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

ت
ت جرائم مسلحانه بازدارنده نیس 
مجازا 

سخنگوی فراجا در پاسخ به این پرسش خبرنگار «جوان»
که چرا جرائم مس�لحانه رو به افزایش اس�ت و مجرمان به
راحتی به سلاح دسترس�ی دارند ،گف�ت :هرچند پلیس
قاطعانه با ای�ن افراد برخ�ورد میکند ،اما به نظر میرس�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 کند.

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 امالک بنیاد مستضعفان در
استان ایالم که چند کشته و زخمی برجا گذاشت ،درگیریهای
متعدد افراد شرور با س�لاح گرم برای قدرتنمایی ،سرقتهای
مس��لحانه و قتلها همگی حکایت از آن دارد ک��ه مجرمان به
س��ادگی میتوانند به س�لاح گرم دسترس��ی پیداکنند .این
دسترسی گاهی آنقدر س��هلالوصول و ساده است که مجرمان
برای خرید به آگهیهای فضای مجازی مراجعه و اس��لحهای با
قیمتهای مختلف تهیه میکنند .از سوی دیگر ،پلیس همیشه
در صف اول مقابله با این مجرمان خطرناک 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 میآید این است که
چرا بهرغم 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�لاح گرم هس��تیم ،بهطوریکه این افراد هر روز
جریحتر میشوند و حادثهای مسلحان ه را رقم میزنند؟
مجازات دارندگان سالح شدیدتر شود
س��ردار مهدی حاجیان یک��ی از دالیل اصل��ی افزایش جرائم

تيراندازي در عروسي
با يك كشته

مع�اون اجتماع�ي فرمان�ده انتظام�ي غ�رب
اس�تان ته�ران گف�ت ،حادث�ه تيران�دازي
در ي�ك مراس�م عروس�ي در شهرس�تان
ملارد ،م�رگ ي�ك ك�ودك و زخمي ش�دن
م�ادر و دو كودك�ش را ب�ه هم�راه داش�ت.

مسلحانه در کشور را عدم تناسب جرم و مجازات مربوط به آن
میداند .وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که چرا مجرمان به
آسانی به سالح گرم دسترسی پیدا میکنند 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 میتوان 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 مجازاتها بازنگری کند و در این زمینه حقوقدانان،
کارشناسان و جامعهشناسان هم باید نظر بدهند .پلیس همیشه

با دارندگان س�لاحهای غیرمجاز برخورد ک��رده و با طرحهای
عملیاتی ،جمعآوری سالح را در دستور کار خود قرار داده است
که به نظر میرسد 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 نگرانیهایی 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 وظیفهای که برعهده دارد در برخورد با مجرمان
عمل میکند .گاهی جرائم مشهود است و پلیس در اینگونه جرائم
با اختیاراتی که دارد ،ورود پیدا کرده ،متهم را دستگیر میکند و
برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار میدهد و در جرائم
غیرمشهود هم پلیس از مراجع قضایی مجوز میگیرد و وارد عمل
میشود .همراه داشتن سالح ،غیرقانونی است و افرادی هم که با
سالح مرتکب جرم شوند ،پلیس قاطعانه با آنها برخورد میکند.
هر فردی که سالح در دست بگیرد و با عمل مجرمانهاش باعث
رعب و وحشت شود ،قطعاً پلیس متناسب با همان صحنه با او
برخورد میکند».
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 شدهاند به ایران بازگردانده نشدهاند ،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 رایزنیها برای
بازگردان��دن متهمان به ای��ران ادامه دارد و ب��ه زودی به ایران
برگردانده خواهند شد».

