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124 شرور پایتخت
 در چنگال پلیس

جری�ان  در  پایتخ�ت  اوب�اش س�طح دار  از  نف�ر   124
عملیات ه�ای پلی�س امنی�ت ته�ران بازداش�ت و در 
بازرس�ی از مخفی�گاه آنه�ا 48 قبضه س�اح کش�ف ش�د.

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ شامگاه دوشنبه 
در اجرای هشتمین مرحله از طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی که 
در مرکز فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد، گفت: امشب 
عملیات بزرگ یورش به مخفیگاه های اوباش، قماربازان، مجرمان و 
متخلفانی که در پایتخت النه کرده بودند به اجرا درآمد. این طرح 
نتیجه تالش همکارانم در پلیس امنیت و پلیس فتا بود که پس از 
روز ها کار اطالعاتی در ۴۸ س��اعت اخیر به اجرا درآمد. وی با بیان 
اینکه در این طرح ۱۲۴ نفر از اوباش سطح دار دستگیر شدند، گفت: 
۶۳ نفر از این افراد، اوباشی هستند که اقدام به تخریب، شرارت، نزاع 
و درگیری کرده بودند. ۱۶ نفر نیز اوباشی بودند که اقدام به توزیع 
مشروبات الکلی کرده بودند و هفت نفر هم جزو اراذل و اوباشی بودند 
که اقدام به توزیع مواد مخدر کرده بودند. سردار رحیمی با بیان اینکه 
۱۷ نفر از دستگیر شدگان کسانی بودند که مراکز قمار و فساد دایر 
کرده بودند، گفت: همچنین ۲۱ نفر از مزاحمان نوامیس در محالت 
مختلف تهران بازداشت شدند. رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: ۱۷ 
قبضه سالح جنگی و شکاری، ۳۱ قبضه شبه س��الح و ۷۴۲ عدد 
قشنگ جنگی و بالغ بر ۱۷۰ سالح سرد از این افراد کشف و ضبط 
شد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه واحد های صنفی 
توسط پلیس اماکن تحت کنترل قرار گرفتند، اظهار کرد: ۷۳ واحد 
صنفی متخلف نیز که به محلی برای فعالیت و پاتوق اراذل و اوباش 

بدل شده بودند، پلمب شدند.
 وی درباره اقدامات پلیس فتا در این طرح گفت: ۳۷ متهم در حوزه 
جرائم فضای مجازی نیز دستگیر شدند که ۳ هزار و ۹۰ نفر شاکی 
داشتند و میزان اموال بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان است. وی در پایان 
تأکید کرد طرح های پلیس پایتخت برای مقابله با اراذل و اوباش و 

مزاحمان نوامیس با قوت ادامه خواهد داشت.

آقای قاضی  بفرما!
ویدئویی از گفت وگوی سرهنگ دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی شهرستان ری با یک 
سارق بازداشت شده در جریان اجرای یکی از طرح های رعد در شبکه های اجتماعی دست 
به دست می شود که حائز اهمیت است. سرهنگ از سارق سؤال می کند، سابقه داری؟ 
سارق جواب می دهد، بله. سه بار زندان رفته ام. سرهنگ می پرسد چه مدتی زندان بودی؟ 
سارق جواب می دهد حدود ۱۱ سال. سرهنگ با تعجب پاسخ سارق را تکرار می کند و 
می گوید ۱۱ سال زندان بودی و بدون اینکه منتظر پاسخ دوباره سارق بماند، سؤال بعدی 
را می پرسد که چند سال داری؟ سارق جواب می دهد ۳۸ سال. سرهنگ ادامه می دهد؛ 
یعنی یک سوم عمرت را زندان بودی، اما ظاهراً این مجازات ها برایت بازدارنده نبوده است، 
چرا؟ سارق جواب می دهد اگر ۱۰ بار دیگر هم دستگیر شوم، چون کاسبی نیست دوباره 
می روم دزدی! سرهنگ رو به یکی از مسئوالن حاضر می گوید » حاج آقا بفرما! می گوید 
اگر ۱۰ بار دیگر هم دستگیر شوم دوباره می روم دزدی!« سرهنگ از سارق می خواهد 
حرفش را تکرار کند تا مسئول حاضر دوباره آن را بشنود و رو به سارق می گوید یک بار 
دیگر تکرار کن که سارق ادامه می دهد، چون کار نیست اگر ۱۰ بار دیگر هم دستگیر شوم، 
به خاطر زن و بچه ام دوباره این  کار را انجام می دهم. کار نیست، جارو بدهند دستم، یک کار 

