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تقویتپلیسجامعهمحور
برایتأمینامنیتبیشتر

پلیس جامعه محور را می توان رویکرد جدید پلیس دانست که مجموعه ای از 
برنامه های معطوف به تقویت تعامالت اجتماعی پلیس و گروه های اجتماعی، 
به ویژه اقشار آسیب پذیر را از طرق گوناگون همچون تشکیل انجمن های 
مشورتی-محله ای و با تأکید بر حل مسئله از طریق گفت وگو در بر می گیرد. 
پلیس جامعه محور ضمن درک بهتر نیاز های اجتماعی و انتظامی شهروندان 
تعهد بیشتری نسبت به احساس امنیت دارد و در نتیجه به نحو مطلوب تری 
در جلب اعتماد مردم به پلیس یاری می رساند. پلیس جامعه محور به عنوان 
راهبرد غالب پلیسی با استفاده از شناسایی و فعال ساختن ساز و کار های 
مشارکت اجتماعی سعی در برآوردن نیاز های امنیتی جامعه دارد. همچنین 
مجموعه ای از تغییر ها مانند تغییر در نوع و پیچیدگی جرم، تغییر ساختار 
جمعیت، افزایش تقاضا برای خدمات پلیسی، میزان ترس از جرائم، تغییر 
ارزش ها  و مسائل جهانی مانند نگرانی های تربیت محیطی و قاچاق مواد 
مخدر از جمله عواملی هستند که نیاز به تغییر در سازمان پلیس را ضروری 
می کنند. در این راستا، تحصیالت کارکنان پلیس افزایش یافته و انگیزه آنان 
تغییر کرده است، ولی برای حرکت به سوی پلیس جامعه محور که مبتنی بر 
حل مسئله و همکاری مردم باشد، الزم است تغییر های دیگری هم رخ دهد 
از جمله اداره امور پلیسی جامعه محور نیازمند تغییر در راهبرد ها، ساختار 
سازمانی و شیوه رهبری پلیس دارد و اتخاذ رویکرد جدید در مبارزه با جرم 

و جنایت الزم است.
از طرف دیگر در سازمان های پلیسی همیشه مقرراتی برای حل مسائل 
وجود ندارد و در خیلی از موارد مأموران مجبور می شوند از قدرت تفکر خود 

و با تشریک مساعی اعضای جامعه برای حل مشکالت راه حل پیدا کنند.
در این راستا، شهروندان اطالعاتی دارند که می تواند در دستگیری افراد 
خاطی و شناسایی موارد مشکل زا و ارائه این راه حل ها به پلیس کمک 
کند. بنابراین پلیس درک بهتری از نیاز های شهروندان خواهد داشت و 
به آنها کمک می کند تا اعتماد بیشتری به پلیس پیدا کنند و این اعتماد 
باعث می شود پلیس و شهروندان برای رسیدن به یک هدف مشترک که 
داشتن محیطی امن است، همراه با هم تالش کنند. عالوه بر آن وقتی 
پلیس به کمک شهروندان دلخوش باشد، به طور مؤثر تری فعالیت و به 
مردم کمک می کند تا کنترل بیش��تری روی کیفی��ت زندگی خود در 

جامعه داشته باشند.
از همین رو پلیس جامعه محور، موجب ارتقای تعامل و همکاری و تقویت 
احساس امنیت در مردم می ش��ود. همچنین نوعی ارتباط بین مردم و 
سازمان پلیس است که موجب ارتقای رفاه جامعه خواهد شد. می توان 
گفت پلیس جامعه محور، توجه پلیس را از رس��یدگی ب��ه یک رویداد 
)معلوم( به سمت حل ریشه ای مشکالت شناسایی شده توسط جامعه 
و پلیس معطوف می دارد. از همین رو دو عنصر اصلی و اساس��ی پلیس 
جامعه محور، مشارکت اجتماعی و حل مشکل است که این دو مؤلفه باید 
به یک اندازه مورد توجه واقع شوند. در یک دیدگاه، پلیس جامعه محور 
تعارض کلی با پلیس سنتی ندارد، زیرا مهارت های پلیس سنتی در پلیس 
جامعه محور کاربرد دارد. به عبارتی سازماندهی مجدد همه واحد های 