دور باطل در برخورد با سرقت

پخش فیلم دوربینهای 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 فیلمهای
دوربینهای مداربسته ،حتی فیلمهای سرقت بود که وی از مردم
خواست به جای پخش ،این فیلمها را در اختیار مراجع ذیصالح
مانند پلیس قرار دهند .سخنگوی فراجا اظهار داشت« :هر کسی
به اشاعه منکرات و انتشار عکسها 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 میشود».
وی افزود« :گاهی دیده شده که س��رقتی رخ میدهد و تصاویر
آن با دوربین مداربسته ضبط و منتشر میش��ود که این اقدام
ممکن است موجب هتکحرمت افرادی شود که چهرهشان در
فیلم مشخص شده است .این اقدام جرمانگاری شده است .اگر
افرادی چنین فیلمهایی را در اختیار دارند باید آن را به مراجع
ذیصالح مانند پلیس تحویل بدهند و از انتش��ار آن در فضای
مجازی خودداری کنند».
افزایش سرقتهای خرد
س��ردار حاجیان در ادامه درباره آمار وقوع س��رقت در کشور
گفت« :س��رقتهای خرد در کش��ور  8درصد افزایش داشته
اس��ت ،اما درباره انواع دیگر سرقتها 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��رقتها افزایش  4درصدی داش��ته است .در
حوزه س��رقت منازل نیز در مجموع  ۶۲درصد ،سرقت مغازه
۶۶درصد و سرقت خودرو نیز ۹۲درصد منجر به کشف میشود
که در مجموع این س��رقتها نیز نس��بت به پارسال ،افزایش
۱۲درصدی کشفیات را داشتیم.

سارق مسلح طالفروشی:

اخراج که شدم به سیمآخر زدم
آرمین بینا

به گزارش «جوان» ،ساعت  16عصر روز یکشنبه 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 شیشههای شکسته شده به داخل
ویترین برد و پس از برداشتن چند النگو در میان
چش��مان حیرتزده مردم به س��رعت به
سوی پژوی سواری نقرهایرنگی 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  30دقیقه 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 سهراه
افسریه محاصرهاش 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  37ساله 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.

به خاطر بیکاری تصمیم به سرقت گرفتی؟
بله ،به خاطر بیکاری و بیپولی .من متأهل هستم و یک دختر
شش سال ه دارم .ماهانه حدود  10میلیون تومان هزینه زندگیام
اس��ت و ماهی  3میلیون و  500ه��زار تومان هم اج��اره خانه
میدهم .وقتی دامادمان مرا بیکار کرد ،قسطهای بانکیام عقب
افتاد و بدهی باال آوردم .تصمیم گرفتم از طالفروشی سرقت کنم
و با پول آن برای خودم کاری دست و پا کنم و بدهیام را بپردازم.
میخواستم دخترم را خوشبخت و آرزوهای همسرم را برآورده
کنم ،اما االن خودم را گرفتار و آنها را هم بدبخت کردم.
چه شد که این طالفروشی را انتخاب کردی؟
چون در نزدیکی خانهمان بود و آن منطقه را خوب میشناختم،
فکر کردم به راحتی میتوانم به آن دستبرد بزنم و بعد فرار کنم.
اسلحه را از کجا تهیه کردی؟
 16روز قبل اسلحه را از یکی از ش��هرهای اطراف تهران همراه
تعدادی فش��نگ به قیمت  15میلیون تومان خریدم تا نقش��ه
سرقتم را به راحتی عملی کنم.
از چه زمانی نقشه سرقت را طراحی کردی؟
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  3:30تا ساعت  4عصر 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.
کمی 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
میخواستم دود و آتش به آسمان بلند و باعث شود دوربینهای
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  13النگو که  12عدد
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 کولهپشتی
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 .میخواستم آنها را بترسانم تا
از تعقیب من منصرف شوند ،اما فایدهای نداشت و آنها همچنان
تعقیبم میکردند .وقتی به تهران رسیدم ،مأموران پلیس تهران
هم به تعقیب من پرداختند تا اینکه در سهراه افسریه در محاصره
آنها قرار گرفتم .س��پس خودرویم را رها کردم و میخواستم با
خودروی عبوری فرار کنم که دستگیر شدم.

کارگر بستنیفروش�ی وقتی با حکم اخ�راج از محل کارش
مواجه ش�د با خری�د اس�لحه به یک�ی از طالفروش�یهای
قرچ�ک دس�تبرد زد ،ام�ا خیل�ی زود ب�ه دام افت�اد.

سرهنگ مهدي س��رپناه معاون گفت :بامداد روز
گذشته مأموران پليس مالرد از حادثه تيراندازي
در شهرك طالييه با خبر و در محل حاضر شدند.
بررس��يها نش��ان داد در جريان حادثه ،كودكي
خردس��ال جان باخته و م��ادر و دو كودكش هم
زخمي شدهاند .وي ادامه داد :تحقیقات حاکی از
این بود که پس از پايان مراسم عروسي پدر داماد
براي انجام رسمي كه داشتند با تفنگ ساچمهاي
وارد جشن میشود و دست به ماشه ميبرد كه این
حادثه رقم ميخورد.

