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سوءاستفادهتبهکارانازلباسپلیس
     حسین فصیحی

یکی از شیوه های مهم تبهکاران برای رسیدن به اهداف مجرمانه شان، استفاده از لباس 
و تجهیزات پلیسی است. شیوع استفاده از این شیوه سبب شده پلیس از شهروندان 
درخواست کند هنگام مواجهه با مأموران از آنها کارت شناسایی بخواهند. حقیقت 
این است که عمده شهروندان به دلیل بیمی که از پلیس دارند، قادر به طرح چنین 
درخواستی نیستند و از دیگر سو، عمده مأموران پلیس هم مهارت مواجهه با شهروندان 
را کسب نکرده اند و حاضر نیستند کارت شناسایی خود را نشان دهند. از سوی دیگر 
بسیاری از پلیس های قالبی آنقدر در کار خود مهارت دارند که تشخیص آنها برای خود 

مأموران حقیقی پلیس هم ممکن نیست! 
آنها در اجرای نقشه هایشان عالوه بر پوش��یدن لباس فرم و همراه داشتن تجهیزات 
پلیسی، کارت شناسایی و حکم قضایی هم به همراه دارند که هیچ کس نمی تواند در 
جعلی بودن آن تردید کند. مثالً  چندی قبل یکی از مجرمان برای کمک به همدستش 
که در یکی از مراکز پلیس آگاهی در بازداشت به   سر می برد، لباس فرم به تن کرده و وارد 

اداره پلیس شده بود که آنجا با هوشیاری یکی از کارآگاهان بازداشت شد.
شیوع استفاده از عنوان پلیس برای ارتکاب اعمال مجرمانه یک پیامد ناگوار برای جامعه 
به همراه دارد و آن خدشه به اعتماد عمومی است. چندی قبل خبر رسید سارقان مسلح 
با پوشیدن لباس پلیس، اتوبوس مسافربری را حوالی شهرستان اهواز متوقف کردند 
و اموال مسافران را ربودند. شب حادثه، اتوبوس در حال عبور بود که خودروی پژو با 
پالک انتظامی، اتوبوس را متوقف می کند و راننده و دو سرنشین خودرو که لباس و 
تجهیزات پلیس به همراه داشتند وارد اتوبوس می شوند و با تهدید، اموال مسافران 
را سرقت می کنند و از محل متواری می ش��وند. هرچند سه سارق مسلح خیلی زود 
بازداشت شدند، اما وحشت مسافران و دنبال کنندگان خبر از تصور حادثه ای که روی 
داده همچنان برقرار است. عمده ترین نگرانی این است که دامنه بروز این شیوه عالوه بر 
از دست رفتن اموال، اعتماد عمومی را هم هدف قرار دهد و این پرسش را مطرح کند که 
چرا احساس امنیت مجرمان آنقدر زیاد شده که برای رسیدن به اهدافشان از تجهیزاتی 

که برای تأمین امنیت به کار می رود، استفاده می کنند؟
تجربه نشان داده همه مرتکبان این جرائم بازداشت نمی شوند و بسیاری از شهروندان 
به تصور اینکه فردی که از آنها اخاذی کرده یا به آنها آس��یب رسانده، مأمور حقیقی 
است به دلیل بیم از پلیس از پیگیری ماجرا صرف نظر می کنند. آن دسته از مجرمان 
هم که بازداشت می شوند در جریان دادرسی به اتهام آنها رسیدگی می شود. قانونگذار 
برای پوشیدن لباس نیروهای مسلح بدون مجوز، مجازات زندان و جزای نقدی تعیین 
کرده و با توجه به ش��رایط متهم، دادگاه می تواند هر یک از این دو نوع مجازات را در 
نظر بگیرد. مطابق ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات چنانچه فردی اوالً 
بدون داشتن مجوز رسمی و ثانیاً به صورت علنی لباس های رسمی مأموران نظامی 
یا انتظامی جمهوری اسالمی ایران یا نشان ها، مدال ها و سایر امتیازات دولتی را مورد 
استفاده قرار دهد، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار ریال تا ۶ میلیون ریال محکوم خواهد شد. این بخشی از مجازاتی است که 
متوجه مرتکبان این جرم می شود. بنابراین فردی که برای دسترسی به میلیاردها تومان 
ریسک پوشیدن لباس پلیس را می پذیرد، تحمل مجازات یک سال زندان و پرداخت 
۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی برایش مثل آب خوردن است. هرچند سرقت و بروز اعمال 
مجرمانه پیوست های زیادی دارد که باید به آن توجه شود، اما وقتی مجرمی این شیوه 
از عمل مجرمانه را از بین روش های دیگر انتخاب می کند، معنایش این است که امکان 