و حقوقی به من بدهند. هیچ کاری نیست، همه جا هم دنبال کار رفته ام.
این دیالوگ دزد و پلی��س حائز نکات بااهمیتی اس��ت که توجه ب��ه آن می تواند به 
شناخت درس��ت تری از شیوع این آس��یب اجتماعی  منجر شود. س��ارق ۳۸ ساله، 
۱۱ سال از عمر خود را پشت میله های زندان س��پری کرده است، یعنی اگر سریال 
سرقت هایش را از ۲۰ سالگی شروع کرده باشد، فقط هفت سال از عمرش را بیرون از 
زندان گذرانده، به این معنا که عمده زندگی خود را در حبس سپری کرده است. بدون 
تردید آنگونه که در جریان اجرای طرح های پلیس مش��خص می شود بخش زیادی 
از جمعیت کیفری را افرادی مشابه همین س��ارق تشکیل می دهند که روشن است 
مجازات های صورت گرفته در مورد آنها بازدارنده نبوده و خود سارق هم با زبان گویا 
بازدارنده نبودن مجازات را مقابل پلیس فریاد می زند. بدیهی است، وضعیت دشوار 
اقتصادی در ش��کل گیری جمعیت کیفری نقشی اساس��ی دارد. با این حال بخش 
مهمی از مشکالتی که این افراد از آن رنج می برند، بیش از اینکه مشکالت معیشتی 
و اقتصادی باشد، مش��کالت معرفتی و شناخت شناسی اس��ت. بیرون از دیوارهای 
زندان هایی که جمعیت زیادی از سارقان را در پناه خود قرار داده است، میلیون ها نفر 
در حال کار و تالش برای کسب روزی حالل هستند تا رؤیاهای هزار و یک شب خود 
را با تعرض و دست درازی به اموال دیگران برآورده نکنند. سخن افالطون، فیلسوف 
یونانی که ۴۲۷ سال قبل از میالد متولد شده، هنوز در تاریخ بلند است که گفته بود 

»مشکل بشر جهل نیست، بلکه تنبلی است.«
جهان بینی بسیاری از جامعه سارقان که به دنبال رسیدن به ثروت یک شبه هستند، ناشی 
از همین سخن افالطون است که در بزنگاهی از زندگی تصمیم می گیرند خسران های 
زندگی شان را جبران کنند و چون مسیر جبران آن  با تالش و رنج ممکن نیست، دست 
به انتقام و رفتار پرخطر می زنند. تصور آنها  این بوده و هست که باید درآمدی مثل تجار، 
پزشکان، مهندس��ان و افراد سرمایه دار داشته باش��ند و اگر چنین امری ممکن نباشد 
ترجیح شان این است که درآمد مورد نظرشان را با سرقت از این افراد به دست آورند. وقتی 
چنین تصوری به عنوان یک الگو مورد توجه قرار می گیرد، جمعیت آمار سارقان افزایش 
و چرخه معیوب سرقت به چرخش خود ادامه می دهد. اینجاست که پلیس و دستگاه 
قضایی باید آگاه باشند برخوردهایشان با چنین رفتارهای مجرمانه راه به جایی نمی برد 
و بیش از اینکه مشکل رفتاری سارقان با دستگیری و مجازات رفع شود باید مشکالت 
معرفتی شان برطرف گردد. دزدی که مقابل فرمانده پلیس ایستاده و با جسارت رو به او 
می گوید اگر من را بگیری باز هم دزدی می کنم، میلیون ها نفر را که مشغول کسب و کار 
از عملگی تا طبابت هستند می بیند، اما چشم بر تالش و پشتکار آنها می بندد و به افرادی 
مثل خودش نگاه می کند و همه چیز را آماده می خواهد. بنابراین اجرای طرح های پلیس 
بدون توجه به موضوعات معرفتی چه سودی دارد، اال اینکه بازی دزد و پلیس همواره در 
جریان باشد. اجرای طرح های پلیس باید اثرگذاری اش روی دستگاه  قضایی هم روشن 
باشد، نه اینکه پلیس مدام سارقان را دستگیر و قاضی مدام آنها را آزاد کند و هر بار نمایشی 
برقرار شود و سارقان و کشفیات آنها به نمایش گذاشته شوند و آمارهایشان سیاهه شود 
که ما چنین   و چنان کردیم و فردای آن دوباره سرقت از نو و دستگیری از نو برقرار شود. 
مخلص کالم اینکه اجرای طرح های مستمر پلیس تا زمانی که اثربخشی اجتماعی آن در 