گازگرفتگی در نانوایی
با  6مصدوم

س�خنگوی س�ازمان آتشنش�انی ته�ران از
حادث�ه گازگرفتگ�ی در یک�ی از نانواییهایی
خیابان سئول و مسمومیت ش�ش نفر خبر داد.

جالل ملکی گفت :ساعت  ۲۳:۳۴شامگاه یکشنبه
حادثه گازگرفتگی در یک مغازه نانوایی س��نگکی
در خیابان سئول به امدادگران آتشنشانی گزارش
شد .وی ادامه داد :بررسی امدادگران بعد از حضور
در محل نش��ان داد نانوای��ی ،زیرزمینی  ۱۲متری
برای اس��تراحت کارگران داشت که بهدلیل روشن
بودن طوالنیمدت آبگرمکن ،گاز منواکسیدکربن
تولید شده بود .س��خنگوی آتشنشانی 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 میکنند حادثه گازگرفتگی
مخصوص فصل سرد سال و مختص بخاری است،
اما شهروندان توجه داشته باش��ند هر جا شعلهای
روشن میش��ود ،بهویژه در اماکنی که گردش هوا
ضعیف است ،این خطر بیشتر است و باید برای ورود
و خروج هوا مسیری وجود داشته باشد.

یادداشت

 گفتوگو با متهم
کامران چه شد که در روز روش�ن و در آن شلوغی
خیابان ،تصمیم گرفتی از طالفروشی سرقت کنی؟
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 میکردم پول هنگفتی به دس��ت بیاورم و زندگیام را
سروس��امانی بدهم .میخواستم ره صدس��اله را یکشبه بروم،
اما اشتباه کردم.
چرا کار نمیکردی؟
من چند س��الی در کارگاه تولیدی بستنیسازی دامادمان کار
میکردم ،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.

جالل مهرگان

مردي كه متهم است در يك نزاع كودكانه
مرتك�ب قت�ل ش�ده در دادگاه كيف�ري
ي�ك اس�تان ته�ران محاكم�ه ميش�ود.

به گزارش «جوان» ظهر روز  13آبان ماه سال
گذشته به مأموران كالنتري  120سيدخندان
خبر رسيد دعواي خونين در خيابان بني هاشم
رقم خوردهاس��ت .وقتي مأم��وران پليس در
محل حاضر شدند ،معلوم شد مردي  32ساله
به نام جالل در جريان درگي��ري زخمي و به
بيمارستان منتقل شدهاست .برادر جالل كه
ش��اهد ماجرا بود ،گفت«:لحظاتي قبل مقابل
مغازه برادرم ايس��تاده بودم كه يك خودروي
س��واري پرايد كنار خيابان پارك كرد .راننده
هنگام پارك خودرو با موتورسيكلتي كه كنار

اعترافبهقتلدردعوايبچگانه

خيابان پارك بود ،تصادف ك��رد و موتور روي
زمين افتاد .با وجود اينكه موتور متعلق به من
نبود ،به او اعتراض كردم و خواستم حواسش را
جمع كند .همان لحظه راننده پرايد و دو نفري
كه همراهش بودند ،به سمت من حمله كردند.
راننده ميلهاي آهني از داخل پرايدش برداشته
بود و به طرف من ميدويد .همان لحظه برادرم
از مغازهاش بيرون آمد و درگيري ش��روع شد
كه راننده با ميل��ه ضربهاي به س��ر برادرم زد
كه مجروح شد .وقتي برادرم روي زمين افتاد
مهاجمان از محل فرار كردند».
در شاخه ديگري از تحقيقات ،مأموران پليس با
بررسيدوربينهايمداربستهصاحبپرايدراكه
مردي 30ساله به نام غالم بود ،شناسايي كردند.
دو ماه بعد از حادثه و در حالي كه تحقيقات براي