پلیس موجود ضرورت ندارد و اصالحات جزئی نیاز است.
در رویکرد جامعه محوری، امنیت یک محصول اجتماعی و فرآیند تعامل 
و تعاون اجزای مختلف اجتماع اس��ت. از این منظ��ر پلیس در خدمت 
مردم به کمک مردم و با افزایش کارآیی و توانمندی های خود می کوشد 
پاسخگوی نیاز های امنیتی و انتظامی جامعه باشد و فاصله تاریخی ایجاد 
شده بین مردم از یک سو و نهاد های وابسته به حکومت از جمله پلیس 

را کاهش می دهد.
*   فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری

تشكیلباندخانوادگي
برايسرقتطال

اعضاي ي�ك خانواده ك�ه با معرف�ي خود ب�ه عنوان تبعه كش�ور 
عراق ط�اي مس�افران را س�رقت مي كردند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش »جوان«، چندي قبل ش��کایت هاي مشابهي درباره سرقت 
طالي زنان به مأم��وران پلیس تهران گزارش ش��د. یکي از ش��اکیان 
توضیح داد: کنار خیابان منتظر رسیدن تاکسي بودم که یک خودروي 
شخصي که مشخص بود  اعضاي یک خانواده سوار هستند، توقف کرد. 
من هم بعد از گفتن مسیرم سوار شدم. راننده و سرنشینان سر حرف را 
باز کردند و گفتند که اعضاي یک خانواده و تبعه کش��ور عراق هستند. 
آنها گفتند براي خرید طال به ایران آمده اند و از من در این باره راهنمایي 
خواستند. زني که کنارم نشسته بود با دیدن النگوهایم ذوق زده شد و 
ا ز من خواست آن را به او نشان دهم که اعتماد کردم و النگوهایم را به او 
دادم. او بعد از بررسي النگوها آنها را برگرداند. بعد از رسیدن به مقصد من 
پیاده شدم و آنها هم به مسیرشان ادامه دادند. بعد از آن بود که متوجه 
شدم النگوهایم جایگزین شده و آن زن النگوهایم را سرقت کرده  است 

که شکایت دارم. 
همزمان با طرح ش��کایت هاي مش��ابه، کارآگاهان پای��گاه نهم پلیس 
آگاهي موفق شدند در جریان تحقیقات بیش��تر متهمان را که اعضاي 
یک خانواده بودند، شناسایي و آنها را بازداشت کنند. سه زن و سه مرد 
بازداشت شده در جریان تحقیقات به س��رقت هاي سریالي طال به این 

شیوه اعتراف کردند. 
سرهنگ کارآگاه علي ولیپور گودرزي، رئیس پلیس آگاهي تهران بزرگ 
گفت:» بررسي سوابق متهمان نشان داد اعضاي این باند از مدتي قبل به 
اتهام سرقت طالي زنان به این ش��یوه از سوي پلیس چند استان تحت 
تعقیب قرار داشتند. وي گفت تحقیقات از متهمان در پایگاه نهم پلیس 