جامعه دیده نشود در همان دور تکرار باقی خواهد ماند.

مفقودى
برگ سـبز  خودروى پرايد جى ال ايكس آى مدل 1384 
به رنگ سفيد شيرى روغنى و شـماره پالك ايران68-
149ج11 و شـماره موتور 001197833 و شـماره شاسى 
S1412284565843 متعلق به اسـكندر سلطانى منزه 
با كد ملى 0037907638 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.   

مفقودى سند كمپانى
اينجانب حبيـب كرمى مالك خـودرو به شـماره شـهربانى ايران35- 
336ص24 و شماره شاسـى 82408108 و شماره موتور 11158215659  
به علت فقدان اسـناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسـناد مذكور را 
نموده اسـت. لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خـودروى مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقى شـركت ايران خودرو واقـع در كيلومتر 14 
جاده مخصوص تهران- كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1 
مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 
تبريز اقدام خواهد شد. 

  آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
حوزه ثبتي ناحيه دو  شهركرد بخش 10 استان چهارمحال و بختياري

به دستور مواد يك و سه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سـند رسـمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيأت مندرج در قانون 
مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شـهركرد مورد رسيدگى و رأى آن 

صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك واقع در حاجي آباد شهركرد به شماره پالك 12- اصلى 

 683 فرعي مريم ابراهيمي دهكردي فرزند قربانعلي شش دانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 178 مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از عفت قرباني

به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سـند 
رسمى اين آگهى نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه 
كثيراالنتشـار و محلى آگهى و در صورتى كه اشـخاص ذى نفع به آراى صادره اعتراضى 
داشته باشند بايد تا دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها و از تاريخ الصاق آگهى 
در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد ناحيه يك شهركرد تسليم و رسيد اخذ 
نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت ناحيه يك شهركرد 
تحويل دهد. در اين صـورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اسـت. در 
صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 

و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 5 شنبه 1401/11/20   تاريخ انتشار نوبت اول: 4 شنبه 1401/11/5  
مهرعلي هيبتي- رئيس  اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2  شهرستان شهركرد   

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
دانشـنامه پايان تحصيالت كارشناسى اينجانب بهراد جهان لتيبارى 
فرزند ابوالقاسم به شماره شناسـنامه / ملى 4560213224 صادره از 
سمنان در مقطع كارشناسى پيوسته رشته مهندسى پزشكى صادره 
از واحد دانشگاهى آزاد سمنان با شماره 4588511 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان 

دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.  

