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 رعد پليس
 بر سر 937 تبهكار

   حسين فصيحي 
سال هاي بسياري است كه طرح هاي مس��تمر پليس در برخورد با مخالن امنيت در 
جريان است با اين حال يكي از عمده ترين نگراني هاي شهروندان عدم احساس امنيت 

نسبت به خود و اموالشان است. 

سارقان در هر زمان و مكاني حضوري پررنگ دارند و از هر فرصتي براي رسيدن به خواسته شان 
استفاده مي كنند. از سرقت كفش نمازگزاران در مساجد و ساختمان هاي مسكوني گرفته تا 
سرقت هاي مسلحانه از طالفروشي ها و مغازه ها، پيامدي رواني به نام عدم احساس امنيت براي 
جامعه به همراه دارد. پيامدي كه با وجود بسترهاي الزم براي بروز جرم، هر روز به دامنه آن 
اضافه مي شود. يكي از مهم ترين بسترهاي الزم براي بروز سرقت، تبديل آسان اموال سرقت 
شده به پول نقد است.   چند سالي است كه به بركت پيشرفت فضاي سايبري، سايت هاي 
مجازي مثل ديوار و شيپور به بازار مرجعي تبديل شده كه بيشتر سارقان به جاي پيدا كردن 
مالخر به راحتي اموال سرقت شده را به قيمت روز در آن به فروش مي رسانند. موضوع ديگر 
پذيرش اين مهم است كه در سطح كالن دولت رويه توجه به فرايند شغلي نسل جوان را رها 
كرده و در حوزه برخورد هم دستگاه قضايي برنامه اي جامع و قاطع براي برخورد با سارقان 
نداشته و ندارد، از همين رو است كه عمده افرادي كه در جريان طرح هاي پليس بازداشت 
مي شوند، داراي سوابق سرقت هس��تند و برخورد قضايي نتوانسته آنها را به عنوان افرادي 
متنبه به جامعه بازگرداند. سارقي كه بعد از تحمل چند روز بازداشت آزاد مي شود و سريال 
سرقت هايش را شروع مي كند به اين باور رسيده است كه رويه دستگاه قضايي در برخورد با 
او كجدار و مريز دنبال مي شود و تواني براي محروم كردن وي از حقوق اجتماعي اش وجود 
ندارد، از همين رو با دهن كجي به ساختار قانوني كشور به حيات مجرمانه خود ادامه مي دهد 

و به دامنه ناامني در جامعه اضافه مي كند. 
    ادامه رعد پليس

در تازه ترين مرحله از برخورد پليس با مخالن امنيت روز گذشته مأموران پليس پايتخت در 
جريان اجراي سي و هشتمين مرحله از طرح رعد موفق شدند 937 سارق  و مالخر را بازداشت 
كنند. سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي پايتخت در حاشيه طرح به خبرنگاران گفت: 
در جريان اين طرح در مجموع 36 باند منهدم شد و ارزش ريالي اموال كشف شده هم بيش 
از 33 ميليارد تومان ارزيابي شده است. وي ادامه داد: سارقان بازداشت شده تاكنون به بيش 
از سه هزار مورد سرقت اعتراف كرده اند و در بازرسي از مخفيگاه آنها 9 قبضه سالح جنگي و 
63 قبضه سالح سرد، 140 دستگاه خودرو و 113 موتور سيكلت سرقتي كشف شده است. 
وي ادامه داد: در جريان اين طرح همچنين بيش از 6 ميليارد تومان انواع كاالي قاچاق كشف 

شده است. 