آگاهي تهران جریان دارد.« 

ترکفعلمسئوالن
امنیتراکاهشدادهاست

تأمین امنیت، پیوس��ت های بس��یاری دارد که بی توجهی به آن بروز 
اعمال مجرمانه، س��وانح و به  پیوست آن افزایش آسیب های اجتماعی 
را به دنبال خواهد داش��ت. بخش مهمی از این آسیب ها که در معرض 
نگاه و داوری مردم قرار دارد در ترک فعل مس��ئوالن صورت می گیرد. 
با وجود این مس��ئوالن نس��بت به رفع آس��یب های موجود بی تفاوت 
هستند. به عنوان مثال سال 83 ، آمار نقاط حادثه خیز در کشور 5 هزار 
و 200 نقطه بود که تاکنون نسبت به رفع خطر از آنها اقدام نشده است. 
مسئولیت رفع خطر از این نقاط در ش��هرها به عهده شهرداری ها و در 
راه ها و جاده ها به عهده وزارت راه است. مشخص نیست چند نفر در این 
مسیرها به دلیل حادثه خیز بودن جان خود را از دست داده یا مجروح و 
دچار معلولیت شده و می شوند. با این حال مدام در این نقاط، حوادث 
ناگوار رقم می خورد و منجر به از دست رفتن جان شهروندان می شود، 
اما ظاهراً مسئوالن آن زخم بستر گرفته اند که قادر نیستند به وظیفه 
قانونی خود عمل کنند. سال های زیادی است که پلیس درباره ناایمن 
بودن خودروهای تولید داخل هش��دار می دهد. این هشدارها بیش از 
همه متوجه مس��ئوالن کارخانه های تولید کننده خودروها، س��ازمان 
اس��تاندارد، مجلس شورای اس��المی و وزارت صمت اس��ت. با وجود 
اینکه ساالنه 17 هزار نفر در جریان سوانح کش��ته و حدود 350 هزار 
نفر زخمی و معلول می ش��وند، اما مقابل این همه آسیب، ترک فعل ها 
به قوت خود باقی است. گزارش های پلیس تهران نشان می دهد بخش 
عمده ای از سرقت تجهیزات شهری به دست مأموران شهرداری طرف 
قرارداد در حال رقم خوردن است. این سرقت ها منجر به افزایش سوانح 
و بروز اعمال مجرمانه دیگر می شود. با این حال تغییری در ترک فعل 
شهردار دیده نمی شود و پیمانکاران س��ارق همچنان مشغول کارند. 
یکی از پررفت و آمدترین پلیس های تخصصی کشور، پلیس فتاست. به 
دلیل گسترش فضای مجازی، گسترده زیادی از جرائم در این بستر در 
حال بروز است. عمده ترین برداشت ها در این باره از حساب های بانکی 
در حال رقم خوردن است. پایین بودن امنیت درگاه های بانکی سبب 
شده مجرمان سایبری با عبور از جداره های امنیتی بانک ها به حساب 
مشتریان دسترسی پیدا و موجودی حساب آنها را برداشت کنند. اگر 
خسارت های وارد ش��ده به مش��تریان متوجه بانک ها بود، آنها نسبت 
به افزایش امنیت درگاه های خود اق��دام می کردند، اما ترک فعل های 
صورت گرفته و قواعد نوشته شده، بانک ها را از مقصر بودن مبرا داشته 
و آنها را در حاشیه امن قرار داده است. ورود آسان اتباع غیرمجاز افغان، 
هزینه های امنیتی زیادی را متوجه کشور کرده است. ترکیب جمعیتی 
بسیاری از شهرها و محالت حتی در قلب پایتخت و در محله هایی مثل 
امامزاده یحیی تغییر کرده و بروز جرائم زیادی علیه کودکان ایرانی را 
منجر شده است. فرماندهی مرزبانی، فرماندهی انتظامی و فرمانداران 
تنها ش��اهدان بروز این تخلف های آش��کار هس��تند و نسبت به ترک 

فعل های خود مورد پرسش هم قرار نمی گیرند. 
بدیهی است، عمده جرائم و آس��یب هایی که به کشور وارد می شود از 
ترک فعل سازمان ها به جامعه س��رایت می کند و به پیوست آن، بدنه 
اجتماعی باید تاوان رفتاری را بدهد که نقشی در بروز آن ندارد. بنابراین 
بخش مهمی از گسس��ت امنیت متوجه فرارهای آشکاری است که از 

سوی سازمان ها در حال رقم خوردن است.

سرقتلندکروزباقمه
اعضای باند س�رقت كه ب�ا دنبال ك�ردن آگهی های س�ايت ديوار، 
خودروهای لندكروز را با تهديد قمه سرقت می كردند، بازداشت شدند.