 نوبت اول

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
گواهينامه موقت پايان تحصيالت كارشناسى اينجانب محمد اكبرى 
فرزند على اكبر به شماره شناسـنامه/ ملى 4569890725 صادره از 
سمنان در مقطع كارشناسى ارشد رشته زبان و ادبيات فارسى صادره 
از واحد دانشگاهى آزاد سـمنان با شماره 0419749 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان 

دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.  

 نوبت  اول
مفقودى

برگ سـبز  خودروى پرايد جى ال ايكس آى مدل 1384 
به رنگ سفيد شيرى روغنى و شـماره پالك ايران68-
149ج11 و شـماره موتور 001197833 و شـماره شاسى 
S1412284565843 متعلق به اسـكندر سلطانى منزه 
با كد ملى 0037907638 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.   

مفقودى سند كمپانى
اينجانب حبيـب كرمى مالك خـودرو به شـماره شـهربانى ايران35- 
336ص24 و شماره شاسـى 82408108 و شماره موتور 11158215659  
به علت فقدان اسـناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسـناد مذكور را 
نموده اسـت. لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خـودروى مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقى شـركت ايران خودرو واقـع در كيلومتر 14 
جاده مخصوص تهران- كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1 
مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 
تبريز اقدام خواهد شد. 

  آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
حوزه ثبتي ناحيه دو  شهركرد بخش 10 استان چهارمحال و بختياري

به دستور مواد يك و سه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سـند رسـمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيأت مندرج در قانون 
مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شـهركرد مورد رسيدگى و رأى آن 

صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك واقع در حاجي آباد شهركرد به شماره پالك 12- اصلى 

 683 فرعي مريم ابراهيمي دهكردي فرزند قربانعلي شش دانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 178 مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از عفت قرباني

به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سـند 
رسمى اين آگهى نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه 
كثيراالنتشـار و محلى آگهى و در صورتى كه اشـخاص ذى نفع به آراى صادره اعتراضى 
داشته باشند بايد تا دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها و از تاريخ الصاق آگهى 
در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد ناحيه يك شهركرد تسليم و رسيد اخذ 
نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت ناحيه يك شهركرد 
تحويل دهد. در اين صـورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اسـت. در 
صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 

و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 5 شنبه 1401/11/20   تاريخ انتشار نوبت اول: 4 شنبه 1401/11/5  
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آگهى فقدان مدرك تحصيلى
دانشـنامه پايان تحصيالت كارشناسى اينجانب بهراد جهان لتيبارى 
فرزند ابوالقاسم به شماره شناسـنامه / ملى 4560213224 صادره از 
سمنان در مقطع كارشناسى پيوسته رشته مهندسى پزشكى صادره 
از واحد دانشگاهى آزاد سمنان با شماره 4588511 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان 

دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.  

 نوبت اول

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
گواهينامه موقت پايان تحصيالت كارشناسى اينجانب محمد اكبرى 
فرزند على اكبر به شماره شناسـنامه/ ملى 4569890725 صادره از 
سمنان در مقطع كارشناسى ارشد رشته زبان و ادبيات فارسى صادره 
از واحد دانشگاهى آزاد سـمنان با شماره 0419749 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان 

دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.  

 نوبت  اول

   محبوبه قربانی 
ناکام ماندن تحقیقات پلیس برای دستگیری 
مردی که در جریان نزاع در یکی از پارک های 
پاکدشت مرد میانجی را کور کرده بود، سبب 
شد متهم فراری به صورت غیابی محاکمه و 
به حبس، پرداخت دیه و تبعید محکوم شود.
دی ماه ۹۸، مأموران پلیس ورامین از درگیری 
خونین در یکی از بوستان های پاکدشت باخبر 
شدند و به محل رفتند. بررسی های اولیه نشان 
می داد درگیری بین سه مرد جوان اتفاق افتاده 
و در آن درگیری یکی از آنها به نام فرهاد از ناحیه 
چشم زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. 
ضارب هم مرد جوانی به نام سیروس بود که از 

