادسراي ناحيه تهران شد و ماجراي گم شدن برادرش را خبر داد. او 
گفت: برادرم جاسم كه 25 ساله است 16 تيرماه از آبادان راهي تهران 
شد. او گفت قرار است در س��ازمان گمرك استخدام شود. بعد از آن 
تماس گرفت و خواست 40 ميليون تومان به حسابش واريز كنيم. او 
گفت كه پول را براي رهن خانه نياز دارد. ما هم به سختي پول را تهيه 

كرده و برايش فرستاديم. 
بعد از آن اما ارتباطش با ما قطع شد. گاهي البته پيامكي مي فرستاد 
كه مي گفت امكان تماس گرفتن يا خارج شدن از خانه را ندارد و حاال 
درخواست كمك دارم. بعد از طرح شكايت پرونده در اختيار تيمي 
از كارآگاه��ان اداره يازدهم پليس آگاهي قرار گرفت. در بررس��ي ها 
مشخص شد كه جاس��م گرفتار ش��ركت هرمي به نام كيونت شده 
اس��ت. كارآگاهان پليس در جريان تحقيقات خود مخفيگاه جاسم 
را در محدوده خيابان خليج فارس شناس��ايي و او را به همراه 9 عضو 

ديگر باند بازداشت كردند. 
در جريان تحقيق از اعضاي اين ش��بكه مش��خص ش��د كه شركت 
كيونت با وعده اس��تخدام در مراكز دولتي جوان��ان تحصيل كرده را 
فريب مي دادند. در مرحله بعد با طرح اين ادعا كه امكان اس��تخدام 
وجود ندارد آنه��ا را در خانه حب��س و مجبور به فعالي��ت در زمينه 
بازاريابي شبكه اي و جذب اعضاي جديد مي كردند و از هر كدام 30 تا 

40 ميليون تومان پول مي گرفتند. 
س��رهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با جرائم جعل و 
كالهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: اعضاي اين شبكه به 

دستور قاضي راهي زندان شدند.

بازداشت سارقان با شليك پليس
مأم�وران پلي�س ته�ران در تعقي�ب و گري�ز دو س�ارق 
موتور س�وار را ب�ا ش�ليك گلول�ه زخم�ي و دس�تگير كردند. 
به گزارش خبرنگار م��ا، اين حادثه در دقايق اولي��ه بامداد ديروز در 
حوالي مي��دان فردوس��ي رخ داد. لحظاتي قبل از حادث��ه مأموران 
كالنتري فلسطين به دو مرد موتور سوار مش��كوك شدند و دستور 
ايست دادند. دو مرد موتور سوار كه از سارقان سابقه دار بودند با ديدن 
مأموران اقدام به فرار كردند و بدي��ن ترتيب تعقيب و گريز مأموران 
با سارقان آغاز ش��د. پس از اين مأموران با رعايت قانون به كارگيري 
اس��لحه اقدام به تيراندازي كردند كه در جريان آن سارقان زخمي 

شدند و به دام افتادند. 
تحقيقات از سارقان از سوي مأموران ادامه دارد.

 به گزارش خبرنگار ما، سومين جلسه رسيدگي به پرونده قتل شهردار 
اسبق تهران صبح ديروز در شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
به رياست   قاضي محمدرضا محمدي كشكولي و مستشاران عباسي و 
ترابي تشكيل شد.  ابتداي جلسه قاضي كشكولي درباره ايرادهايي كه در 
جلسه قبل از سوي حميدرضا گودرزي، وكيل متهم مطرح شد، گفت: 
»ايراد هاي مؤثر در تصميم دادگاه برطرف شده است و ابهاماتي وجود 

دارد كه در اين جلسه روشن خواهد شد.« 

    دفاعيات وكيل نجفي
س��پس حميدرضا گودرزي، وكيل متهم در جايگاه ايس��تاد و گفت: 
» كيفرخواس��ت صادره داراي ايراد هاي ماهيتي است كه در آن داليل 
اثبات قتل عمد به درس��تي روشن نشده اس��ت. دادسرا مي توانست 
موضوع را از سه جنبه بررسي كند،  اول شليك مستقيم به قفسه سينه، 
دوم شليك به دست و   ورود گلوله به قفسه سينه و سوم اصابت گلوله به 
اجسام سخت و پس از آن كمانه كردن و ورود به قفسه سينه مقتول است. 