درگيري مرگبار 2 برادر
 با سارقان خشن

خش�ن  س�ارقان  ب�ا  ب�رادر  دو  درگي�ري 
ش�د.  منج�ر  آنه�ا  از  يك�ي  قت�ل  ب�ه 
به گزارش جوان، ظهر روز سه شنبه هشتم مهرماه قاضي 
غالمي، بازپرس ويژه قتل تهران از مرگ مشكوك مردي 
جوان در يكي از بيمارستان هاي شهر با خبر شده و همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي در محل 
حاضر شد. در اولين بررسي ها مشخص شد كه مرد جوان 
شامگاه چهارم مهرماه هنگام درگيري با دو سارق مجروح 
و به بيمارستان منتقل شده اس��ت، اما به علت شدت 
جراحت جانش را از دست داده است. همزمان با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در اين باره دنبال شد 
و برادر مقتول كه در جريان حادثه حضور داشت مورد 
تحقيق قرار گرفت. او گفت: شغل من تراشكاري است و 
همراه خانواده ام ساكن طبقه اول ساختماني چهار طبقه 
حوالي بزرگراه نواب هستيم. س��اعت 19:50 شامگاه 
چهارم مهرماه من در خانه مشغول استراحت بودم كه 
مادرم به من خبر داد كه از طبقه چهارم صداي مشكوكي 
به گوش مي رس��د. چند روزي بود كه س��اكنان طبقه 
چهارم كه وضع مالي خوبي دارند به س��فر رفته بودند. 
در طبقه سوم ساختمان هم كسي زندگي نمي كرد و 
مالكش آن را براي اجاره گذاشته بود. ساكن طبقه دوم 
هم پسري مجرد بود. از آنجا كه چندبار دزد به واحدهاي 
ساختمان دستبرد زده بود، احتمال داديم كه سارقان در 
حال دستبرد به واحد طبقه چهارم باشند. پسر جوان 
ادامه داد: وقتي از آپارتمان خارج شدم، متوجه شدم كه 
آسانسور در طبقه چهارم فعال است. از آنجا كه آسانسور 
در طبقه اول توقف نداش��ت من خيلي زود خودم را به 
پاركينگ رساندم تا از آنجا به طبقه چهارم بروم. وقتي 
به پاركينگ رس��يدم، برادر بزرگم هم از راه رس��يد. او 
موتورش را از ساختمان بيرون برد تا به سر كار برود كه 
ماجرا را برايش شرح دادم. همان لحظه در آسانسور باز 
شد و دو سارق كه ماسك به چهره داشتند از آن خارج 
شدند و ما با آنها درگير ش��ديم. من سعي كردم با قمه 
دست سازي كه داشتم آنها را بترسانم كه قمه بدون اينكه 
به كسي برخورد كند از دستم رها شد. وقتي درگيري ما 
به بيرون ساختمان كشيده شد ما موفق شديم يكي از 
سارقان را گرفتار كنيم. همان لحظه سارقي كه گرفتار 
شده بود، از همدس��تش درخواست كمك كرد و او هم 
به صورت ما گاز اش��ك آور زد كه من او را رها كردم و به 
سراغ دومين سارق كه در حال فرار بود، رفتم كه موفق 
به فرار شد. وقتي به سمت ساختمان برگشتم ديدم كه 
برادرم با چاقو زخمي شده و روي زمين افتاده است كه او 
را به بيمارستان رساندم و بعد از چند روز فوت شد. پسر 
جوان گفت من از هفت  سالگي پدرم را از دست دادم و آن 
زمان برادرم كه چهار سال از من بزرگ تر بود، مسئوليت 
سرپرس��تي خانواده را به عهده گرفت تا اينكه در اين 

حادثه فوت شد. 
برادر مقتول اما بعداً  اظهارات خود را تغيير داد و گفت كه 
با سارقان در انتهاي كوچه درگير شده بودند. او همچنين 
گفت كه هنگام حادثه با خودش قمه نداشته است كه 
مأموران در بازرسي از محل حادثه موفق به كشف قمه 
شدند. از آنجا كه در اظهارات برادر مقتول تناقض وجود 
داشت، وي به دستور بازپرس بازداشت شد. همچنين 
تحقيق از شاهدان و بررسي دوربين هاي مداربسته براي 

شناسايي و بازداشت دو متهم فراري در جريان است.