محل فرار کرده بود.
تالش برای دستگیری سیروس آغاز شد که از 
بیمارستان خبر رسید چشم راست فرهاد به 
شدت آسیب دیده است. مرد جوان به پزشکی 
قانونی معرفی ش��د و کارشناسان در گزارشی 
اعالم کردند بینایی چشم راست وی به خاطر 
شدت ضربه و پارگی به درجه کم نوری در حد 
صفر رسیده و قابل درمان نیست. با اعالم این 
نظریه، او از سیروس ش��کایت کرد و در شرح 
ماجرا گفت: »روز حادثه برای تفریح به پارک 
رفتم. در حال قدم زدن بودم که دیدم یکی از 
دوستانم با سیروس درگیر شده است. او چاقو 

به دستش بود که نگران ش��دم مبادا به کسی 
آس��یب بزند، به همین دلیل جلو رفتم و قصد 
میانجیگری داشتم که به یک باره سیروس با 
چاقو چند ضربه به صورتم زد که یکی از ضربه ها 
به چشمم برخورد کرد و دیگری به پیشانی ام 
خورد. یک دستم روی چشمم و دست دیگرم 
روی پیشانی ام بود. جایی را نمی دیدم و همانطور 
که از درد داد می زدم، بیهوش روی زمین افتادم. 
وقتی به هوش آمدم متوجه شدم در بیمارستان 

هستم و چشم راستم جایی را نمی بیند.«
با ثبت این اظهارات، تحقیقات برای دستگیری 
ضارب ادامه داشت، اما تالش ها بی نتیجه بود و 

ردی از متهم به دست نیامد.
با گذش��ت س��ه س��ال از حادثه و در حالی که 
تحقیقات پلیس برای دستگیری متهم ناکام 
مانده بود، کیفرخواست علیه متهم فراری به 
اتهام ایراد صدمه و جرح عمدی با سالح سرد 
منتهی به نقص عضو، ص��ادر و پرونده با کامل 
شدن تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
پرونده در اولین جلسه محاکمه روی میز هیئت 
قضایی شعبه دوم دادگاه در غیاب متهم قرار 
گرفت. ابتدای جلسه ش��اکی به جایگاه رفت 
و برای متهم درخواس��ت قصاص چشم کرد. 
او در توضیح گفت: »متهم را نمی ش��ناختم. 

وقتی وارد پارک ش��دم فهمیدم دوستم با او 
درگیر شده اس��ت. فقط به قصد میانجیگری 
جلو رفتم، چون وقتی چاقو را در دست او دیدم 
نگران دوستم شدم، اما خودم در آن درگیری 
آسیب دیدم و حاال هم یک چشمم را از دست 
داده ام. با این حادثه زندگی ام تباه شده و شرایط 
سختی دارم. به همین دلیل راضی به گذشت 
نیستم و تقاضا دارم که متهم دستگیر و قصاص 

چشم شود.«
او در پاس��خ به س��ؤال هیئت قضایی که اگر 
پزشکی قانونی اعالم کند امکان قصاص چشم 
وجود ندارد و حاضر به دریافت دیه هس��ت یا 
نه، پاسخ داد: »من قصاص می خواهم، اما اگر 
پزشکی قانونی اعالم کند قصاص ممکن نیست، 

دیه می خواهم.«
در پایان هیئت قضایی، ش��اکی را برای امکان 
قصاص چشم به پزش��کی قانونی معرفی کرد 
تا اینکه کارشناسان در گزارشی اعالم کردند 
شرایط قصاص چشم ممکن نیس��ت. به این 
ترتیب هیئت قضایی با توجه به گزارش پزشکی 
قانونی و مدارک موجود در پرون��ده، متهم را 
به صورت غیابی به دو س��ال حبس و دو سال 
اقامت اجباری در شهرس��تان نیکشهر استان 
سیستان و بلوچستان و همچنین به پرداخت 

دیه محکوم کرد.