در كيفرخواست به اين موضوع توجهي نشده است.«

     انكار قتل عمد
گودرزي گفت: »در يكي از بندهاي كيفرخواست آمده است كه نجفي به 
قتل عمد اعتراف   و انگيزه را اختالفات خانوادگي اعالم كرده است، اما وي 
هيچ گاه به قتل عمد اعتراف نكرده است. يكي ديگر از ايراد هاي دادسرا 
اين است كه نسبت به شليك گلوله مستقيم يا غير مستقيم ورود نكرده 
است. طبق اظهارات كارشناس اسلحه، محل اصابت سه گلوله بوده است 
و اين نشان مي دهد نجفي تعادل نداشته اس��ت. موضوع ديگري كه 
كارشناس اس��لحه تأييد كرد، اين است كه ورود گلوله به قفسه سينه 
غيرمستقيم است و در اين پرونده هم پزشكي قانوني و فيزيك جنايي 
اعالم كرده اند ورود گلوله به قفسه سينه بيضوي شكل است. از سويي 
آزمايش گاز باروت  روی مقتول مثبت بوده است كه نشان مي دهد زمان 
شليك دست مقتول به سالح نزديك و او اس��لحه را در زمان شليك 

گرفته بوده است.«

     درباره كارشناس اسلحه
وكيل نجفي گفت: »در اين پرونده نبايد نظر يك كارشناس از اول تا انتها 
مورد اظهار نظر باشد. شليك غير ارادي گلوله، پرونده را در زمره قتل هاي 
غير عمد قرار مي دهد. در خصوص شليك گلوله به مرحومه فرضيه سوم 
را با ادله علمي مي گويم كه اين گلوله به س��قف يا كاشي ديوار اصابت 
كرده است، سپس كمانه و از باال به طور كج به قفسه سينه خورده و بعد 
در پهلو نشسته است.« گودرزي ادامه داد: »در خصوص شرايط دفرمه 
گلوله پزشك اعالم كرده است كه انتظار نيست گلوله دفرمه شده باشد؛ 
چراكه از بافت نرم بدن عبور كرده است پس گلوله كجا دفرمه شده است؟ 
گلوله نيز كاليبر 9 ميليمتري است كه از محكمترين گلوله هاست و قطعاً 
گلوله به ديوار برخورد كرده، سپس كمانه شده و به قفسه سينه خورده 
است. بنابراين از دادگاه درخواست مي كنم ابتدا اين موضوع به كميسيون 
پزشكي ارجاع شود تا مشخص شود كه اصابت گلوله به بدن باعث دفرمه 
شدن آن شده است يا نه؟ ديگر اينكه از كارشناسان اسلحه خواسته شود 
تحليل و بررسي كنند گلوله چگونه دفرمه شده است؟« سپس قاضي 
كشكولي گفت: »در خصوص مطالبي كه بيان كرديد ايرادات و ابهامات 
در قالب اماره قضايي) اوض��اع و احوالی كه به نظر قاضی دليل بر امری 
شناخته شود( قابل بررسي هستند. در اين مرحله از رسيدگي از آقاي 

نجفي در خصوص اين ابهامات سؤاالتي خواهيم داشت.«

      نجفي پاسخ ابهام هاي وكيلش را داد
قاضي: شب قبل از ساعت 12 تا صبح كه واقعه قتل اتفاق مي افتد و تا 
ساعت 12:40 كه از ساختمان خارج شديد غير از شما چه افرادي در 

منزل حضور  داشتند؟
نجفي: هيچ كس

قاضي: آيا اسلحه ديگري داشتيد؟

نجفي: خير
قاضي: در نحوه استفاده از سالح چند روايت از شما وجود دارد. يكي اينكه 
از زماني كه آن را از كمد برداشتيد تا ورود شما به حمام، روايت ديگر اينكه 
گفتيد اسلحه مسلح نبود بعد وارد حمام شديد مسلح كرديد، روايت ديگر 
نيز گفتيد كه يادم نمي آيد، روايت ديگر اينكه گفتيد بله از قبل مسلح بود. 