موفقیتش بیشتر و هزینه ارتکاب جرمش کمتر است.

پیشگیریوضعی
وکاهشبسترهایجرمزا

    سردار حسین رحیمی
پیش��گیری از جرم فرآیندی 
چندبعدی و البته سیستماتیک 
اس��ت ک��ه ش��اید براس��اس 
سیاس��ت های کلی حاکم بر 
جوامع مدنی، اسامی مختلف 
و ساز و کارهای متفاوتی داشته 
باش��د، اما از لح��اظ بنیادی، 

یکسان اس��ت. همواره جرم، جلوگیری از افزایش جرائم و 
البته برخوردهای قهری و بازدارنده، یکی از مهم ترین مسائل 
حفظ امنیت روانی و فیزیکی ش��هروندان در جامعه است. 
تدابیر مختلف در راستای جلوگیری از بی نظمی، ناهنجاری 
و جرم همواره در دستور کار بخش های مختلف جوامع بوده 
و هست و این مهم در کشور ما عالوه بر نهادهای فرهنگ ساز 
که متولی آموزش و افزایش روحیه هنجارپذیری و عمل بر 
مدار قانون است در مراحل دیگر برعهده پلیس، به عنوان 
حافظان نظم و امنیت و در مرحله بعدی برعهده سیس��تم 

قضایی است.
همواره گفته و شنیده ایم که برخورد و مقابله عمقی با جرائم 
و بزهکاران، دارای سه مرحله پیش��گیرانه، برخورد قهری 
و س��لبی پلیس و در نهایت برخوردهای بازدارنده قضایی، 
تأمین��ی و مراقبتی اس��ت. در حوزه پیش��گیرانه می توان 
به فعالیت ه��ای تمام نهادهای فرهنگی و آموزش��ی مانند 
آموزش و پرورش در آم��وزش هنجارها و قوانین مترتب بر 
جامعه و سعی در تربیت نسلی قانون پذیر و ملتزم به رعایت 
هنجارها اشاره داشت. نهادی که از اولین سال حضور یک 
کودک در جامعه با آن رشد کرده و باید فردی تأثیرگذار و 
قانون مدار تحویل جامعه دهد. ای��ن روند در آموزش عالی 
نیز تثبیت ش��ده و در نهایت جوانی مزین به جامعه پذیری 
و قانون گرایی تحویل جامعه خواهد شد. البته در این میان 
از پیشگیری وضعی نیز نباید غافل شد. پیشگیری وضعی 
که به عنوان یکی از روش های پیشگیری اجتماعی مطرح 
می شود، در کالمی ساده به مجموعه ای از تدابیری اطالق 
می شود که حذف یا کاهش موقعیت ها و فرصت های ارتکاب 
جرم را شامل می شود. برای مثال با افزایش تورم و مشکالت 
اقتصادی ش��اهد افزایش جرائم از جمله انواع س��رقت ها 
هستیم که منشأ اکثر آنها مالی و برای فرار از تنگدستی و 
فقر است. به طور حتم مادامی که شرایط اقتصادی جامعه 
به س��امان نرس��د، این نوع جرم نیز حتی با اعم��ال زور و 
برخوردهای سلبی کنترل نمی شود، چراکه امور اجتماعی، 
نه دستوری هستند که با یک دس��تور از میان بروند و نه با 
سرکوب معلول ها که همان مجرمان، سارقان، متخلفان و 
هنجارگریزان هس��تند، می توان علت را که همان افزایش 
مشکالت اقتصادی است چاره کرد، بلکه باید برای گذار از 
این بستر بحران زا و  جرم زا، سیاست های مناسب و عقل و 