بازداشت غالم جريان داشت ،از بيمارستان خبر كه كنار خياب��ان ايس��تادهبود ،اعتراض كرد.
رسيد که جالل به علت ش��دت جراحت فوت بعد هم��راه برادرش به طرف م��ن حمله كرد
شدهاست ،بنابراين پرونده با موضوع قتل عمد كه من هم از ترس ميلهاي برداش��تم و در آن
تشكيل ش��د .بعد از آن بود كه مأموران موفق درگيري ضربهاي زدم كه به سر مقتول برخورد
شدند مخفيگاه غالم را در يكي از شهرهاي غربي كرد و فوت شد ».متهم گفت«:من اص ً
ال تصور
كشور شناسايي کنند و فروردين ماه امسال او را نميكردم حادثه منجر به فوت شود و از كاري
به همراه برادر و يكي از دوستانش كه در جريان كه كردهام ،پشيمان هستم ».متهم ادامه داد:
«من صاحب يك فرزند خردسال هستم و به
نزاع حضور داشتند ،بازداشت كنند.
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
دعوايي كودكانه زندگيام را تباه كردم
غالم در جريان بازجوييها به قتل اعتراف كرد خاطر
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺲ ﻣﺪﻝ
ﺳﻮﺍﺭﻯ
ﭘﺎﺭﺱگذشت دارم».
درخواست
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯروز و
ﺳﺒﺰيكار هستيم.
ﺑﺮگكاش��
و گفت« :من و برادرم
BM15LG005652
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كيفرخواست عليه
-15مجرم شناخت
ﺍﻳﺮﺍﻥ در نزاع
موتوري
ﺷـﻤﺎﺭﻩماشينم با
هنگام پارك خودرو بود كه
ﺷـﺪﻩآنهاﻭ ﺍﺯ
816ﺩ74وﻣﻔﻘﻮﺩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
كه كنار خيابان پارك ش��دهبود ،برخورد كرد .صادر شد .پرونده به زودي در شعبه دهم دادگاه
مرديﺍﺳﺖ.
ﺳﺎﻗﻂ
حادثه كام� ً ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
كيفري يك استان تهران بررسي خواهد شد.ﺗﺒﺮﻳﺰ
لا اتفاقي بود ،با اي��ن حال

حسينفصيحي
نگرانيها درباره افزايش جرائم س��رقت در
جامعه روز به روز بيشتر ميش��ود .افزايش
سرسامآور قيمت كاالها در چند سال اخير
ن نرخ بيكاري منجر به افزايش آمار
و باال بود 
سرقت شدهاست .اين روزها با جلوههايي از
سرقتمواجههستيمكهپيشتركمترشاهد
آنبوديم.ازجملهسرقتتجهيزاتشهريآن
هم توسط مأموران طرف قرارداد با شهرداري
يا راهداريها يا سرقت س��نگ قبور اموات
از گورس��تانها يا دزديدن درخت از مزارع و
خيابانها .سرقتهايي كه عالوه بر گسترش
ناامنيدرجامعه،حيثيتعموميجامعهراهم
لكهدار كردهاست.
مقابله با س��رقت هم ابع��ادي مختلف دارد
كه مهمترين آن موضوع پيش��گيري است.
موضوع ديگر برخورد پليس با جرائم و رويكرد
ديگر ،باال بردن هزينه جرم است .اين روزها
كه با شيوع سرقت در جامعه مواجه هستيم
به درس��تي در خواهيم يافت نه به ساختار
پيشگيري توجه كافي ميشود ،نه پليس در
برخورد با س��ارقان قاطعيت الزم را به خرج
ميدهد و نه دس��تگاه قضايي نسبت به باال
بردن هزينه جرم ت�لاش ميكند ،بنابراين
در چنين ش��رايطي امنيت جامعه به خطر
ميافتدوسارقانبيشازمردماحساسامنيت
ميكنند .مهمترين موضوع در پيش��گيري
از س��رقت ،رفع نابس��امانيهاي اقتصادي
اس��ت ،بنابراين تا زماني كه نابسامانيهاي
اقتصادي ادامه داشتهباشد ،نميتوان نسبت
به بهبود وضعي��ت موجود امي��دوار بود .در
حوزه برخورد هم پليس طرحهاي مستمر در
برخورد با سارقان را به اجرا ميگذارد .تاكنون

