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گازگرفتگی در نانوایی 
با 6 مصدوم

س�خنگوی س�ازمان آتش نش�انی ته�ران از 
حادث�ه گاز گرفتگ�ی در یک�ی از  نانوایی هایی 
خیابان سئول و مسمومیت ش�ش نفر خبر داد.

جالل ملکی گفت: ساعت ۲۳:۳۴ شامگاه یک شنبه 
حادثه گازگرفتگی در یک مغازه نانوایی س��نگکی 
در خیابان سئول به امدادگران آتش نشانی گزارش 
شد. وی ادامه داد: بررسی امدادگران بعد از حضور 
در محل نش��ان داد نانوای��ی، زیرزمینی ۱۲ متری 
برای اس��تراحت کارگران داشت که به دلیل روشن 
بودن طوالنی مدت آبگرمکن، گاز منواکسیدکربن 
تولید شده بود.  س��خنگوی آتش نشانی گفت: این 
محل کوچک ک��ه دارای یک آبگرمکن نامناس��ب 
بود، فضای مناس��بی برای تبادل هوا نداش��ت، به 
همین دلیل موجب کاهش اکس��یژن و تولید گاز 
منواکسیدکربن شده بود که در همان لحظات اولیه 
افراد حاضر متوجه این حادثه شدند. ملکی ادامه داد: 
در این حادثه شش نفر دچار مسمومیت شدند که 
وضعیت سه نفر وخیم  بود و همه این افراد تحویل 

عوامل اورژانس شدند.
وی گفت: همگان تصور می کنند حادثه گازگرفتگی 
مخصوص فصل سرد سال و مختص بخاری است، 
اما شهروندان توجه داشته باش��ند هر جا شعله ای 
روشن می ش��ود، به ویژه در اماکنی که گردش هوا 
ضعیف است، این خطر بیشتر است و باید برای ورود 

و خروج هوا مسیری وجود داشته باشد.

تيراندازي در عروسي 
با یك كشته

مع�اون اجتماع�ي فرمان�ده انتظام�ي غ�رب 
اس�تان ته�ران گف�ت، حادث�ه تیران�دازي 
در ی�ك مراس�م عروس�ي در شهرس�تان 
م�ارد، م�رگ ی�ك ك�ودك و زخمي ش�دن 
م�ادر و دو كودك�ش را ب�ه هم�راه داش�ت. 
سرهنگ مهدي س��رپناه معاون گفت: بامداد روز 
گذشته مأموران پلیس مالرد از حادثه تیراندازي 
در شهرك طالییه با خبر و در محل حاضر شدند. 
بررس��ي ها نش��ان داد در جریان حادثه، کودکي 
خردس��ال جان باخته و م��ادر و دو کودکش هم 
زخمي شده اند. وي ادامه داد: تحقیقات حاکی از 
این بود که پس از پایان مراسم عروسي پدر داماد 
براي انجام رسمي که داشتند با تفنگ ساچمه اي 
وارد جشن می شود و دست به ماشه مي برد که این 

حادثه رقم مي خورد.

اعتراف به قتل در دعواي بچگانه
    جال مهرگان

مردي كه متهم است در یك نزاع كودكانه 
مرتک�ب قت�ل ش�ده در دادگاه كیف�ري 
ی�ك اس�تان ته�ران محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« ظهر روز ۱۳ آبان ماه سال 
گذشته به مأموران کالنتري ۱۲0 سیدخندان 
خبر رسید دعواي خونین در خیابان بني هاشم 
رقم خورده اس��ت. وقتي مأم��وران پلیس در 
محل حاضر شدند، معلوم شد مردي ۳۲ ساله 
به نام جالل در جریان درگی��ري زخمي و به 
بیمارستان منتقل شده است. برادر جالل که 
ش��اهد ماجرا بود، گفت: » لحظاتي قبل مقابل 
مغازه برادرم ایس��تاده بودم که یک خودروي 
س��واري پراید کنار خیابان پارك کرد. راننده 
هنگام پارك خودرو با موتورسیکلتي که کنار 