مدیریت پیشگیرانه داشت.
دومین مرحله در راستای پیشگیری از جرم، برخوردهای 
سلبی پلیس به عنوان نیروی حافظ امنیت روانی و فیزیکی 
ش��هروندان اس��ت. پلیس همواره در ح��رف و عمل ثابت 
کرده که حف��ظ و ارتقای امنیت، خط قرم��زش بوده و در 
مسیر رس��یدن به امنیت و رضایت خاطر شهروندان هیچ 
مماش��اتی نخواهد داش��ت، بلکه در برخورد ب��ا مجرمان 
مقتدر، قوی و به دور از هر نوع ضعف��ی عمل خواهد کرد. 
اقدامات همیشگی پلیس و اقدام اخیر پلیس پایتخت در 
دستگیری زودهنگام س��ارقان صندوق امانات بانک ملی، 
شاهدی بر این مدعاست، گرچه اقدامات مقتدرانه پلیس 
شرط الزم برای امن نگه داشتن جامعه محسوب می شود، 

اما شرط کافی نیست.
ش��رط کافی برای محفوظ مان��دن طوالنی مدت جامعه از 
مجرمان اکثراً س��ابقه دار، برخوردهای بازدارنده سیستم 
قضایی است. تقویت ساز  و کارهایی که نظام قضایی بتواند با 
استفاده از ظرفیت های خود بیشترین بازدارندگی را برای 
مجرمان از طریق مجازات ها داشته باشد. افزایش جرائمی 
چون س��رقت که مهم ترین علت آن مشکالت اقتصادی و 
فقر مالی اس��ت، می تواند به بحرانی اجتماعی برای مردم 
و حاکمیت بدل ش��ود، چراکه عالوه بر از بین رفتن نفس 
امنیت، احس��اس امنیت را نیز نشانه گرفته و امنیت روانی 
مردم را نیز به مخاطره انداخت��ه و البته فعالیت های انجام 
ش��ده پلیس، این حافظان نظم و امنی��ت را نیز به چالش 
می کشد. جلوگیری از گسترش جرائم و انواع کج روی های 

اجتماعی یکی از دغدغه های مهم مردم و مسئوالن است.
در حال حاضر به نظر می رسد با وجود سیاست های تنبیهی و 
تقنینی، مجازات ها از بازدارندگی الزم برخوردار نبوده و اتفاقاً 
گسترش بوروکراسی ها، ولنگاری بیشتری به همراه داشته است. 
تأکید بر تناسب جرم و مجازات یکی از مهم ترین مسائلی است 
که باید همواره مورد توجه مسئوالن امر باشد، چه بسیار مجرمان 
با جرائم سبک تر در حبس و چه بسیار مجرمان خطرناک آزاد 
در شهر؛ برای مثال سارقان اخیر بانک ملی که طبق اطالعات 
منتشر شده با سارقانی که سال گذشته به بانک سپه نیز دستبرد 
زده بودند، همپوشانی داشتند. سؤال اینجاست؛ این مجرمان 

خطرناک چطور پس از یک سال رها شده اند؟!
 *فرمانده انتظامی پایتخت

   آرمین بینا 
س�ارق مس�لح كه با لباس و تجهیزات 
پلی�س و در دس�ت داش�تن حك�م 
قضایي قصد داش�ت با همدس�تي سه 
همدس�تش از مغ�ازه طالفروش�ي در 
خیابان 17 ش�هریور، حوال�ي تهران نو 
س�رقت كند، ب�ا هوش�یاري یك�ي از 
صاحب�ان طالفروش�ي ب�ه دام افت�اد. 
به گزارش »ج��وان«، دقایقي از س��اعت 
2۰ شامگاه ش��نبه 2۵ تیر گذشته بود که 
رهگذران و کاس��بان خیابان 17 شهریور 
در منطق��ه تهران ن��و متوج��ه فریادهاي 
کمک خواهي پس��ر جواني از مقابل مغازه 
طالفروشي ش��دند که مدام فریاد مي زد 
»آي دزد«. طالفروشي متعلق به دو برادر 
بود که یکي از آنها در کن��ار مرد غریبه و 
عینکي، دس��تبند به دستانش خورده بود 
و برادر کوچک تر ه��م در درگیري با مرد 
غریبه درخواست کمک مي کرد. فریاد هاي 
صاحب طالفروشي ادامه داشت و رهگذران 
و کاسبان هم به کمک وي شتافتند و مرد 
غریبه اي که خودش را مأمور پلیس معرفي 
مي کرد، دستگیر کردند و سپس حادثه را 
به مأموران پلیس خبر دادند .  لحظاتي بعد 
تیمي از مأموران پلیس راهي محل شدند 
و مرد مأمورنماي مسلح را همراه دو برادر 