در خصوص اين اختالف نظرها  توضيح  دهيد؟
نجفي: در آن شرايط كه وارد حمام شدم مطمئن نيستم، اما االن كه فكر 

مي كنم اسلحه مسلح بود. 
قاضي: وكيل ش��ما مي گويد 9 گلوله بوده كه شليك شده است. زمان 

استفاده از اسلحه چند گلوله شليك شد؟
نجفي: همان پنج گلوله بود و هشت گلوله در خشاب باقي مانده بود. 

قاضي: در جلسه قبلي گفتيد سه گلوله شليك و گلوله چهارم به او اصابت 
كرده است و او با دو دست، دست شما را گرفته بود؟

نجفي: بله،  او دست هايش را روي ش��انه هايم گذاشته بود، گلوله اول 
شليك شد بعد با دو دست دستم را گرفت كه بقيه تيرها شليك شد. 

قاضي: چه زمان متوجه شديد دستش گلوله خورده است؟
نجفي: اصالً متوجه نشدم تا اينكه در بازپرسي گفتند. 

قاضي: يكي از ابهامات وكيل كه ادعا داشته انجام نشده  است آزمايش 
و تطبيق خون در كف حمام اس��ت. آيا اين خون از بدن ش��ما يا بدن 

مرحومه بود؟
نجفي: خون مرحومه بود. 

قاضي: چرا بدن شما خوني شده بود؟
نجفي: خودم متوجه نشدم شايد وقتي كنارش نشسته بودم بدن من 

خوني شده بود. 

قاضي: بعد از اينكه مرحومه به وان سقوط كرد اسلحه را كجا گذاشتيد؟
نجفي: جلوي وان روي كمد 

قاضي: خشاب اسلحه چند تير مي خورد؟
نجفي: فكر مي كنم 13 تير.

قاضي: غير از اين هم گلوله داشتيد؟
نجفي: خير.

قاضي: دكمه هاي پيدا شده در سالن متعلق به شماست؟
نجفي: فقط يك دكمه از آستين پيراهن من افتاد. 

     حرف هاي عوامل بررسي صحنه جرم
سپس قاضي كشكولي از س��رگرد عزتي راد و سرگرد خانم اسماعيلي 
خواست در جايگاه حاضر شوند.  در اين هنگام فيلم بازسازي صحنه جرم 

در دادگاه پخش شد. 
سپس قاضي كشكولي خطاب به سرگرد عزتي راد گفت: درباره ابهامات، 

نحوه شليك گلوله، زاويه و شيب بر اساس داليل علمي توضيح دهيد؟
سرگرد عزتي راد گفت: »درگيري مرحومه و متهم براي ما محرز است و 
تيراندازي متهم بي هدف بوده و دقيق نبوده است. در خصوص اظهارات 
وكيل متهم بايد بگويم، اين س��الح 15 تير مي خورد، آثار روي سينه 
غير مستقيم و مرحومه نيم خيز بوده و از باال شليك شده است. درباره 
فاصله يك تا پنج متري اظهار نظر كلي كرده ايم. بنابراين دو فرضيه در 
نظر گرفتيم، اول  شليك يك گلوله به كف دست، دوم خروج از دست و 
ورود به سينه است. روز اول گفتيم تيِر مستقيم به كمد بوده است، االن 

اصالح مي كنم تيِر مستقيم به سينه مرحومه اصابت كرده است.«
سپس به دستور قاضي، وكيل نجفي در مجاورت سرگرد عزتي راد قرار 
گرفت و سرگرد توضيح داد: »اين اسلحه 15 گلوله ظرفيت دارد. اين 
پنج پوكه، پوكه هايي است كه از داخل حمام پيدا شده است. در اينجا 
تعدادي روكش گلوله و سرب گلوله تجزيه شده است، نيز وجود دارد كه 
بايد به جاي خيلي سفتي خورده باشد، لذا به ديوار خورده اند. ما اظهار نظر 
كرديم كه پس از ديوار نيز به سقف خورده كه آثار گچ را مي توان روي آن 

ديد. يك گلوله داريم كه از بدن متوفي خارج شده و دفرمه است. 
قاضي: گلوله به بدن مقتوله برخورد كرده يا به ديوار دفرمه شده است؟

سرگرد عزتي راد: نظر شخصي من اين است كه گلوله از دست خارج و 
وارد بدن مقتوله شده است، اما مي تواند به ديوار نيز اصابت كرده باشد. 
بنابراين بايد هيئتي از كارشناسان سالح و پزشكي قانوني در اين خصوص 

مشورت كنند تا به يك نتيجه كلي برسند. 
قاضي: پس در اين صورت فرضيه دوم شما رد مي شود؟

سرگرد عزتي راد: اين گلوله سالم وارد بدن شده اينكه به چه علت كج 
شده  است ، نظر من همان بدن است. 