قرارگاههاي زيادي در مبارزه با سرقت در نقاط
مختلفكشورراهاندازيشدهاست؛طرحهايي
كه به زعم بازداشت سارقان ،احساس امنيت را
در جامعه به همراه نداشتهاست ،چراكه پليس
به خوبي ميداند عمده س��ارقان بازداش��ت
شده بعد از دستگيري دوباره به چرخه جرم
باز خواهند گش��ت .البته طرح اين موضوع
هم ضرورت دارد كه در برخورد با س��ارقان
عمدتاً به نق��ش پليس توجه ميش��ود ،در
صورتي كه همه سازمانهاي بيرون پليس
هم در مبارزه با س��رقت نقش دارند كه بايد
سهم خود را در اينباره پذيرا باشند .به عنوان
مثال در مورد س��رقت ب��زرگ از بانك ملي،
بانك به ساختارهاي پيشگيرانه خود توجه
نكردهبود؛ يعني بانك نگهبانش را مرخص
كرده ،دوربينهاي مدار بسته را تجهيز نكرده،
سيستم هشدار خود را به پليس وصل نكرده و
اصول ايمني ساختمان را رعايت نكردهبود .در
مورد سرقت تجهيزات شهري هم كه فقدان
آنجانشهروندانرابهخطرمياندازد،همين
موضوع مطرح است ،اينكه شهرداريها بدون
توجه به سوابق پيمانكاران طرف قرار داد آنها
را به كار ميگيرند و اين اف��راد بعدا ً با لباس
شهرداري به س��رقت ميروند .پايينبودن
هزينه جرم ه��م از رويكردهايي اس��ت كه
اقبال به سرقت را در جامعه افزايش ميدهد.
وقتي مجرمان با سوابق مختلف بازداشت و به
چرخه جرم باز ميگردند ،مشخص ميشود
مجازاتهاي در نظر گرفتهش��ده ،بازدارنده
نيست .مخلص كالم اينكه سرقت پديدهاي
چندوجهي اس��ت كه كاهش آن نه با شعار
و دستور ،بلكه توجه به هم ساختارهاي آن
ممكن است.

قتلشرور
بهدستشرور
شرور س�طح یک تهران که با
همدستی یکی از نوچههایش
در درگی�ری ،ش�رور دیگری
را ب�ا ش�لیک گلوله ب�ه قتل
رس�انده بودند به دام افتادند.

به گ��زارش «جوان» ،س��اعت
 14:30بعدازظهر روز چهارشنبه
 14اردیبهش��ت امسال قاضی
میثم حسینپور ،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
روبهرو شدند که با اصابت چهار
گلوله اسلح ه به قتل رسیده بود.
بررسیها نش��ان داد مقتول از
اوباش معروف و سطح یک تهران
است که لحظاتی قبل وقتی از یک آرایشگاه بیرون میآید از سوی سرنشین خودروی
سواری تیبا هدف گلوله قرار میگیرد و به قتل میرسد.
در بازبینی دوربینهای مداربسته محل حادثه مشخص شد قاتل ،شرور معروفی به نام
بهمناستکهلحظهحادثهازخودرویسواریتیبابیرونمیآیدوبااسلحهکالشنیکفی
کهدردستداردبه سوی سیروس تیراندازیو سپسهمراهیکیازنوچههایشکهراننده
است ،فرار میکند .از سوی دیگر مأموران پلیس دریافتند مقتول و قاتل از مدتی قبل
با هم اختالف داشتهاند ،بهطوریکه قاتل در اینستاگرام پیامی به عنوان «انتقام سخت
نزدیک است» برای مقتول میفرستد و او را تهدید به مرگ میکند.
بدینترتیبمأموران،دومتهمراتحتتعقیبقراردادندودرنهایتموفقشدندچندروز
قبل آنها را در یکی از شهرهای اطراف تهران شناسایی و بازداشت کنند.
اعتراف به قتل
بهمن در بازجوییها 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
قدرتنماییبودوهردومیخواستیمنشاندهیمکهگندهالتمحلهمانهستیم.اومدتی
قبل مرا در یک پارک 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».
همدستمتهمنیزدربازجوییهااظهاراتقاتلراتأییدکرد.تحقیقاتازدومتهمازسوی
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ادامه دارد.
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