طالفروش به اداره پلیس منتقل کردند. 

    هوشیاري برادر 
ش��اکي ب��ا ش��کایت از س��ارق مس��لح 
گفت: » جل��وی مغ��ازه طالفروش��ي ام 
ایستاده بودم که خودروي پژویي با چهار 
سرنشین در نزدیکي من توقف کرد. این 
مرد در حالي که عینک آفتابي به چش��م 
داشت و مجهز به سالح کمري و دستبند 
بود، از خودرو پیاده شد و به طرف من آمد 
و با نشان دادن حکمي ادعا کرد که مأمور 
اداره آگاهي اس��ت. او گف��ت به مأموران 
پلیس آگاهي گزارش شده اس��ت که من 
تخل��ف ک��رده ام و در مغ��ازه ام طالهاي 
تقلبي مي فروش��م و باید هم��راه آنها به 
اداره آگاه��ي بروم. وقت��ي حکمش را به 
من نشان داد و اس��لحه و دستبندش را 
دیدم، فکر کردم واقعا مأمور پلیس است 
و به دستور او عمل کردم. البته ابتدا گفتم 
که اش��تباه مي کني، اما او گفت در اداره 
پلیس مشخص مي شود که بیگناه هستم 

یا گناهکار.«
وي ادامه داد: » به هرحال او به دستان من 
دستبند زد و دو نفري به طرف خودرو به 
راه افتادیم که از من خواست براي بررسي 
بیگناهي ام بای��د حدود دو کیل��و طال با 
خودم به اداره آگاهي ببرم. وقتي به طرف 
مغازه برگش��تیم که دو کیلو طال بردارم، 
برادر کوچک ترم از راه رسید و موضوع را 

سؤال کرد که براي او توضیح دادم. برادرم 
به چهره مرد مأمور نما خیره ش��د و او را 
شناخت. مرد مسلح مدتي قبل با برادرم 
معامله اي انجام داده بود و فهمید او پلیس 
قالبي است و قصد سرقت دارد که شروع 
به داد و فری��اد کرد و همس��ایه ها هم به 
کمک ما آمدند و سارق را دستگیر کردیم، 
اما سه همدستش با دیدن این صحنه به 

سرعت با خودرو از محل گریختند.«
متهم در بازجویي ها ابتدا منکر جرم خود 
ش��د و ادعا کرد یکي از آن سه مردي که 
با خ��ودرو فرار کردند با م��رد طالفروش 
اختالف حساب داش��تند و او فقط براي 
گرفتن طلب همراه آنها شده بود، اما وقتي 
با مدارک و دالیل روبه رو شد، به سرقت از 
طالفروشي به شیوه جدید با سه همدست 

فراري اش اعتراف کرد. 
سرهنگ »جلیل موقوفه اي«، رئیس پلیس 
پیشگیري تهران بزرگ با اعالم اینکه متهم 
31 ساله دستگیر شده 17 سابقه کیفري در 
پرونده اش ثبت شده است ، گفت: » متهم که 
از او یک قبضه کلت کمري به همراه ش��ش 
عدد فشنگ جنگي کش��ف شده است براي 
بازجویي تخصصي به دس��تور مقام قضایي 
در اختیار مأموران پلیس قرار گرفت. تالش 
براي دستگیري همدس��تان سارق مسلح 