دو م�رد ج�وان كه ب�ه اته�ام رب�ودن دو مأم�ور لباس ش�خصي بازداش�ت ش�ده اند، 
مدع�ي هس�تند ك�ه ش�اكيان را ب�ا پليس ه�اي قالب�ي اش�تباه گرفته بودن�د. 
به گزارش جوان، دو ماه قبل دو مأمور لباس شخصي با مراجعه به اداره پليس از دو مرد جوان به 
اتهام آدم ربايي شكايت كردند. يكي از آنها گفت: »من و همكارم در يكي از دستگاه هاي امنيتي كار 
مي كنيم. روز حادثه در خيابان 17 شهريور در حال گشت زني بوديم كه دو مرد جوان به ما حمله 
كردند. اما آنها ما را به زور سوار ماشين كردند و دستبند ما را گرفتند. خيلي تالش كرديم از دست 
آنها فرار كنيم تا اينكه خودروي متهمان پشت چراغ قرمز توقف كرد. من و همكارم از اين فرصت 
استفاده كرديم و با زدن گاز اشك آور فرار كرديم. بعد با فرمانده مان تماس گرفتم كه فرمانده مان 
گفت دو متهم را دستگير كرده اند. با طرح اين شكايت، دو متهم كه سعيد و حميد نام داشتند، 
تحت بازجويي قرار گرفتند. آنها با اقرار به جرمشان مدعي شدند دو مأمور را به اشتباه ربوده اند. با 
صدور كيفرخواست عليه دو متهم پرونده در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي 
شد.  ابتداي جلسه سعيد 30 ساله كه با قرار وثيقه آزاد بود در جايگاه ايستاد و گفت: »برادرم اعتياد 
دارد. دو روز قبل از حادثه دو مأمور قالبي برادرم را در حالي كه مواد كشيده بود، به زور سوار ماشين 
كردند و همه اموالش را سرقت كردند. اين ماجرا را براي حميد تعريف كردم.« متهم ادامه داد: 
»روز حادثه در حال عبور از خيابان 17 شهريور بوديم كه حميد دو مأمور را نشان داد و مدعي شد 
نشانه هايي كه برادرم به او داده است با آن دو مأمور مطابقت دارد. همان موقع سراغ آنها رفتيم و 
برگه مأموريت خواستيم. اما آنها فحاشي كردند. سپس از آنها خواستيم با هم به كالنتري برويم 
اما آنها قبول نكردند. اين شد كه با آنها درگير شديم. « او درباره آزادي با قرار وثيقه گفت: »اهل 
يكي از شهرستان هاي لرستان هستيم. وقتي بازداشت شدم به ناچار گوسفندان پدرم را فروختم 
تا توانستم با قرار وثيقه آزاد شوم. حاال هم دو فرزند كوچك دارم به خاطر فرزندانم درخواست 

گذشت دارم. « در ادامه ديگر متهم نيز با تأييد اين توضيحات از خودش دفاع كرد. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

 2متهم: فكر مي  كرديم
 شاكيان پليس قالبي هستند
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فرم اشتراك روزنامه جوان

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.
یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه
825/0001/750/0002/475/000 3/300/000

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

فرم اشتراك روزنامه جوان
 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 

شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.
 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.

 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.
 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.

 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.
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یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

825/0001/750/0002/475/000 3/300/000

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

پدر و مادر شهيد حامد ضابط از شهداي امنيت پايتخت
 در گفت وگو با »جوان«:

مخالن امنيت بدانند
   راه  شهيدمان ادامه دارد

چه ش�د كه حامد به اس�تخدام پليس 
درآمد؟

چند نفر از افراد خان��واده ما در نيروي انتظامي 
استخدام هستند به همين خاطر حامد با پليس 
غريبه نبود. پسرم، حامد هميشه آرزو داشت كه 
مدافع حرم ش��ود و قبل از استخدام در پليس 
هميش��ه از من س��ؤال مي كرد كه براي دفاع 
از حرم چطور مي ش��ود به س��وريه رفت؟ من هم جواب 
سرباال مي دادم تا خيلي پيگير نباشد. اين گذشت تا اينكه 
روز مصاحبه در جواب اين س��ؤال كه چرا شغل پليس را 
انتخاب كردي گفته بود» قصد داش��تم مدافع حرم شوم 
كه نشد. بنابراين به اين راه آمدم تا از وظيفه  شرعي ام عقب 
نمانم!« باالخره او در همين شهر به دست يكي از اشرار به 

آرزويش رسيد. 
چه مدت از زم�ان اس�تخدام او در نيروي 

انتظامي مي گذشت كه حادثه اتفاق افتاد؟
حامد حدود دو سال بود كه در پليس استخدام شده بود. 
يكس��ال و هفت ماه در يك پادگان مش��غول ب��ود و از 
دي  س��ال 98 در گروه ضربت كالنت��ري 144 جواديه 