به گزارش ج��وان، چندی قبل مردی به مأموران پلی��س تهران خبر داد 
خودروی لندکروزش سرقت شده است. او گفت: من برای فروش خودرویم 
در سایت دیوار آگهی دادم. مشتریان زیادی برای خرید تماس گرفتند. یکی 
از آنها اصرار به خرید داشت و بعد از توافق بر سر قیمت با او قرار گذاشتم. 
وقتی در محل قرار حاضر شدم، ناگهان چند نفر با قمه به من حمله کردند. 
آنها با تهدید خودرویم را سرقت و فرار کردند که من هم تصمیم به شکایت 

گرفتم.
با مطرح شدن شکایت، پرونده به دستور قاضی به اداره پنجم پلیس آگاهی 
فرستاده شد. تحقیقات پلیس در این باره جریان داشت که شکایت های 
مشابهی به پلیس گزارش شد. اطالعاتی که ش��اکیان در اختیار پلیس 
گذاشتند، نشان داد آنها به همان شیوه در دام س��ارقان گرفتار شده اند. 
بعد از آن بود که مأموران متوجه شدند همه سرقت ها از سوی اعضای یک 
باند در حال رقم خوردن است. با کامل شدن تحقیقات، کارآگاهان موفق 
شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و همزمان با دستگیری دو متهم چهار 
خودروی لندکروز سرقت شده را هم از محل کش��ف کنند. دو متهم در 
بازجویی ها به سرقت های سریالی اعتراف کردند. سرهنگ کارآگاه  علی 
ولیپورگودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت، تحقیقات برای کشف 

جرائم بیشتر متهمان جریان دارد.

    آرمین بینا 
م�رد میانس�الی ك�ه از دو س�ال قب�ل ب�ه اته�ام قت�ل 
در ك�رج تحت تعقی�ب بود، وقت�ی برای تحقی�ق درباره 
دو پس�ر بازداش�ت ش�ده اش وارد دادس�رای ام�ور 
جناي�ی ش�د ب�ا هوش�یاری بازپ�رس ب�ه دام افت�اد. 
28 آذر 99 ب��ه مأموران پلیس کرج خبر رس��ید چند مرد در 

بهشت سکینه درگیری خونینی را رقم زده اند. 
وقتی مأموران پلیس به محل حادثه رسیدند، دریافتند لحظاتی 
قبل مردی همراه دو پسرش با مرد جوانی درگیر  شده  که در 
جریان آن مرد جوان با اصابت چاقو زخمی و به بیمارس��تان 
منتقل شده اس��ت. دقایقی بعد مأموران پلیس برای تحقیق 
راهی بیمارستان شدند که تیم پزشکی اعالم کرد مرد جوان بر 

اثر شدت خونریزی به کام مرگ رفته است. 
با اعالم خبر قت��ل، پرونده وارد مرحله تازه ای ش��د و تیمی از 

کارآگاهان جنایی برای بررسی حادثه وارد عمل شدند. 
نخستین بررسی ها نش��ان داد مقتول و عامالن قتل یکدیگر 
را می ش��ناختند و این درگیری را نیز در مراسم چهلم یکی از 

بستگانشان در بهشت سکینه رقم زده اند. 
همزمان با ادامه تحقیقات درباره این حادث��ه، مأموران برای 
بازداشت مظنونان به خانه آنها رفتند، اما مشخص شد عامالن 

قتل پس از حادثه به مکان نامعلومی گریخته اند. 
  بازداشت 2 برادر در تهران 

سپس مأموران پلیس متهمان را تحت تعقیب قرار دادند تا 
اینکه چند روز قبل رد دو برادر را در یکی از محالت جنوبی 
تهران که به ص��ورت مخفیانه زندگی می کردند، به دس��ت 
آوردند. بنابرای��ن کارآگاهان پلیس آگاهی ک��رج با گرفتن 
نیابت قضایی راهی تهران ش��دند و به دستور قاضی محمد 
وهابی، دو متهم را بازداشت و به دادسرای امور جنایی تهران 
منتقل کردند، اما ردی از متهم سوم که پدر دو برادر بود، به 

دست نیاوردند.
دو برادر در بازجویی ها به درگیری با مقتول اعتراف کردند، 
اما مدعی شدند در قتل دخالتی نداشتند. یکی از متهمان 
گفت: »من و مقتول با هم اختالف داشتیم و روز حادثه هم 
نزاع دست جمعی بود و نمی دانم چه کسی به مقتول ضربه 