ادامه دارد.«
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نظر به اينكه آقاى احمدرضا سعادتى نژاد به استناد  اوراق استشهاديه جهت 
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى 
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است سپس برابر سند رهنى 267186 مورخ 1400/03/26 در رهن بانك سپه 
مى باشد، دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا ماده 120 اصالحى قانون 
ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد 
بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشـار آگهى اعتراض كتبى خود را به 
پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. 
بديهى اسـت در صورت عدم وصول اعتـراض در مهلت مقـرر و يا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس – م الف 708

مفقودى
 برگ سبز خودرو سوارى هاچ بك پژو 206TU5 مدل 1397 رنگ 
سفيد روغنى به شماره شاسى NAAP13FE4JJ675354 و 
شماره موتور 172B0036084 و پالك ايران77-534ب61 به 
نام كيوان سـلطانيان با كد ملى 0079785115 مفقود شده و از 
تهران درجه اعتبار ساقط است.    

مفقودى 
 برگ سبز خودرو سوارى پرايد جى ال ايكس آى به رنگ سفيد 
روغنى مدل 1388 به شماره موتور 3301951 و شماره شاسى 
S1412288407463 و پالك ايران55-224ن58 به نام احمد 
حاتمى با كدملى 4501189797 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
ايالم ساقط است.    

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

در پرونده ات 17 سابقه كیفري ثبت شده است، درسته ؟ 
بله، اما بیشتر سابقه هاي من درگیري و نزاع است. 

تحت تعقیب بودي ؟ 
بله، از س��وي مأموران پلیس یکي از شهرهاي جنوبي تحت تعقیب 

هستم. 
چه شد از درگیري به سرقت مس�لحانه از طالفروشي 

روي آوردي ؟ 

به هرحال مي خواستم از این راه پول درست و حسابي به جیب بزنم 
و زندگي ام را تغییر دهم. به همین خاطر مدتي قبل تصمیم گرفتم از 

طالفروشي سرقت کنم. 
این طالفروشي را از قبل مي شناختي ؟ 

بله. مدتي قبل با یکي از صاحبان طالفروشي معامله اي انجام دادم و 
همان زمان متوجه شدم که وضع مالي شان خوب است و نقشه سرقت 

را طراحي کردم. 
شیوه سرقت شما با سرقت هاي مسلحانه دیگر متفاوت 

بود ؟ 
بله. من مي خواستم به شیوه جدید سرقت کنم. فکر کردم این شیوه 
ریسک کمتري دارد و به راحتي مي توانم بدون درگیري از طالفروشي 

سرقت کنم.
 به همین خاط��ر مدتي قبل تجهیزات مربوط ب��ه پلیس را تهیه 
کردم و تصمیم گرفتم در پوشش مأمور پلیس به مغازه طالفروشي 

مراجعه و مقدار زیادي طال س��رقت کنم. ش��ب حادثه هم نقشه 
به خوبي پیش رفت و م��رد طالفروش را با نش��ان دادن حکمم 
فریب دادم، اما زماني که   خواس��تم با خودش ط��ال بیاورد، برادر 
کوچک ترش که یک بار با او معامله کرده بودم، از راه رس��ید. من 
عینک به چشم داشتم و فکر نمي کردم مرا بشناسد، اما او به من 
مشکوک شد و در نهایت هم مرا شناخت و با کمک همسایه ها مرا 
دستگیر کرد. من بدشانسي آوردم چون اگر او چند دقیقه دیر تر 

مي رسید، من طال را برداشته و با همدستانم فرار کرده بودم. 
با همدستانت كجا آشنا شدي ؟ 

آنها افراد خالفکاري هستند، اما خبر نداشتند که من قصد سرقت 
طال دارم. من به عنوان شر خر آنها را استخدام کردم. به آنها گفتم 
از مرد طالفروش پول طلب دارم و مي خواهم مقداري از طالهایش 
را به عنوان طلبم بردارم و قرار بود به آنها دستمزد بدهم که همراه 

من شدند. 

متهم:  قتل عمدی نبود
جری�ان  در  اس�ت  مته�م  ك�ه  پس�ری 
درگی�ری كودكان�ه، دوس�تش را ب�ا ضربه 
مش�ت به قت�ل رس�انده در جلس�ه دادگاه 
مدع�ی ش�د قت�ل عم�دی نب�وده اس�ت.