قاضي: فاصله گلوله شليك شده چه ميزان بوده است؟
سرگرد عزتي راد: سوراخ ايجاد شده در كف دست كاماًل مدور است و 
اگر زير 10سانت بود در بررسي جسد دودزدگي نيز داشتيم، اما چنين 

چيزي وجود نداشت. 
قاضي: يعني گلوله پنجم از فاصله 10س��انت تا 30 س��انت ش��ليك 

شده است؟
سرگرد عزتي راد: فاصله سالح تا مقتول كمتر از 30سانت بوده است و 
فاصله مقتول با آقاي نجفي با احتساب طول دستان وي همان يك متر 
مي شود و فاصله ضارب تا مقتول حدود يك متر بوده ، اما چون كشمكش 
بوده است، نمي توان فاصله دقيقي را تعيين كرد ضمن اينكه دست وي 

)نجفي( كامالً گرفته شده بود. 

      سؤاالت قاضي از نجفي 
قاضي: آيا در طي اين كشمكش ها مقتول اسلحه را گرفته بود تا حمله  ور 

شود؟
نجفي: خير، فرض سرگرد عزتي راد اين است مرحومه نيم خيز شده 
و از باال شليك انجام شده است، اما اين درست نيست؛ چراكه مطمئن 
هستم كه وي ايستاده بود، به همين خاطر زماني كه گلوله به بدن وي 
خورد، دس��ت مرا رها كرد و روي وان افتاد. از طرف ديگر گلوله پنجم 

زماني شليك شد كه فاصله ما بيشتر ش��ده بود و اين موضوع كه من 
دستم را براي شليك دراز كردم درست نيست؛ چراكه بدن وي به من 

چسبيده بود.«
قاضي: موقعي كه دس��ت ش��ما را گرفته بود حالت تدافعي داشت يا 

تهاجمي؟
نجفي: غير عادي بود. 

     دفاعيات وكيل نجفي 
وي در آخرين دفاعش گفت: »از رياس��ت دادگاه خواهش مي كنم از 
سرگرد عزتي راد سؤال فرماييد اظهارات پزشك در خصوص شليك 

ناخودآگاهانه و غير ارادي تطبيق دارد يا خير؟
قاضي: اين اظهار نظر قضايي است و كارشناسي نيست. 

وكيل نجفي: اين گلوله به جسم بسيار سخت خورده است ، كف دست 
زنان نازك است. 

قاضي: اين بحث اظهار نظر قضايي مي خواهد نيازي هم ندارد. 
وكيل نجفي: اين پرونده از دو منظ��ر اظهار نظر مي طلبد، يكي اينكه 
اقرار بر ارتكاب قتل عمدي نيست و اقرار به شليك غير ارادي گلوله هم 

نمي تواند براي ارتكاب قتل عمد كافي باشد. 
قاضي: اين موارد در كتاب قانون هم وجود دارد و اينكه شما مي خواهيد 
هيئت قضايي اظهارنظر ماهوي كند در شأن شما نيست، بلكه در شأن 
دادگاه است.  قاضي كشكولي در ادامه گفت: » هيئت قضايي خود را براي 
كارشناسي، بي نياز مي داند و مطلبي نيست كه بخواهيم دادرسي را ادامه 
بدهيم و به نواقص بپردازيم. تمام موارد به دقت بررسي شده و به نظر من 

ابهامات مرتفع شده است.«

       حرف هاي پسر مقتول 
بعد از دفاعيات گودرزي، مهيار صفري به دس��تور رياس��ت دادگاه در 
خصوص تعداد دكمه هاي كشف شده در جايگاه ايستاد و به سؤاالت 

رياست دادگاه پاسخ داد. 
قاضي: تعداد دكمه هايي كه در سالن كشف شده بود ناشي از چه بود؟

مهيار: آن لحظه به خاطر شوك عصبي پيراهنم را پاره كردم. }مهيار 
پيراهن را به دادگاه نشان داد{ 

قاضي: در صحنه چاقو برداشته بوديد آيا صحت دارد؟
مهيار: از شوك عصبي چاقو برداشتم، ولي آقاي آقازاده آنرا گرفت. 