خیابان پارك بود، تصادف ک��رد و موتور روي 
زمین افتاد. با وجود اینکه موتور متعلق به من 
نبود، به او اعتراض کردم و خواستم حواسش را 
جمع کند. همان لحظه راننده پراید و دو نفري 
که همراهش بودند، به سمت من حمله کردند. 
راننده میله اي آهني از داخل پرایدش برداشته 
بود و به طرف من مي دوید. همان لحظه برادرم 
از مغازه اش بیرون آمد و درگیري ش��روع شد 
که راننده با میل��ه ضربه اي به س��ر برادرم زد 
که مجروح شد. وقتي برادرم روي زمین افتاد 

مهاجمان از محل فرار کردند. «
در شاخه دیگري از تحقیقات، مأموران پلیس با 
بررسي دوربین هاي مداربسته صاحب پراید را که 
مردي ۳0 ساله به نام غالم بود، شناسایي کردند. 
دو ماه بعد از حادثه و در حالي که تحقیقات براي 

بازداشت غالم جریان داشت، از بیمارستان خبر 
رسید که جالل به علت ش��دت جراحت فوت 
شده است، بنابراین پرونده با موضوع قتل عمد 
تشکیل ش��د. بعد از آن بود که مأموران موفق 
شدند مخفیگاه غالم را در یکي از شهرهاي غربي 
کشور شناسایي کنند و فروردین ماه امسال او را 
به همراه برادر و یکي از دوستانش که در جریان 

نزاع حضور داشتند، بازداشت کنند. 
غالم در جریان بازجویي ها به قتل اعتراف کرد 
و گفت: »من و برادرم کاش��ي کار هستیم. روز 
حادثه همراه برادرم علي و یکي از دوس��تانم 
رضا به آن محل رفته بودیم که کاشي بخریم. 
هنگام پارك خودرو بود که ماشینم با موتوري 
که کنار خیابان پارك ش��ده بود، برخورد کرد. 
حادثه کام��اًل اتفاقي بود، با ای��ن حال مردي 

که کنار خیاب��ان ایس��تاده بود، اعتراض کرد. 
بعد هم��راه برادرش به طرف م��ن حمله کرد 
که من هم از ترس میله اي برداش��تم و در آن 
درگیري ضربه اي زدم که به سر مقتول برخورد 
کرد و فوت شد. « متهم گفت: »من اصاًل تصور 
نمي کردم حادثه منجر به فوت شود و از کاري 
که کرده ام، پشیمان هستم. « متهم ادامه دا د: 
»من صاحب یک فرزند خردسال هستم و به 
خاطر دعوایي کودکانه زندگي ام را تباه کردم 

و درخواست گذشت دارم. «
با کامل شدن تحقیقات ، بازپرس غالم را به اتهام 
مباشرت در قتل و علي و رضا را به اتهام شرکت 
در نزاع مجرم شناخت و کیفرخواست علیه آنها 
صادر شد. پرونده به زودي در شعبه دهم دادگاه 
کیفري یک استان تهران بررسي خواهد شد. 

   غامرضا مسکنی 
سخنگوی فراجا در پاسخ به این پرسش خبرنگار »جوان« 
كه چرا جرائم مس�لحانه رو به افزایش اس�ت و مجرمان به 
راحتی به س�اح دسترس�ی دارند، گف�ت: هرچند پلیس 
قاطعانه با ای�ن افراد برخ�ورد می كند، اما به نظر می رس�د 
مج�ازات تعیین ش�ده با ای�ن جرم تناس�ب ن�دارد و الزم 
اس�ت قانونگ�ذار مج�ازات ش�دیدتری را تصوی�ب كند.