   غامرضا مسکنی 
اعض�ای خان�واده ای در ته�ران حاض�ر ش�دند 
ب�ه احت�رام می�اد حض�رت عل�ی)ع( از قات�ل 
فرزندش�ان اعام گذش�ت کنن�د. متهم دو س�ال 
قبل قصد داش�ت برادر معت�ادش را ک�ه در یکی از 
پارک های ش�هر خوابیده ب�ود به قتل برس�اند، اما 
به ج�ای او، ف�رد دیگ�ری را ب�ه کام مرگ کش�اند. 
ش��امگاه ۲۱ مرداد ماه ۹۹  تلفنی به بازپرس ویژه قتل 
دادسرای امور جنایی تهران خبر رسید مرد زخمی پس 
از انتقال به بیمارستان امام خمینی بر اثر شدت خونریزی 
به کام مرگ رفته است. با اعالم این خبر تیم جنایی راهی 
بیمارس��تان و در آنجا با جس��د مرد جوانی به نام ستار 
روبه رو شد که با ضربات چاقو به شکم، پهلو و قفسه سینه 

به قتل رسیده بود. 
نخستین بررسی ها نشان داد ستار به خاطر اعتیاد به مواد 
مخدر مدتی قبل از همسر و فرزندش جدا و کارتن خواب 
می شود و شب حادثه هم نگهبان پارکی در جنوب غربی 
تهران جس��د خونین او را پیدا و به بیمارس��تان منتقل 

می کند. 
نگهبان پارک گفت: »مقتول مدتی است که شب ها در 
پارک می خوابد. ساعتی قبل از حادثه او را دیدم که روی 
نیمکتی خوابیده و ملحفه ای رویش کشیده بود. لحظه 
حادثه او خونین به طرف من آمد و با کلماتی بریده بریده 
گفت اشتباهی او را با چاقو زده اند و سپس بیهوش شد. 
به سرعت با اورژانس تماس گرفتم، اما وقتی آمبوالنس 
رسید خون زیادی از ستار رفته بود و عوامل اورژانس هم 

او را به بیمارستان منتقل کردند.« 
  بازداشت قاتل 

 همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی، مأموران پلیس 
در تحقیقات میدانی و بررس��ی دوربین های مداربسته 
محل حادثه دریافتند لحظه حادثه مرد جوانی که پیراهن 
سفیدی به تن داشته به سرعت از پارک فرار کرده است. 
بدین ترتیب تیم جنایی تحقیقات خود را برای شناسایی 
مرد پیراهن سفید به عنوان مظنون به قتل آغاز کردند. 
بررسی های فنی مأموران پلیس نشان داد مظنون به قتل، 
مرد ۳۶ ساله ای به نام بهمن است و محل زندگی اش هم 
در همان نزدیکی محل حادثه اس��ت. با به دست آمدن 
این اطالعات، مأموران راهی خانه متهم ش��دند و وی را 

دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند. 
   برادر معتاد  

متهم در جریان بازجویی ها با اظهار پش��یمانی به قتل 
اعتراف ک��رد و در توضیح ماج��را گف��ت: »روز حادثه 
می خواستم برادر معتادم به نام حسام را در پارک به قتل 

برسانم، اما اشتباهی مرد دیگری را به قتل رساندم. برادرم 
وقتی معتاد به مواد مخدر شد خانه را برای همیشه ترک 
کرد و شب ها در پارک های محل می خوابید. او هر زمانی 
خمار  می ش��د و پولی برای خرید مواد نداشت به خانه 
می آمد و پدر و مادرم را اذیت می کرد تا به او پول بدهند. 
اگر پولی گیرش نمی آمد وسایل خانه را برمی داشت و در 
بازار می فروخت و با پول آن مواد می خرید. حسام خیلی 
من، پدر و مادرم را اذیت می کرد، به طوری که از دست او 
خسته شده بودیم، چون بارها پیش آمده بود پدر و مادرم 
را کتک زده بود، حتی آخرین بار که به خاطر پدر و مادرم 
با او درگیر شده بودم با چاقو مرا زخمی کرد. می خواستم 
از او شکایت کنم، اما برادر بزرگ ترم مرا منصرف کرد.« 