به گزارش »جوان«، مه��ر ۹7، مأموران پلیس 
تهران از مرگ مشکوک پسر 2۵ ساله ای به نام 
شهروز در یکی از بیمارستان های غرب تهران 
باخبر و راهی محل شدند. شواهد اولیه نشان داد 
ش��هروز در درگیری با یکی از دوستانش به نام 
داوود، مصدوم و  به بیمارستان منتقل شده، اما 
بر اثر ش��دت خونریزی مغزی فوت کرده است.  
جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و پرونده با 
موضوع قتل عمد در دستور کار قرار گرفت. در 
روند تحقیقات، داوود شناسایی و بازداشت شد. 
او در جریان بازجویی ها به قتل اعتراف کرد، اما 
مدعی شد ش��هروز خودش درگیری را شروع 
کرده و قتل عمدی نبوده اس��ت. او در توضیح 
گفت: »وقتی با ش��هروز درگیر شدم فقط یک 
ضربه مشت به چانه او زدم. با آن ضربه، شهروز 
تعادلش را از دست داد و روی زمین افتاد و همان 
موقع از سرش خون جاری شد. خیلی ترسیده 
بودم، به همین خاطر بالفاصله با اورژانس تماس 
گرفتم و او را به بیمارستان رساندیم، اما بی فایده 

بود و شهروز فوت کرد.« 
      محاكمه 

ب��ا اقرارهای مته��م از آنجایی که کارشناس��ان 
پزشکی قانونی علت مرگ را  ضربه به سر اعالم 
کردند، داوود به اتهام قتل عمد راهی زندان شد 
و پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری 
یک استان تهران رسیدگی ش��د. اولین جلسه 

محاکمه که در ش��عبه دهم دادگاه برگزار شد، 
اولیای دم که مادر مقتول بود، درخواست قصاص 
کرد و در حالی که به ش��دت اشک می ریخت به 
متهم اشاره کرد و گفت: »او مدت ها قبل با پسرم 
درگیر بود و آگاهانه به سر پسرم ضربه زده است، 
ولی ادعا می کند قصد قتل نداشته است. او دروغ 

می گوید و راضی به گذشت نیستم.«
در ادامه متهم در جایگاه ایس��تاد و رو به هیئت 
قضایی مدعی شد قتل عمدی نبوده است. او در 
دفاع از خود گفت: »من و شهروز بچه محل بودیم 
و از قبل همدیگر را می شناختیم. با هم اختالفی 
نداش��تیم، اما نمی دانم چرا او مدتی دنبال بهانه 
می گشت تا با من درگیر شود. چند بار هم جلوی 
مرا گرفت تا مسخره و اذیتم کند، ولی به خاطر 
رفاقتی که با هم داشتیم به رفتارهایش اهمیتی 
ندادم و بی اعتنایی کردم تا آخرین باری که او را 
در خیابان دیدم.« متهم در خصوص درگیری و 
قتل عنوان کرد: »آن روز وقتی شهروز مرا دید، 
دستم را گرفت و گفت اگر حاضری بیا با هم دعوا 
کنیم. اصاًل علتش را نمی دانستم که چرا دلش 
می خواهد با هم درگیر ش��ویم. قب��ول نکردم، 
ولی او شروع به فحاشی کرد. سپس یک مشت 
زد، اما جاخالی دادم. رفتارهای ش��هروز خیلی 
مرا عصبانی کرد، به طوری ک��ه کنترل رفتارم 
را از دست دادم و یک ضربه به چانه او زدم. با آن 
ضربه، ش��هروز روی زمین افتاد. وقتی نگاهش 
کردم دیدم از س��رش خون می آی��د.« متهم در 
آخر گف��ت: »با دیدن خون خیلی ترس��یدم، به 
همین خاطر با اورژانس تم��اس گرفتم و او را به 
بیمارستان رساندیم. فکر نمی کردم ضربه به سر 

شهروز موجب مرگش شود. احتمال دارد او وقتی 
تعادلش را از دست داد و روی زمین افتاد، سرش 

به جایی خورده باشد.«
در آخر هیئت قضایی با توجه به دفاعیات متهم، 
پرونده را به دادسرا فرستاد تا با تحقیق از شاهدان 
حادثه و اعالم نظر دوباره کارشناس��ان پزشکی 