به گزارش »جوان«، این روزها فراوانی جرائم مسلحانه از سوی 
مجرمان در گوشه و کنار هر ش��هر و روستایی، موجی از نگرانی 
برای شهروندان به وجود آورده است. حمله مرگبار مرد جوان با 
اسلحه جنگی و نارنجک به ساختمان امالك بنیاد مستضعفان در 
استان ایالم که چند کشته و زخمی برجا گذاشت، درگیری های 
متعدد افراد شرور با س��الح گرم برای قدرت نمایی، سرقت های 
مس��لحانه و قتل ها همگی حکایت از آن دارد ک��ه مجرمان به 
س��ادگی می توانند به س��الح گرم دسترس��ی پیدا  کنند. این 
دسترسی گاهی آنقدر س��هل الوصول و ساده است که مجرمان 
برای خرید به آگهی های فضای مجازی مراجعه و اس��لحه ای با 
قیمت های مختلف تهیه می کنند. از سوی دیگر، پلیس همیشه 
در صف اول مقابله با این مجرمان خطرناك قرار دارد و به گفته 
س��خنگوی فراجا، مأموران پلیس در همه حال آماده مقابله با 
افرادی هستند که بخواهند با اسلحه سرد یا گرم امنیت جامعه را 

به خطر بیندازند و باعث رعب و وحشت مردم شوند. 
اما سؤالی که در اینجا برای شهروندان پیش می آید این است که 
چرا به رغم غیرقانونی بودن همراه داش��تن سالح گرم و مبارزه 
مداوم پلیس با افراد مس��لح، ما هر روز ش��اهد دسترسی آسان 
متهمان به س��الح گرم هس��تیم، به طوری که این افراد هر روز 

جریح تر می شوند و حادثه ای مسلحانه  را رقم می زنند؟
   مجازات دارندگان ساح شدیدتر شود 

س��ردار مهدی حاجیان یک��ی از دالیل اصل��ی افزایش جرائم 

مسلحانه در کشور را عدم تناسب جرم و مجازات مربوط به آن 
می داند. وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که چرا مجرمان به 
آسانی به سالح گرم دسترسی پیدا می کنند و متعاقب آن جرائم 
مسلحانه در کش��ور نیز افزایش پیدا کرده است، گفت: »همراه 
داشتن سالح جرم است و مجازات آن را هم قانونگذاری مصوب 
کرده است، اما آیا مجازات تعیین شده با نوع جرم تناسب دارد را 
به دو روش می توان سنجید؛ اول اینکه اگر مجازات متناسب است 
باید بازدارنده باشد و ما شاهد کاهش اینگونه جرائم باشیم، اما اگر 
بازدارنده نیست و جرائم روز به روز رو به افزایش است، الزم است 
قانونگذار در مجازات ها بازنگری کند و در این زمینه حقوقدانان، 
کارشناسان و جامعه شناسان هم باید نظر بدهند. پلیس همیشه 

با دارندگان س��الح های غیرمجاز برخورد ک��رده و با طرح های 
عملیاتی، جمع آوری سالح را در دستور کار خود قرار داده است 
که به نظر می رسد قانونگذار نیز باید در مجازات دارندگان سالح 
بازنگری داشته باشد تا مجازات و جرم با هم تناسب داشته باشند 

و ما شاهد کاهش اینگونه جرائم باشیم.«
   نگرانی مردم از افزایش جرائم مسلحانه 

افزایش جرائم مسلحانه در کشور نگرانی هایی را برای شهروندان 
به وجود آورده است و مردم از پلیس انتظار دارند با این مجرمان 
مسلح برخورد قاطعی داشته باشد. سردار حاجیان افزایش جرائم 
مسلحانه را تأیید کرد و گواه آن را هم افزایش کشفیات سالح از 
متهمان دانست و درباره نگرانی مردم به خبرنگار ما گفت: »پلیس 
براساس قانون و وظیفه ای که برعهده دارد در برخورد با مجرمان 
عمل می کند. گاهی جرائم مشهود است و پلیس در اینگونه جرائم 
با اختیاراتی که دارد، ورود پیدا کرده، متهم را دستگیر می کند و 
برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار می دهد و در جرائم 
غیرمشهود هم پلیس از مراجع قضایی مجوز می گیرد و وارد عمل 
می شود. همراه داشتن سالح، غیرقانونی است و افرادی هم که با 
سالح مرتکب جرم شوند، پلیس قاطعانه با آنها برخورد می کند. 
هر فردی که سالح در دست بگیرد و با عمل مجرمانه اش باعث 
رعب و وحشت شود، قطعاً پلیس متناسب با همان صحنه با او 