    آخرين دفاع نجفي 
در پايان محمد علي نجفي براي آخرين دفاع در جايگاه ايستاد و بعد 
از تفهيم اتهامات��ش گفت: »هدف اصلي  از اظهاراتم كمك به كش��ف 
حقيقت بود. تقصير خود را تا حدي كه انجام داده ام، مي پذيرم و به خدا 
پناه مي برم.« وي در ادامه گفت: »موارد را تيتروار بيان مي كنم.  من   از 
گزارشي كه توسط كارشناس اسلحه تهيه شده بود اطالعي نداشتم و 
اظهاراتم نشان مي دهد حقيقت را گفته ام. زماني كه وارد حمام شدم، 
هيچكدام از شليك ها به اراده و قصد شليك انجام نشد. شليك چهار 
تير به در و ديوار و س��قف نش��ان مي دهد حالت غيرمتعادلي داشتم. 
خواهشمندم همان طور كه كارشناس اسلحه درخواست تشكيل هيئت 
بررسي اسلحه را داده است، اين موضوع مورد توجه قرار گيرد. قصد قبلي 
براي شليك و قتل نداشتم و همه شواهد نيز اين مطلب را تأكيد مي كند. 
اگر قصد قتل داشتم، راه هايي وجود داشت كه خود را پنهان كنم. اين 

حادثه ناشي از بي ارادگي و جنون آني و خشم فراوان بود.«
نجفي در خصوص نداشتن مجوز اسلحه گفت: »از سال 60 اين اسلحه 
را داشتم و در سال 77 مجوز اسلحه تمديد شده بود و گمان مي كردم 
مجوزها 10 ساله است. هيچ گاه اين اسلحه در دسترس نبود، چه در منزل 
همسر اولم و چه در خانه همسر دومم. شب حادثه به دليل جابه جايي در 

دسترس بود كه قبالً توضيح دادم.«
وي در پايان از درگاه خداوند و خانواده اولياي دم درخواس��ت بخشش 
كرد.   در آخر قاضي ختم رسيدگي را اعالم كرد و گفت: »در مهلت 

قانوني حكم صادر مي شود. « 

محبوبه قربانی
   گزارش 

 محمدرضا كشكولي در حاشيه جلسه جمع خبرنگاران حاضر شد و 
در پاسخ به اين سؤال كه تا صدور رأي چقدر زمان الزم است، گفت: 
»طبق قانون از زمان اعالم ختم رسيدگي به مدت هفت روز كه مدت 

معقولي است هيئت قضايي تصميم خواهد گرفت.«
وي در پاسخ به اين سؤال، آيا موارد مطرح شده براي شما روشن است، 

گفت: »جنبه ماهيتي دارد بايد اجازه دهيد رأي صادر شود.«
كشكولي در پاسخ به سؤال ديگر مبني بر اينكه آيا بر اساس ادعاي 
وكيل كيفرخواست عجوالنه نوشته شده است، گفت: »اين ادعاي 
وكيل است، اما همه موارد قضايي انجام شده در مرحله تحقيقات و 
در دادگاه منطبق با موازين قانوني بوده است و به درستي انجام شده 
است.« قاضي كشكولي در پاسخ به اينكه آيا حضور نداشتن اولياي دم 
در جلسه مشكلي را در روند پرونده ايجاد مي كند؟ گفت: »آن ها وكيل 
قانوني داشتند و به وكالت از آنها دفاع كردند كه منع قانوني وجود 
ندارد.« وي در پاسخ به موضوع قتل شبه عمد و امكان بررسي گفت: 