تهرانپارس مشغول فعاليت شده بود. 
چطور از ماجراي شهادت او با خبر شديد ؟

ساعت كاري حامد خيلي مشخص نبود. او هر وقت نياز 
به حضور بود راهي كالنتري مي ش��د. صبح و شب هم 
نداشت. آن شب از ما خداحافظي كرد و گفت قرار است 
به مأموريت برود. حدود ساعت 8 شب با مادرش تماس 
گرفت و گفت »تو براي من خيلي زحمت كشيدي حاللم 
كن«. مادرش از شنيدن اين حرف خيلي مضطرب شد. 
اين گذشت تا اينكه ساعت هاي پاياني شب همكارش 
مقابل در خانه آمد و دفترچه بيمه حامد را گرفت. علت را 
كه پرسيدم كه گفت نگران نباشيد حامد دفترچه اش را 
الزم دارد. من و مادرش در حاليكه جاي خواب او را پهن 
كرده بوديم، ساعت ها پشت پنجره منتظرش مانديم اما 
خبري نشد. دم صبح بود كه برادرم تماس گرفت و گفت 
حامد دو پايش شكسته و در بيمارستان است. بالفاصله 
من و همسرم به بيمارستان رفتيم. آنجا بود كه متوجه 
ماجرا شديم. نزديك طلوع خورشيد بود كه حامد در سن 

21 سالگي چشمانش را به اين دنيا بست و رفت. 

درباره وداع با پيكر شهيد هم بگوييد.
روز تشييع به خاطر ازدحام جمعيت نتوانستم پيكرش 
را ببينم. بعد از خاكسپاري هر بار به بهشت زهرا مي رفتم 
دلم نمي آمد سر خاكش بروم. چند قدم مانده به مزارش 
مي نشستم. يك شب در عالم خواب ديدم حامد جلوي 
درگاه اتاق ايستاده و وارد نمي شود. »گفتم بابا بيا داخل«. 
او با خنده گفت: »بابا مگه تو خانه من آمدي كه من وارد 
خانه ات شوم؟« همسرم هم بعد از شهادت حامد خيلي 
بي تابي كرد تا اينكه يكي از اق��وام تماس گرفت و گفت 
حامد را در عالم خواب ديده اس��ت كه ب��ه او گفته »به 
مادرم بگوييد اينقدر بي تابي نكند. گريه هاي او س��ينه 

مرا مي سوزاند.«
درب�اره خصوصي�ات اخالق�ي ش�هيد هم 

بگوييد.
همه آنهايي كه حامد را مي شناختند، مي گفتند   او زمينی 
نيست. حامد مهربان، دلسوز و خيلي به حق الناس اهميت 
مي داد. گفته بود كه در يك عمليات مجرمي به او پيشنهاد 
رشوه داده  بود، اما پسرم قبول نكرده و به متهم گفته بود 
كه با پول ح��رام زندگي نمي چرخد. حامد عاش��ق امام 
حسين )ع( بود. در دوران كودكي يك هيئت بنا كرده بود 
و آن هيئت االن هيئت بزرگي به نام هيئت متوسلين به 
حضرت علي اصغر)ع( است. پس��رم طوري برنامه ريزي 
مي كرد كه بتواند براي دهه اول محرم مرخصي بگيرد تا به 
عزاداري هايش برسد. امسال هم برنامه ريزي كرده بود، اما 
خدا خواست به جاي حضور در هيئت سر سفره اباعبداهلل 

مهمان باشد. 
حرف شما با اشراري كه اين گونه در جامعه 

جوالن مي دهند چيست؟
اين افراد متأسفانه زندگي خودشان را نابود كرده اند و با 
شرارت و اوباشيگري جوان هاي ارزشي را به ظاهر از بين 
مي برند، اما خون آنها در رگ نسل هاي بعدي ادامه دارد. 
اول براي هدايت آنها دعا مي كنم و بعد از آنها مي خواهم 
قبل از برخورد قانون با آنها، وجدانشان بيدار شود. پسرم 
زندگي ناچيز اين دنيا را فروخ��ت، اما با خون خودش 
زندگي گراني را خريد. پس اش��رار بدانند نه اين دنيا را 
دارند و نه آن دنيا را. به آنها مي گويم تا وجدانشان بيدار 

نشود همچنان در قعر چاه هستند. 