زد. پس از این حادثه من، برادرم و پدرم از ترس فرار کردیم 
تا اینکه االن دستگیر شدیم.« 

    بازداشت سومین متهم در شعبه 
در حالی که متهمان جرم خ��ود را انکار می کردند، بازپرس 
شعبه متوجه مرد میانسالی شد که شباهت زیادی با متهمان 
داش��ت. مرد میانسال بیرون از ش��عبه و داخل دفتر درباره 
متهمان سؤاالتی می پرسید و سعی داشت به هر روشی شده 
اطالعاتی از پروند  به دست آورد. بازپرس به حرکات و رفتار 
مرد میانسال مشکوک شد و احتمال داد او پدر دو برادر باشد 
که به اتهام قتل فراری بود  و مأموران موفق به دستگیری وی 
نشده اند. بدین ترتیب مأموران به دستور قاضی شعبه، مرد 
میانسال را بازداشت و به داخل شعبه منتقل کردند. متهم 
وقتی دید دستش رو شده، خودش را معرفی کرد و گفت از 
دو سال قبل به خاطر حادثه مرگبار بهشت سکینه زندگی 

مخفیانه ای داشته است. 
وی در ادعایی گفت: »مقتول آشنای ما بود، اما از مدتی قبل 
به خاطر موضوعی جزئی با پسرم اختالف پیدا کرد. او مدام 
برای پس��رم پیامک های تهدیدآمیز می فرس��تاد و فحاشی 
می کرد. پس��رم نیز جواب پیامک های او را م��ی داد تا اینکه 
در مراس��م ختم یکی از بس��تگانمان با هم درگیر شدند. آن 
درگیری با میانجیگری  بستگان و آشنایان ختم به خیر شد، 
اما کری خوانی آنها ادامه داشت تا اینکه در مراسم چهلم همان 
مرحوم در بهشت سکینه با هم درگیر شدیم. آن روز او همراه 
تعدادی از بستگانش به ما حمله کرد و ما هم با او درگیر شدیم، 
اما نمی دانیم چه کس��ی او را با چاقو زد. پ��س از این حادثه 
از ترس فراری ش��دیم تا اینکه امروز متوجه شدم دو پسرم 
بازداشت و برای بازجویی به دادس��رای امور جنایی منتقل 
ش��ده اند. خیلی نگران پس��رانم بودم، به همین خاطر برای 
پرس و جو به دادسرا آمدم و می دانستم تحت تعقیب پلیس 
هستم، اما سعی کردم شناسایی نشوم که هوشیاری بازپرس 

دست مرا رو کرد و بازداشت شدم.« 
متهمان در ادام��ه با صدور ق��رار عدم صالحی��ت در اختیار 
کارآگاهان پلی��س آگاهی کرج قرار گرفتند تا از س��وی مقام 

قضایی محل حادثه،  مورد تحقیق قرار بگیرند.

هوشیاریبازپرس،متهمرابهدامانداخت

مفقودى
 برگ سـبز و كارت خودرو پـژو پارسtu5 مـدل 1401

بـه شـماره شاسـىNh870426 و شـماره موتـور 
139B0275179 و پـالك ايـران40-111و93 به نام ليال 
رياضتى با كد ملى 0078682983 مفقود شده و از درجه 
شيراز اعتبار ساقط است.   

مفقودى
 L90 برگ سـبز و برگ كمپانى  خودروى سـوارى رنو لوگان
مدل 1386 رنگ نقره اى متاليك به شماره پالك  ايران68-

196د83 و  شـماره موتور K4M8690D010579 و شـماره 
شاسـى NAPLSRALD71005374 متعلق به احمد بيات 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
  R420LA-4*2 برگ سبز و برگ كمپانى  كاميون كشنده اسكانيا
مدل 2011 رنگ قرمز روغنى به شماره پالك  ايران79-248ع81 
و شـماره موتور DC1206L026676584 و شـماره شاسى  
XLER4X20005269218 متعلق به حسن لشگرى  مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سـبز، برگ كمپانى و كارت خودروى سمند سورن 
مدل 1385 رنگ خاكسترى به شـماره پالك ايران41-