برخورد می کند.«
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار ما که چرا تاکنون 
سردسته باند س��ارقان بانک ملی و همدس��تش که در ترکیه 
دستگیر شده اند به ایران بازگردانده نشده اند، گفت: »دو متهم 
به کش��ور ترکیه گریخته بودند که در آنجا دستگیر شدند. در 
واقع از صالحیت سرزمینی ما خارج شده بودند و وارد صالحیت 
سرزمینی کشور ترکیه ش��دند، به همین خاطر رایزنی ها برای 
بازگردان��دن متهمان به ای��ران ادامه دارد و ب��ه زودی به ایران 

برگردانده خواهند شد.«

  پخش  فیلم دوربین های مداربسته جرم است 
یکی دیگر از موضوعاتی که سردار حاجیان در نشست خبری با 
خبرنگاران به آن واکنش نشان داد، انتشار الیوهای غیراخالقی 
و نامتع��ارف در فضای مج��ازی و همچنین پخ��ش فیلم های 
دوربین های مداربسته، حتی فیلم های سرقت بود که وی از مردم 
خواست به جای پخش، این فیلم ها را در اختیار مراجع ذی صالح 
مانند پلیس قرار دهند. سخنگوی فراجا اظهار داشت: »هر کسی 
به اشاعه منکرات و انتشار عکس ها و مطالب خالف عفت عمومی 
بپردازد از دو ماه تا دو س��ال به حبس محکوم خواهد شد. برابر 
قانون مطبوعات هر فردی که اقدام به انتشار تصاویر دیگران کند، 

مرتکب عمل مجرمانه شده و مجازات می شود.« 
وی افزود: »گاهی دیده شده که س��رقتی رخ می دهد و تصاویر 
آن با دوربین مداربسته ضبط و منتشر می ش��ود که این اقدام 
ممکن است موجب هتک حرمت افرادی شود که چهره شان در 
فیلم مشخص شده است. این اقدام جرم انگاری شده است. اگر 
افرادی چنین فیلم هایی را در اختیار دارند باید آن را به مراجع 
ذی صالح مانند پلیس تحویل بدهند و از انتش��ار آن در فضای 

مجازی خودداری کنند.« 
   افزایش سرقت های خرد 

س��ردار حاجیان در ادامه درباره آمار وقوع س��رقت در کشور 
گفت: »س��رقت های خرد در کش��ور 8 درصد افزایش داشته 
اس��ت، اما درباره انواع دیگر سرقت ها نظیر زورگیری و سرقت 
مسلحانه ما ش��اهد کاهش وقوع آنها هستیم. از ابتدای امسال 
تاکنون ۲۵۲هزار سرقت کشف ش��ده که کشفیات پلیس در 
مجموع انواع س��رقت ها افزایش ۴ درصدی داش��ته است. در 
حوزه س��رقت منازل نیز در مجموع ۶۲ درصد، سرقت مغازه 
۶۶درصد و سرقت خودرو نیز ۹۲درصد منجر به کشف می شود 
که در مجموع این س��رقت ها نیز نس��بت به پارسال، افزایش 

۱۲درصدی کشفیات را داشتیم.