 بعد از اعالم خبر شهادت حامد 
خبر رسيد كه او در جريان يك 
گروگانگيري موفق به نجات يك 
كودك شده بود. درباره آن ماجرا 

حامد به شما چه گفته بود؟
حامد يك هفته قبل از ش��هادتش 
روزي از مح��ل كار ب��ه خان��ه آم��د. ديدم 
چشمانش س��رخ است و مي س��وزد. وقتي 
سؤال كردم با خوشحالي جواب داد: » مادر 
امروز يك بچه را از دست گروگانگير نجات 
دادم.« او خيل��ي از اي��ن كارش راضي بود و 
مي گفت »وقتي نگراني م��ادر بچه را ديدم 
دلم س��وخت و با زدن گاز اشك آور توانستم 
بچه را از گروگانگير بگيرم.« شايد دعاهاي 
آن مادر بود كه خدا خواست حامد يك هفته 

ديگر كنارم باشد. 
درب�اره آخري�ن وداع با ش�هيد 

بگوييد.
يك روز قبل از شهادت به حامد گفتم اصاًل 
حالم خوب نيس��ت، انگار قلب��م از جا كنده 
مي شود. پس��رم گفت »مادر استراحت كن 
بعد از مأموريت با هم مي رويم دكتر«. آن شب 
وقتي حامد پشت تلفن گفت  »مادر حاللم« 
كن بند دلم پاره شد. اصالً آرام و قرار نداشتم. 
تا اينكه زمان طلوع خورش��يد بود كه حامد 

براي هميشه از كنارم رفت. 
وقتي خبر بازداشت عامل شهادت 
او را ش�نيديد چ�ه احساس�ي 

داشتيد؟
وقتي اين خبر را شنيدم با خودم گفتم بايد 
همان طوريكه با حامد رفتار شد با او هم همين 
طور رفتار كنند. او به عم��د با خودرو از روي 
پسرم رد شد. وقتي به بيمارستان رفتم گفتم 

حاضرم همه اندام هايم را برداريد و به حامد 
پيوند بزنيد اما پزشكان گفتند »مادر برو دعا 
كن. سينه پسرت شكافته شده و همه اندام ها 

تركيده است.« 
به هر حال روز محاكمه با متهم 

مواجه خواهيد شد.
بله، درست است. آن روز حرفم با قاتل پسرم 
اين اس��ت كه چطور مي خواهد نبود حامد 
را برايم جب��ران كند؟ او م��را از ديدن ثمره 
زندگي ام محروم كرد، تاوان اين محروميت 

چيست و مي خواهد چطور جبران كند؟
روي سخن شما با جوالن اشرار در 

شهر چيست؟
آنها بدانند هر مادري آرزوي سربلندي فرزندش 
را دارد ام��ا آنه��ا مايه خفت و س��رافكندگي 
خانواده هايش��ان هس��تند. به آنها مي گويم 
با كشتن پسرم و پس��رهايمان هيچ چيزي 
دستگيرشان نمي شود، جز حقارت. با هر عربده 
و خشونتي در سطح شهر آرامش و امنيت را از 
ناموس مردم مي گيرند و اين يك حق الناس 
است كه تا ابد از گردن آنها برداشته نمي شود. 
انتظار داريم قانون برخورد س��ختي را با آنها 
داشته باشد، واال نيروي انتظامي وظيفه اش را 
انجام مي دهد. حامد يك ماه قبل از شهادتش 
در درگيري با يكي از قاچاقچيان سرش با ضربه 
قمه زخمي شده بود. او شكايت هم كرده بود 
و هنوز پرونده باز است. اما االن حامد نيست، 
ولي آن فرد آزادانه در سطح شهر مي چرخد! 
يكي از برادران حامد اصرار داشت به سپاه برود 
و خدمت كند اما حاال اصرار دارد براي ادامه راه 
برادر شهيدش به ناجا برود و خدمت كند. پس 
همه اشرار و اوباش و همه مخالن امنيت بدانند 

اين راه ادامه دارد... .