424د65 و شماره موتور 12488010401  و شماره شاسى 
NAACC1CF19F416375 متعلق به محمود خرم دل 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى خودروى پيكان وانت 1600i مدل 
1392 رنگ سفيد شيرى روغنى به شماره پالك ايران68-

697ب86  و شماره موتور 118P0020949 و شماره شاسى 
NAAA36AA3DG626921 متعلق به همت تركاشوند 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
 206TU3 برگ سبز و برگ كمپانى خودروى سوارى پژو
مدل 1383 رنـگ نقـره اى متاليـك به شـماره پالك 
 FSM84706867 ايران30-346س34 و شماره موتور
و شـماره شاسـى 83624041  متعلق به نجمه اسعدى 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز (شناسـنامه مالكيت) وانـت تويوتا 
لندكروز مدل 1983 به شماره موتور 868947 
و شـماره شاسـى 377054و شـماره پـالك 
475ب42 ايران59 مفقـود  گرديده و از درجه 
گلستان اعتبار ساقط است. 

مرد مزاحم درخواست قصاص کرد

کشف جسد مرد ناشناس در رودخانه 
م�رد  ته�ران جس�د  پلی�س  مأم�وران 
ناشناس�ي را در يك�ي از رودخانه ه�اي 
اطراف می�دان تجري�ش كش�ف كردند كه 
به طرز مش�كوكي ب�ه كام م�رگ رفته بود. 
به گزارش »جوان«، س��اعت یک بامداد دیروز 
سه شنبه 25 مرداد قاضي محمد وهابي، بازپرس 
ویژه قتل دادسراي امور جنایي تهران با تماس 
تلفني مأموران کالنتري 101 تجریش از کشف 
جس��د مردي داخل رورخانه اي اطراف میدان 

تجریش با خبر و همراه تیمي از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهي راهي محل شد. 

تیم جنایي در محل حادثه با جسد مردي روبه رو 
شدند که کبودي و بوي تعفن آن حکایت از آن 
داشت از مرگ وي حدود 15 روز گذشته است. 
بررس��ي ها نش��ان داد س��اعتي قبل کارکنان 
خدمات ش��هرداري در حال تمیز کردن محل 
بودند که بوي تعفن به مشامشان مي رسد و به 

جسد مي رسند. 

مردي که موض��وع را به مأموران خب��ر داده بود، 
گفت: » در حال تمیز کردن خیابان و اطراف رودخانه 
بودم که بوي بدي به مشام رسید. ابتدا فکر کردم 
حیواني تلف  شده باشد، به همین دلیل به دنبال بو  
گشتم تا اینکه داخل رودخانه متوجه دست انساني 
ش��دم. به داخل رودخانه رفتم و با جس��د مردي 

روبه رو شدم و موضوع را به پلیس خبر دادم. 
مأموران پلیس در بررسي ها هیچ مدرک هویتي 
از مرد فوت شده کشف نکردند و در ادامه جسد 

را براي انجام آزمایش هاي الزم و مشخص شدن 
علت اصلي مرگ و شناسایي هویت آن به پزشکي 

قانوني منتقل کردند. 
همچنین بازپرس جنایي به کارآگاهان دستور 
داد پرون��ده افراد گمش��ده را بررس��ي کنند تا 
چنانچه جس��د کشف ش��ده با فرد گمشده اي 
شباهت داش��ت، ازخانواده اش براي شناسایي 
درخواس��ت کمک کنند. تحقیقات درباره این 

حادثه از سوي مأموران پلیس ادامه دارد. 