سخنگوی فراجا در پاسخ به پرسش »جوان«  درباره افزایش جرم با ساح گرم: 

مجازات  جرائم مسلحانه  بازدارنده نیست 

مفقودى
برگ سبز خودروى سوارى پارس خودروى برليانس مدل 
 BM15LG005652 1396 به رنگ آبى به شماره موتور
و به شـماره شاسـى NAPH330NBH1021719 و به 
شـماره انتظامى ايران 15- 816د74 مفقود شـده و از 
تبريز درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
شناسـنامه مالكيـت خـودرو هاچ بـك سيسـتم چـرى 
TIGGo5FL مـدل 1396 بـه شـماره موتـور   تيـپ 
شاسـى   شـماره  و   MVM484FTAH020750
 NATGBATL4H1017479 و شـماره پـالك 418س16
ايران 69 مفقود گرديده و از درجه اعتبار سـاقط مى باشـد.
گلستان  

مفقودى
برگ سبز خودروى سوارى پارس خودروى برليانس مدل 
 BM15LG005652 1396 به رنگ آبى به شماره موتور
و به شـماره شاسـى NAPH330NBH1021719 و به 
شـماره انتظامى ايران 15- 816د74 مفقود شـده و از 
تبريز درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
شناسـنامه مالكيـت خـودرو هاچ بـك سيسـتم چـرى 
TIGGo5FL مـدل 1396 بـه شـماره موتـور   تيـپ 
شاسـى   شـماره  و   MVM484FTAH020750
 NATGBATL4H1017479 و شـماره پـالك 418س16
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گلستان  

   آرمین بینا
كارگر بستنی فروش�ی وقتی با حکم اخ�راج از محل كارش 
مواجه ش�د با خری�د اس�لحه به یک�ی از طافروش�ی های 
قرچ�ك دس�تبرد زد، ام�ا خیل�ی زود ب�ه دام افت�اد.
به گزارش »جوان«، ساعت ۱۶ عصر روز یک شنبه پنجم تیرماه، 
رهگذران و کاسبان خیابانی در شهرستان قرچک ورامین مشاهده 
کردند مرد جوان سیاهپوش کالهداری در حالی که جسم آتشینی 
در دست داشت به طرف مغازه طالفروش��ی رفت.   لحظاتی بعد 
مرد جوان، جسم آتش��ین را به شیشه ویترین مغازه طالفروشی 
زد و در حالی که آنجا را به آتش کش��ید، کلتی از جیبش بیرون 
آورد و تیری به ویترین طالفروشی ش��لیک کرد. مرد مسلح در 

ادامه، دستش را از داخل شیشه های شکسته شده به داخل 
ویترین برد و پس از برداشتن چند النگو در میان 

چش��مان حیرت زده مردم به س��رعت به 
سوی پژوی سواری نقره ای رنگی رفت 

و با خودرو از محل گریخت. پس از 
این حادثه، آژیر مغازه طالفروشی 
به صدا درآمد و تیمی از مأموران 
پلیس به محل حادثه رسیدند و 

با مشاهده این صحنه به تعقیب سارق مسلح پرداختند. 
تعقیب و گریز مأموران حدود ۳0 دقیقه طول کش��ید و در این 
مدت چند باری مأموران و سارق مسلح به سوی هم شلیک کردند 
تا اینکه در نهایت س��ارق با خودرویش وارد مح��دود کالنتری 

مشیریه تهران شد.
 س��پس مأموران کالنتری مش��یریه هم او را تعقیب و در سه راه 
افسریه محاصره اش کردند. متهم وقتی دید مأموران در یک قدمی 
او قرار دارند، خودرویش را رها کرد و به س��وی خودروی عبوری 
رفت و قصد داشت با گروگانگیری راننده خودرو از دست مأموران 
فرار کند، ام��ا مأموران پلیس ب��ه او امان ندادن��د و وی را به دام 
انداختند.   متهم ۳7 ساله به نام کامران پس از دستگیری، صبح 
دیروز برای تحقیق به دادسرای ویژه سرقت منتقل شد 
و در شعبه اول بازپرسی به جرم خود اعتراف 
کرد. از آنجایی که محل جرم شهرستان 
قرچک ورامین بود، متهم با صدور 
رأی عدم صالحی��ت برای ادامه 
تحقیقات در اختیار مأموران 
پلی��س آن شهرس��تان قرار 

گرفت. 