   محبوبه قرباني
ش�هيد حامد ضابط، 21 س�اله از مأموران گش�ت موت�وري كالنت�ري 144 جواديه تهرانپ�ارس بود كه 
ش�امگاه 31 مردادم�اه در جريان ط�رح مقابل�ه با اش�رار و هن�گام تعقيب و گري�ز با مردي ش�رور به 
ش�هادت رس�يد. حام�د پس�ر ب�زرگ خان�واده ب�ود و دو ب�رادر ديگ�ر داش�ت كه ب�ا ش�هادت وي 
برادر كوچك ت�ر قص�د دارد لباس پلي�س را به ت�ن كن�د و راه ب�رادرش را ادامه دهد. در پاسداش�ت 
چهلمي�ن روز از ش�هادت حام�د با پ�در و م�ادر ش�هيد گفت وگ�و كرده اي�م ك�ه در ادام�ه مي آيد.
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عامل قتل فروشنده تلفن همراه در يك قدمي چوبه دار
 حكم قص�اص قات�ل فروش�نده گوش�ي تلف�ن هم�راه در 
شهرس�تان اسالمش�هر كه جنجالي تري�ن پرون�ده نوروز 
س�ال را رق�م زده ب�ود در ديوان عال�ي كش�ور تأييد ش�د. 
به گزارش جوان، 8  فروردين ماه امس��ال مأموران كالنتري 11 
شهرك الله اسالمش��هر از س��رقت خونين در خيابان كاشاني 
باخبر و راهي محل شدند. اولين بررسي ها نشان داد فروشنده 
گوشي تلفن همراه به نام فرش��اد در درگيري با سه مرد سارق 
مجروح شده و س��ارقان بعد از س��رقت فرار كرده اند. تحقيقات 
براي دستگيري عامالن سرقت آغاز شد تا اينكه نيم ساعت بعد 
سه سارق شناسايي ش��دند و در بازرسي از آنها 50 گوشي تلفن 

همراه كشف شد. همزمان با دس��تگيري سارقان از بيمارستان 
خبر رسيد، فرشاد به خاطر شدت جراحات فوت كرده است. در 
بازجويي از متهمان مشخص شد، فردين 22 ساله عامل قتل بوده 
است. او در ش��رح ماجرا گفت: »روز حادثه طبق نقشه، همراه 
دوستانم براي س��رقت به مغازه مقتول رفتيم. به خاطر ويروس 
كرونا همه جا تعطيل بود به همين دليل فرشاد كركره را پايين 
كشيد. من با پژمان تلفني صحبت مي كردم كه فرشاد فيلم هاي 
دوربين مداربسته را بررس��ي كرد و به سمت گاوصندوق رفت. 
فكر كردم به ما ش��ك كرده به همين خاطر اولين ضربه چاقو را 
زدم. فرشاد با اين ضربه ش��روع به فرياد و فحاشي كرد. سپس 

اصرار داشت از داخل گاو صندوق گاز اشك آور بيرون بياورد. از 
ترس دومين ضربه را به گردن او زدم.«

در ادامه دو متهم ديگر ب��ه نام هاي ابوالفضل 20س��اله و پژمان 
22س��اله تحت بازجويي قرار گرفتند و با اقرار به جرمش��ان سه 
متهم راهي زندان شدند. پرونده با صدور كيفرخواست در شعبه 
يكم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي باقري تحت 
رسيدگي قرار گرفت. فردين به اتهام قتل عمد و مباشرت در سرقت 
و تشكيل باند مسلحانه در جايگاه ايستاد و با قبول سرقت مسلحانه 

ديگر اتهاماتش را انكار كرد. 
در ادامه ابوالفضل به اتهام مباشرت در سرقت مسلحانه و تشكيل 

باند در جايگاه ايستاد و گفت: »اتهام تشكيل باند را قبول ندارم. آن 
روز فقط قصد سرقت داشتيم كه ناخواسته اين حادثه رقم خورد.« 
سپس پژمان نيز به اتهام مباشرت در سرقت و تشكيل باند با انكار 
جرمش گفت: »آن روز ب��ا موتور بيرون مغازه ايس��تاده بودم كه 

ناگهان صداي فرشاد را شنيدم. همانجا از ترس فرار كردم.«
در پايان هيئت قضايي فردين را به قصاص و هر س��ه متهم را به 
خاطر مباشرت در سرقت و تشكيل باند مسلحانه به حبس محكوم 
كرد. اين حكم با اعتراض متهم به ديوان عالي كش��ور فرس��تاده 
شد و بعد از بررسي اوراق پرونده حكم صادره در شعبه 29 ديوان 

تأييد شد.