قانونی علت تامه مرگ کامل شود.
    محاكمه دوم 

این بار کارشناسان پزشکی قانونی در گزارشی 
اعالم کردند، این میزان شکستگی سر و آسیب 
به مغز نمی تواند ناش��ی از ضربه مش��ت باشد 
و احتماالً شکس��تگی به خاطر برخورد س��ر با 
جسم سخت بوده است. به این ترتیب متهم بار 
دیگر در همان ش��عبه پای میز محاکمه رفت و 
از خودش دفاع کرد. در آن جلسه، مادر مقتول 
بار دیگر درخواس��ت قصاص کرد. سپس متهم 
به جایگاه رفت و ب��ار دیگر مدعی ش��د ضربه 
را به ص��ورت مقتول زده و به س��رش ضربه ای 

نزده است.
بع��د از دفاعیات متهم، ش��اهدان حادثه که به 
دادگاه احضار شده بودند، یک به یک در جایگاه 
ایستادند و همگی گفتند، لحظه ای را که شهروز 
با مشت به مقتول زده است، ندیده اند. آنها یکی 
از دوستانش��ان به نام امیر را معرفی کردند که 
در آن صحنه حضور داشت و به متهم و مقتول 

خیلی نزدیک بود. 
با اظهارات ش��اهدان حادثه، هیئ��ت قضایی، 
جلسه را به تاریخ دیگری موکول کرد تا بعد از 
شنیدن اظهارات دوست متهم به نام امیر، حکم 

الزم را صادر کند.

شهادتمأمورپلیسدرزاهدان
یكی از مأموران تكاور پلیس شهرستان زاهدان در برخورد با خودروی  شوتی  

به شهادت رسید.
ساعت 23 شامگاه یک ش��نبه، مأموران تکاور پلیس در حال کنترل خودروهای 
عبوری در یکی از ورودی های شهرستان زاهدان از سمت خاش بودند. در جریان 
کنترل خودروها بود که یک خودروی پژو پارس بدون توجه به هش��دار و عالئم 
پلیس با سرعت زیاد به س��مت ایستگاه ایست و بازرس��ی رانندگی کرد و بعد از 
برخورد با موانع با استوار یکم مهدی کامورآس��تانه تصادف کرد. در جریان این 
حادثه، اس��توار پلیس به علت شدت جراحات به ش��هادت رسید. سرهنگ علی 
رحیمی، معاون اجتماعی انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: مأموران 

پلیس خودروی مهاجم را متوقف و راننده 1۹ ساله آن را بازداشت کردند.

سازمان اطالعات سپاه پاسداران از بازداشت سركرده بزرگ ترین 
باند قاچ�اق زن�ان و دخت�ران ایران�ی به اربی�ل عراق خب�ر داد. 
به گزارش تسنیم سرکرده بزرگ ترین باند قاچاق زنان و دختران ایراني 
به اربیل عراق زني به نام زهرا منصوري همداني با نام مستعار ساره است. 
ترویج همجنس بازي، قمار، کالهبرداري و قبح زدایي از روابط جنسي 
نامش��روع و انتش��ار آن در فضاي مجازي از جمله فعالیت هاي متهم 
است. براساس این گزارش نیروهاي اطالعات سپاه یکي از بزرگ ترین 
باندهاي قاچاق زنان و دختران ایراني به اربیل عراق را از طریق کنترل 
متهم شناسایي و بازداشت کردند. دو عضو دیگر باند علیرضا فرجادي کیا 
و کتي بودند که صدها دختر ایراني را ب��ه اربیل قاچاق مي کردند. این 
زنان و دختران که تعداد آنها به بیش از هزار نفر مي رسد، در اربیل عراق 
فروخته مي شدند. رسانه هاي معاند بازداشت زهرا منصوري همداني را 

ظلم جمهوري اسالمي به اقلیت هاي جنسي اعالم کرده است!

بازداشتسرکرده
باندقاچاقدخترانبهاربیل

    یادداشت     یادداشت 

      گفت و گو با متهم

دستگیريمأمورقالبيدرقفسطاليي