كامران چه شد كه در روز روش�ن و در آن شلوغی 
خیابان، تصمیم گرفتی از طافروشی سرقت كنی؟ 
واقعیتش به خاطر مش��کالت مالی به س��یم آخ��ر زدم . آنقدر 
بدبختی و گرفتاری داش��تم که مغزم هنگ کرده بود و فقط به 
این فکر می کردم پول هنگفتی به دس��ت بیاورم و زندگی ام را 
سروس��امانی بدهم. می خواستم ره صدس��اله را یک شبه بروم، 

اما اشتباه کردم. 
چرا كار نمی كردی؟ 

من چند س��الی در کارگاه تولیدی بستنی سازی دامادمان کار 
می کردم، اما مدتی قبل او اخراجم کرد و بیکار شدم. 

چرا اخراج شدی؟ 
دامادمان با پدرم اختالف پیدا کرد و با هم درگیری داش��تند، 

همین موضوع باعث شد او مرا از کارگاهش اخراج کند.

به خاطر بیکاری تصمیم به سرقت گرفتی؟ 
بله، به خاطر بیکاری و بی پولی. من متأهل هستم و یک دختر 
شش ساله  دارم. ماهانه حدود ۱0 میلیون تومان هزینه زندگی ام 
اس��ت و ماهی ۳ میلیون و ۵00 ه��زار تومان هم اج��اره خانه 
می دهم. وقتی دامادمان مرا بیکار کرد، قسط های بانکی ام عقب 
افتاد و بدهی باال آوردم. تصمیم گرفتم از طالفروشی سرقت کنم 
و با پول آن برای خودم کاری دست و پا کنم و بدهی ام را بپردازم. 
می خواستم دخترم را خوشبخت و آرزوهای همسرم را برآورده 

کنم، اما االن خودم را گرفتار و آنها را هم بدبخت کردم. 
چه شد كه این طافروشی را انتخاب كردی؟ 

چون در نزدیکی خانه مان بود و آن منطقه را خوب می شناختم، 
فکر کردم به راحتی می توانم به آن دستبرد بزنم و بعد فرار کنم. 

اسلحه را از كجا تهیه كردی؟ 
۱۶ روز قبل اسلحه را از یکی از ش��هرهای اطراف تهران همراه 
تعدادی فش��نگ به قیمت ۱۵ میلیون تومان خریدم تا نقش��ه 

سرقتم را به راحتی عملی کنم. 
از چه زمانی نقشه سرقت را طراحی كردی؟ 

مدتی قبل نقشه کشیدم و اسلحه را تهیه کردم تا اینکه از دو روز 
قبل طالفروشی را به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتم و متوجه 
شدم طالفروشی از ساعت ۳:۳0   تا ساعت ۴ عصر تعطیل است و 
فکر کردم این ساعت بهترین زمان برای سرقت است، چون هوا 

گرم بود و مردم کمتر داخل خیابان رفت و آمد داشتند. 
 كمی درباره روز سرقت توضیح بده؟ 

آن روز، ابتدا به پمپ بنزینی رفتم و مق��داری بنزین خریدم و 
داخل بطری ریختم. وقتی به مغازه رسیدم، ابتدا بطری را آتش 
زدم و به طرف شیش��ه ویترین مغازه پرتاب ک��ردم. با این کار 
می خواستم دود و آتش به آسمان بلند و باعث شود دوربین های 
مداربسته چهره مرا به وضوح ضبط نکنند و شناسایی نشوم. پس 
از این با اسلحه تیری به سمت ویترین شلیک کردم و شیشه را 
شکستم. دس��تم را داخل ویترین بردم و ۱۳ النگو که ۱۲ عدد 
آن یک مدل بودند و یک النگو دیگر هم که پهن بود، برداشتم. 
هنگام فرار اسلحه را به س��مت مردم گرفتم تا آنها را بترسانم و 
کسی هم جلوی مرا نگرفت و من هم النگو را داخل کوله پشتی 

که همراه داشتم، ریختم و سوار ماشینم شدم و فرار کردم. 
چطور دستگیر شدی؟ 

وقتی   راه افتادم، دیدم خودروی پلیس در تعقیب من است که به 
سمت آنها چند تیر شلیک کردم. می خواستم آنها را بترسانم تا 
از تعقیب من منصرف شوند، اما فایده ای نداشت و آنها همچنان 
تعقیبم می کردند. وقتی به تهران رسیدم، مأموران پلیس تهران 
هم به تعقیب من پرداختند تا اینکه در سه راه افسریه در محاصره 
آنها قرار گرفتم. س��پس خودرویم را رها کردم و می خواستم با 

خودروی عبوری فرار کنم که دستگیر شدم. 