  قتل اشتباهی 
مته��م  ادام��ه داد: »م��ن از او کین��ه به دل داش��تم و 
می خواستم خانواده ام را از دست او خالص کنم، به همین 
خاطر تصمیم اشتباهی گرفتم و شب حادثه به پارکی که 
او در آنجا می خوابید، رفتم تا او را بکشم. وقتی وارد پارک 
ش��دم مرد معتاد دیگری را ک��ه روی نیمکتی خوابیده 
و ملحفه ای رویش کش��یده بود به جای ب��رادر معتادم 
اشتباهی گرفتم. وقتی چند ضربه چاقو به او زدم، ملحفه 
را کنار کشیدم تا ببینم فوت کرده است که متوجه شدم 
مرد دیگری را اشتباهی به قتل رسانده ام. پس از این از 
ترس فرار کردم، اما عذاب وجدان داشتم، چون من مقتول 

را نمی شناختم و او را بی گناه به قتل رسانده بودم.« 
  حکم قصاص 

متهم پس از اعت��راف به قتل راهی زندان ش��د تا اینکه 
مدتی قبل تحقیقات پرونده اش تکمیل و در شعبه دوم 
دادگاه کیفری پای میز محاکمه حاضر ش��د. در جلسه 
دادگاه، متهم اظهار پشیمانی کرد، اما اولیای دم برای وی 
درخواست قصاص دادند. هیئت قضایی پس از شنیدن 
دفاعیات متهم عمل وی را قتل عمد تشخیص دادند و 

قاتل را به قصاص محکوم کردند. 
    بخشش 

 رأی دادگاه پس از تأیید در یکی از شعبه های دیوان عالی 
کشور برای سیر مراحل رسیدگی اجرای حکم به شعبه 
اول اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده 
شد. در حالی که متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت، 
تیم صلح و سازش دادس��را به سرپرستی قاضی محمد 
ش��هریاری، سرپرس��ت دادس��رای امور جنایی تهران 
جلسات صلح و سازشی را با حضور اولیای دم و خانواده 

متهم برگزار کردند. 
جلس��ات تیم صلح و س��ازش در نهایت نتیج��ه داد تا 
اینکه صبح دی��روز اولیای دم به دادس��را رفتند و اعالم 

کردند به احت��رام میالد حضرت علی)ع( و گرامیداش��ت روز 
پدر تصمیم گرفته اند متهم را ببخش��ند. فرزند مقتول گفت: 
»ابتدا می خواس��تم قاتل را قصاص کنم، اما پ��س از برگزاری 
جلس��ات صلح و س��ازش تصمیم گرفتم به احترام روز پدر و 
تولد امام علی)ع( قاتل را ببخشم تا روح پدرم برای همیشه در 

آرامش باشد.« 
با این اقدام خداپس��ندانه اولیای دم، متهم ب��ه زندگی دوباره 
بازگش��ت. بدین ترتیب وی به زودی از جنبه عمومی جرم در 

دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می شود. 

حسین فصیحی

شهادت 2 مأمور پلیس 
در درگیری با اشرار مسلح 

دو مأمور کانتری مرکزی شهرستان بمپور در اس�تان سیستان و بلوچستان 
هن�گام گش�ت زنی در درگی�ری ب�ا اش�رار مس�لح ب�ه ش�هادت رس�یدند. 
سردار محمد قنبری، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: »ساعت ۲ 
بامداد دیروز سه شنبه مأموران گشت کالنتری مرکزی شهرستان بمپور در ورودی 
شهر با اشرار مسلحی مواجه و با آنها درگیر ش��دند. در این درگیری دو نفر از عوامل 
گشت پلیس به نام های سرگرد مختار مومنی و ستوان سوم ابوذر امیدوار به شهادت 
رس��یدند و اس��توا ریکم میالد عبداللهی نیز مجروح و به بیمارس��تان منتقل شد. 

تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اشرار مسلح جریان دارد. 

قتل رهگذر
  در خيابان تاريك

آرمین بینا 
تحقیق�ات پلی�س ب�راي بازداش�ت عام�ان قت�ل م�ردي 
رهگذر در خیابان�ي تاریك حوالي بازار ته�ران جریان دارد. 
ساعت ۱۱:۳۰ شامگاه دوشنبه س��وم بهمن قاضي وحید ناصري 
بازپرس ویژه قتل دادس��راي امور جنایي ته��ران با تماس تلفني 
مأموران پلیس از قتل پسر جواني در یکي از خیابان هاي نزدیکي 
چهار راه س��یروس در جن��وب تهران ب��ا خبر و هم��راه تیمي از 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهي راهي محل شد. 
تیم جنایي در محل حادثه کنار خیابان خلوتي با جسد خونین پسر 
۲۷ ساله اي به نام بصیر روبه رو شدند که با ۱۰ ضربه چاقو به پشت 

و کمر به قتل رسیده بود. 
بررسي هاي پلیسي حکایت از آن داشت مقتول لحظاتي قبل همراه 
دو نفر از دوس��تانش از بازار به خانه بر مي گشته که در درگیري با 
سه مرد موتور سوار به قتل مي رسد و عامالن قتل هم از محل فرار 

مي کنند. 
   شاهدان قتل 

یکي از دوس��تان مقتول در ادعایي گفت: » چند س��الي است از 
افغانستان به ایران آمده ام و در شهرستان نظرآباد مشغول به کارم. 
قرار بود چند روز دیگر براي دیدن خانواده ام به افغانس��تان بروم 
و به همین خاطر همراه دوس��تم عصر از نظرآباد ب��ه تهران آمدم 
و مهمان مقتول و برادرش شدیم. من، دوستم و مقتول ساعت ۸ 
شب براي خرید از خانه بیرون آمدیم و به بازار رفتیم. دقایقي قبل 
پس از خرید در راه بازگشت به خانه بودیم که در خیابان خلوت و 
تاریکي موتورسیکلتي با دو سرنشین به سرعت از کنار ما عبور کرد 
به طوري که نزدیک بود با بصیر تصادف کند. بصیر با صداي بلند به 
آنها اعتراض کرد و گفت درست رانندگي کنید و سرنشینان موتور 
با شنیدن صداي بصیر به طرف ما برگشتند. مشاجره بصیر و آنها 
آغاز شد، اما ما میانجیگري کردیم و نگذاشتیم درگیري آنها ادامه 

پیدا کند و موتور سواران هم از محل دور شدند.«
   بازگشت خونین 

دوس��ت مقتول ادام��ه داد: » هن��وز لحظات��ي نگذش��ته  بود که 
موتورسواران این بار سه نفري به محل بازگش��تند و یکي از آنها 
به سرعت به طرف خانه اي در آن نزدیکي رفت و با چاقویي بزرگ 
دوباره به طرف ما برگش��ت. ما وقتي چاق��و را دیدیم از ترس فرار 
کردیم، اما سه مرد موتور سوار با بصیر درگیر شدند. یکي از آنها روي 
بدن بصیر نشسته بود و با چاقو به او ضربه مي زد و ما هم به سرعت 
به طرف خانه برادر مقتول رفتیم و موضوع درگیري برادرش را به 
او گفتیم و سپس سه نفره به محل حادثه برگشتیم. موتورسواران 
رفته بودند و از پیکر بصیر هم خون زیادي مي آمد تا اینکه اورژانس 

رسید و اعالم کرد دوستمان فوت کرده است.«

پرداخت ديه، زندان  و تبعيد مجازات کوری چشم

بخشش  قا تل   به   احترام 
میالد حضرت علی )ع(

شاکی پرونده در حال طرح شکایت 