»اجازه بدهيد رأي صادر شود.«

قاضی كشكولی  اعالم كرد

 صدور رأی تا 7 روز

نجفي  پاسخ ابهام های
 وكيلش را داد

قصد  قتل نداشتم حادثه ناشی 
از بی ارادگی، جنون آنی 

و خشم   فراوان بود 

ابهام هاي مطرح ش�ده از س�وي 
وكيل نجف�ي در دومين جلس�ه 
رسيدگي به پرونده كه جنجال زيادي به پا كرده بود، روز 
گذشته و در آخرين جلسه محاكمه توسط قاضي محمدي 
كشكولي رفع ش�د. نجفي براي دادگاه وكيلش  توضيح 
داد كه فرد ديگري در محل حادثه حضور نداشته است، 
پنج گلوله شليك كرده و دكمه پيراهن خودش بوده كه 
در محل حادثه جا مانده بود. او همچنين گفت كه حادثه 
قتل ناشي از بي ارادگي، جنون آني و خشم فراواني بود كه 
وي را احاطه كرده بود. متهم در آخرين دفاعش هم گفت: 
تقصيرم  رات�ا حدودی  مي پذيرم و به خ�دا پناه مي برم. 

مردي كه پس از آش�نايي ب�ا دخت�ران دم بخ�ت در تلگرام 
آنه�ا را فري�ب م�ي داد و ب�ا تهدي�د چاق�و طالهايش�ان 
را س�رقت مي ك�رد س�رانجام ب�ه دام پلي�س افت�اد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده از ساعت 11:30 روز سي ام 
خرداد ماه با شكايت دختري جوان عليه مرد فريبكار به جريان 
افتاد. وقتي مأموران كالنتري 103 گان��دي در پارك طالقاني 
حاضر شدند دختر جوان گفت خواستگارش كه مردي 30 ساله به 
نام كامران است با تهديد چاقو النگوهايش را سرقت كرده و گريخته 
است. بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به دستور بازپرس هشتم 
دادسراي ناحيه 34 تهران به پايگاه سوم پليس آگاهي تهران فرستاده 
شد. دختر جوان در توضيح بيشتر ماجرا گفت: چند روز قبل در يكي از 
گروه هاي تلگرامي با مردي آشنا شدم كه خودش را كامران معرفي كرد. او 

گفت كه 30 ساله است و مهندس برق است. عكس هاي پروفايلش هم نشان 
مي داد كه مردي خوش تيپ است. بعد از چندبار چت كردن در تلگرام امروز 
در پارك طالقاني قرار مالقات گذاشتيم. او با ظاهري كامالً آراسته به پارك 
آمد و با هم حرف زديم. گفت كه مجرد است و به من عالقه مند شده است 
و پيشنهاد ازدواج داد. من به او اعتماد كردم و پيشنهادش را قبول كردم. 
كامران اما چاقويي زير گلويم گذاشت و با تهديد، شش النگويي كه داشتم 

را سرقت كرد و فرار كرد. 
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان پليس با اطالعاتي كه دختر جوان 
در اختيارشان گذاشت موفق ش��دند متهم را كه ساكن شهري در شمال 
كشور بود، شناسايي كنند. در بررس��ي ها مشخص شد كه چند شكايت 
مشابه عليه وي مطرح شده است. بررس��ي ها در اين باره جريان داشت تا 
اينكه 27 تيرماه مأموران پليس متوجه ش��دند كه كامران با دختري در 

يكي از پارك هاي خيابان جش��نواره قرار مالقات گذاش��ته است كه او را 
بازداشت كردند. 

او در بازجويي  ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: بعد از پرس��ه در گروه ها 
و كانال هاي تلگرامي با دختران مجرد طرح دوس��تي مي ريختم و هنگام 
مالقات با تهديد چاقو طالهايشان را سرقت مي كردم. طالهاي سرقتي را 
هم به مالخري 40 ساله در مركز تهران مي فروختم و راهي محل زندگي ام 
در شمال كشور مي شدم و با پول آن خوشگذراني مي كردم. با اطالعاتي 
كه متهم در اختيار پليس گذاشت مرد مالخر هم 29 تيرماه در خيابان صفا 

شناسايي و بازداشت شد. 
 سرهنگ كارآگاه كاميار چهري، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي پايتخت 
گفت: تاكنون چهار شاكي در پرونده شناسايي شده اند و تحقيقات براي 

شناسايي جرائم بيشتر متهم در جريان است. 