   گفت وگو با متهم 

دور باطل در برخورد با سرقت
   حسین فصیحي

نگراني ها درباره افزایش جرائم س��رقت در 
جامعه روز به روز بیشتر مي ش��ود. افزایش 
سرسام آور قیمت کاالها در چند سال اخیر 
و باال بودن  نرخ بیکاري منجر به افزایش آمار 
سرقت شده است. این روزها با جلوه هایي از 
سرقت مواجه هستیم که پیش تر کمتر شاهد 
آن بودیم. از جمله سرقت تجهیزات شهري آن 
هم توسط مأموران طرف قرارداد با شهرداري 
یا راهداري ها یا سرقت س��نگ قبور اموات 
از گورس��تان ها یا دزدیدن درخت از مزارع و 
خیابان ها. سرقت هایي که عالوه بر گسترش 
ناامني در جامعه، حیثیت عمومي جامعه را هم 

لکه دار کرده است. 
 مقابله با س��رقت هم ابع��ادي مختلف دارد 
که مهم ترین آن موضوع پیش��گیري است. 
موضوع دیگر برخورد پلیس با جرائم و رویکرد 
دیگر، باال بردن هزینه جرم است. این روزها 
که با شیوع سرقت در جامعه مواجه هستیم 
به درس��تي در خواهیم یافت نه به ساختار 
پیشگیري توجه کافي مي شود، نه پلیس در 
برخورد با س��ارقان قاطعیت الزم را  به خرج 
مي دهد و نه دس��تگاه قضایي نسبت به باال 
بردن هزینه جرم ت��الش مي کند، بنابراین 
در چنین ش��رایطي امنیت جامعه به خطر 
مي افتد و سارقان بیش از مردم احساس امنیت 
مي کنند. مهم ترین موضوع در پیش��گیري 
از س��رقت، رفع نابس��اماني هاي اقتصادي 
اس��ت، بنابراین تا زماني که نابساماني هاي 
اقتصادي ادامه داشته باشد، نمي توان نسبت 
به بهبود وضعی��ت موجود امی��دوار بود. در 
حوزه برخورد هم پلیس طرح هاي مستمر در 
برخورد با سارقان را به اجرا مي گذارد. تاکنون 

قرارگاه هاي زیادي در مبارزه با سرقت در نقاط 
مختلف کشور راه اندازي شده است؛ طرح هایي 
که به زعم بازداشت سارقان، احساس امنیت را 
در جامعه به همراه نداشته است، چراکه پلیس 
به خوبي مي داند عمده س��ارقان بازداش��ت 
شده بعد از دستگیري دوباره به چرخه جرم 
باز خواهند گش��ت. البته طرح این موضوع 
هم ضرورت دارد که در برخورد با س��ارقان 
عمدتاً به نق��ش پلیس توجه مي ش��ود، در 
صورتي که همه سازمان هاي بیرون پلیس 
هم در مبارزه با س��رقت نقش دارند که باید 
سهم خود را در این باره پذیرا باشند. به عنوان 
مثال در مورد س��رقت ب��زرگ از بانک ملي، 
بانک به ساختارهاي پیشگیرانه خود توجه 
نکرده بود؛ یعني بانک نگهبانش را مرخص 
کرده، دوربین هاي مدار بسته را تجهیز نکرده، 
سیستم هشدار خود را به پلیس وصل نکرده و 
اصول ایمني ساختمان را رعایت نکرده بود. در 
مورد سرقت تجهیزات شهري هم که فقدان 
آن جان شهروندان را به خطر مي اندازد، همین 
موضوع مطرح است، اینکه شهرداري ها بدون 
توجه به سوابق پیمانکاران طرف قرار داد آنها 
را به کار مي گیرند و این اف��راد بعداً با لباس 
شهرداري به س��رقت مي روند. پایین بودن 
هزینه جرم ه��م از رویکردهایي اس��ت که 
اقبال به سرقت را در جامعه افزایش مي دهد. 
وقتي مجرمان با سوابق مختلف بازداشت و به 
چرخه جرم باز مي گردند، مشخص مي شود 
مجازات هاي در نظر گرفته ش��ده، بازدارنده 
نیست. مخلص کالم اینکه سرقت پدیده اي 
چند وجهي اس��ت که کاهش آن نه با شعار 
و دستور، بلکه توجه به هم ساختارهاي آن 