حسین فصیحیسردار منوچهر امان اللهی*

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

   محبوبه قربانی 
م�رد جوانی كه چش�م مزاحم همس�رش 
را كور ك�رده ب�ود، در حالی محاكمه ش�د 
كه ش�اكی اصرار ب�ه قصاص چش�م دارد. 
اوایل پایی��ز س��ال 1۴00 مأم��وران پلیس 
شهرستان ش��هریار از درگیری بین چند مرد 
جوان در یک��ی از خیابان های ش��هر باخبر و 

راهی محل شدند.
 بررس��ی های اولیه حکایت از آن داش��ت که 
در آن درگی��ری مرد جوانی به ن��ام بهمن بر 
اثر اصابت تیر ساچمه  ای به چشم راستش به 
بیمارستان منتقل شده است. تحقیقات در این 
زمینه آغاز شد تا اینکه خبر رسید چشم راست 

بهمن تخلیه شده است.
با اعالم  این خبر، بهمن بعد از بهبود نس��بی 
مورد تحقیق قرار گرفت. او با ش��کایت از مرد 
37 ساله به نام دانیال گفت: »مدتی قبل، من 
و دانیال بر سر موضوعی اختالف پیدا کردیم 
و چند بار با هم درگیر شدیم. آخرین بار یک 
اس��لحه برداش��تم و مقابل خانه ش��ان رفتم. 
وقتی دانیال مرا دید اس��لحه را گرفت و یک 
تیر ساچمه ای به چش��مم زد. همان موقع به 
بیمارس��تان رفتم، اما بی فایده بود و چش��م 

راستم نابینا شد.« 

با طرح این شکایت، دانیال بازداشت شد. او در 
شرح ماجرا گفت: »بهمن را می شناختم. او از 
بچه های محل و چند بار مزاحم همسرم شده 
بود. روزی با او صحبت کردم و خواستم دست 
از س��ر زندگی ام بردارد، اما او ب��ه تذکرهایم 
توجهی نداش��ت و گوش��ش به این حرف ها 
بدهکار نب��ود. روز حادثه در خان��ه بودم که 
بهمن با یک اس��لحه س��اچمه  ای به خانه ما 
آمد و بار دیگر با هم درگیر ش��دیم. درگیری 
باال گرفته بود، نگران بودم او به طرفم شلیک 
کند، به همین خاطر اسلحه را گرفتم و برای 
اینکه او را بترسانم به طرفش شلیک کردم تا 
فرار کند، اما تیر به چشم او خورد و این حادثه 

اتفاق افتاد.« 
بعد از ای��ن توضیحات از آنجایی که ش��اکی 
درخواس��ت قصاص چش��م کرده ب��ود، او به 
پزشکی قانونی معرفی ش��د و کارشناسان در 
گزارش��ی اعالم کردند، چون چش��م شاکی 
به طور کامل تخلیه نش��ده و هن��وز عنبیه و 
مردمک چش��م از بی��ن نرفته اس��ت، امکان 

قصاص چشم وجود ندارد.
با اع��الم این گ��زارش، پرونده به ش��عبه 13 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. 
در آن جلسه شاکی به جایگاه رفت و با توجه 

به گزارش پزش��کی قانونی خواس��ت این بار 
درخواستش در کمیس��یون 9 نفره پزشکی 

قانونی بررسی شود. 
با موافقت این درخواس��ت از س��وی هیئت 
قضایی، این درخواست بار دیگر در کمیسیون 
9 نفره پزشکی قانونی تحت بررسی قرار گرفت 
و این بار کارشناسان پس از بررسی های الزم 

اعالم کردند امکان قصاص چشم وجود دارد.
با اعالم این نظری��ه، پرونده ب��ار دیگر تحت 
رس��یدگی قرار گرفت. در آن جلسه متهم در 
دفاع از خود گفت: »باور کنید قصد نداشتم به 
شاکی صدمه ای بزنم. او مزاحم همسرم بود و 
من چند بار از او خواستم دست از این رفتارش 
بردارد، اما اعتنای��ی نمی کرد، به همین دلیل 
وقتی اسلحه را در دست او دیدم از ترس اینکه 
به طرفم ش��لیک کند، آن را گرفتم و یک تیر 
به طرفش ش��لیک کردم، اما تیر به چشمش 
برخورد کرد. او خودش اس��لحه آورده بود و 
ممکن بود در آن درگیری من کشته شوم، به 

همین خاطر باید از خودم دفاع می کردم.« 
در پایان هیئت قضایی جهت صدور رأی وارد 
شور شد و با توجه به نظریه کمیسیون 9 نفره 
پزشکی قانونی، متهم را به قصاص چشم و دو 

سال حبس محکوم کرد.