سرقت هاي سريالي خواستگار قالبي  از دختران دم بخت

انگيزه های غير اخالقی 
در صدر داليل قتل های پايتخت

اداره برآورد اجتماعي و افكار سنجي معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي 
تهران بزرگ با انجام پژوهشي به بررسي عوامل وقوع قتل و تأثير آن بر 
امنيت اجتماعي تهران پرداخته اس��ت. اين تحقيق به روش اسنادي و 
كتابخانه اي انجام شده است. اين پژوهش به دنبال اين است كه ارزيابي 
عوامل مؤثر بر قتل و تأثير اين عوامل روي امنيت اجتماعي شهروندان را 
مورد ارزيابي قرار دهد. از اي��ن رو در اين مطالعه با رويكردي عملياتي و 
كاربردي به مقوله امنيت اجتماعي ناشي از عوامل مؤثر بر قتل نگريسته 
شده و سعي شده است، ارتباط عوامل مؤثر و سهم اين عوامل برامنيت 

اجتماعي شهر تهران مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. 
قتل مسئله اي اجتماعي تلقي مي شود كه انتشار خبرهاي بروز آن امنيت 
عمومي را خدش��ه دار مي كند. پس از وقوع هر قتل احساس ناامني در 
جامعه بروز پيدا مي كند، احساس��ات عمومي جريحه دار شده و افكار 
عمومي خواس��تار مجازات عامل حادثه هس��تند. با توجه به تأثيرات 
نامطلوب اين جرم برجامعه كه عمده ترين آن س��لب آرامش عمومي و 
نگراني از بروز ناامني است، عمده ترين درخواست مطالبه گري براي از 
بين رفتن زمينه هاي بروز آن در جامعه اس��ت كه اين موضوع در جاي 

خود قابل بحث است. 
وقوع قتل، بيشتر در تعامالت بين شخصي و گروهي صورت مي گيرد 
و امنيت فردي و عمومي را تهديد مي كند. امنيت اجتماعي شهروندان 
تهران شامل مصونيت اجتماعي از هر گونه مزاحمت، ترس، تهديد، 
اضطراب و بروز جرائم خشن است از همين رو تأمين امنيت اجتماعي 
با بررسي و رفع نواقصي كه در پيوست هاي اجتماعي آن موجود است 
حاصل مي شود. ذكر اين نكته ضرورت دارد كه ايجاد امنيت هم تنها 
وظيفه پليس نيس��ت، بلكه عملكرد درست دس��تگاه هاي فرهنگي، 
تبليغي و رسانه اي در تأمين آن نقش��ي عمده ايفا مي كنند. براساس 
اين تحقيق ش��ايع ترين علت وقوع جرائم قت��ل در تهران انگيزه هاي 
غيراخالقي اس��ت. البته در اين  پژوهش هر ك��دام از عوامل منجر به 
بروز قتل مورد بررس��ي قرار گرفته و نهايتاً به اين نتيجه رسيده است 
كه عواملي مثل اعتياد يك يا چند عضو خانواده، از هم گس��يختگي 
خانوادگي ، آب و هوا، محيط خانوادگي، آموزش و سازوكار قومي در بروز 
آن نقش دارند. از جمله راهكارهاي مؤثر در كاهش نرخ قتل هم عبارتند 
از: تقويت نهاد خانواده، توجه ويژه به آموزش و پرورش و تعليم و تربيت، 
رفع بي��كاري از جامعه، توزيع برابر ثروت، توس��عه عدالت اجتماعي، 
تالش براي كاهش اعتياد و حاشيه نشيني، رونق فرهنگ و گسترش 
آموزش همگاني، حذف برنامه ها و فيلم هاي خشن از رسانه ملي، تقويت 

نهادهاي قضايي و انتظامي. 
اداره دهم مبارزه با جرائم )قتل( پليس آگاهي ته��ران بزرگ در حالي 
توانسته با اتكا به نيروهاي توانمند خود بخش مهمي از جرائم در اين حوزه 
را كشف كند كه با توجه به گستردگي پايتخت نيازمند حمايت هاي بيشتر 

براي تجهيز نيروي انساني و تجهيزاتي است. 
* اداره برآورد معاونت اجتماعي فاتب

سروان ليال حيدري*

محبوبه قربانی
   گزارش 

   5 پوكه گلوله های شليك شده 