ممکن است. 

 اخراج كه شدم به سيم آخر زدم
شرور س�طح یك تهران كه با 
همدستی یکی از نوچه هایش 
در درگی�ری، ش�رور دیگری 
را ب�ا ش�لیك گلوله ب�ه قتل 
رس�انده بودند به دام افتادند. 
به گ��زارش »جوان«، س��اعت 
۱۴:۳0 بعدازظهر روز چهارشنبه 
۱۴ اردیبهش��ت امسال قاضی 
میثم حسین پور، بازپرس ویژه 
قتل دادسرای امور جنایی تهران 
با تماس تلفنی مأموران پلیس از 
قتل مرد جوان��ی باخبر و همراه 
تیمی از کارآگاه��ان اداره دهم 

پلیس آگاهی راهی محل شد. 
تیم جنایی در مح��ل حادثه با 
جسد مرد جوانی به نام سیروس 
روبه رو شدند که با اصابت چهار 
گلوله اسلحه  به قتل رسیده بود. 

بررسی ها نش��ان داد مقتول از 
اوباش معروف و سطح یک تهران 

است که لحظاتی قبل وقتی از یک آرایشگاه بیرون می آید از سوی سرنشین خودروی 
سواری تیبا هدف گلوله قرار می گیرد و به قتل می رسد.

در بازبینی دوربین های مداربسته محل حادثه مشخص شد قاتل، شرور معروفی به نام 
بهمن است که لحظه حادثه از خودروی سواری تیبا بیرون می آید و با اسلحه کالشنیکفی 
که در دست دارد به سوی سیروس تیراندازی و سپس همراه یکی از نوچه هایش که راننده 
است، فرار می کند.  از سوی دیگر مأموران پلیس دریافتند مقتول و قاتل از مدتی قبل 
با هم اختالف داشته اند، به طوری که قاتل در اینستاگرام پیامی به عنوان »انتقام سخت 

نزدیک است« برای مقتول می فرستد و او را تهدید به مرگ می کند.
بدین ترتیب مأموران، دو متهم را تحت تعقیب قرار دادند و در نهایت موفق شدند چند روز 

قبل آنها را در یکی از شهرهای اطراف تهران شناسایی و بازداشت کنند. 
    اعتراف به قتل 

بهمن در بازجویی ها با اعتراف به قتل دوس��تش گفت: »من و سیروس با هم دوست و 
بچه یک محل بودیم، اما از مدتی قبل با هم اختالف پیدا کردیم. اختالف ما معموالً سر 
قدرت نمایی بود و هر دو می خواستیم نشان دهیم که گنده الت محله مان هستیم. او مدتی 
قبل مرا در یک پارك به شدت کتک زد و از آن روز به بعد از او کینه به دل گرفتم، به همین 

خاطر اسلحه کالشنیکفی خریدم و روز حادثه، او را تعقیب کردم و به قتل رساندم.« 
همدست متهم نیز در بازجویی ها اظهارات قاتل را تأیید کرد. تحقیقات از دو متهم از سوی 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ادامه دارد. 

 قتل شرور
 به دست شرور

سارق مسلح طافروشی: 


