
  محبوبه قربانی
مرد قصاب و پسرانش که متهم هستند یکی 
از بستگانشان را به قتل رسانده اند، در جلسه 
محاکمه، قتل را به گردن مرد مرده  انداختند.

به گزارش جوان، سال گذشته مأموران پلیس 
تهران از درگیری خونین در بوس��تان اقاقیا در 
حکیمیه تهرانپارس باخبر و راهی محل شدند. 
با حضور مأموران در محل، شواهد اولیه نشان 
می داد درگیری میان چند م��رد قصاب اتفاق 
افتاده اس��ت و در آن درگیری دو نفر از آنها به 
نام های عادل و بهزاد با ضربه چاقو کشته و پنج 

نفر دیگر نیز به بیمارستان منتقل شده اند.
با انتقال اجساد به پزشکی قانونی یکی از شاهدان 
حادثه که در محل حضور داشت، گفت: »عادل 
قصاب بود. او مدتی قبل با یکی از بستگانش به 
نام یعقوب و دو پسر او اختالف مالی ۱۰ میلیون 
تومانی داشت. این اختالف باعث شده بود آنها 
چند بار با هم درگیر شوند و این درگیری ها ادامه 
داشت. روز حادثه، عادل با یعقوب و پسرانش در 
پارک اقاقیا قرار گذاشته بود. آنها وقتی همدیگر 
را دیدند کارشان دوباره به درگیری کشید. در آن 
درگیری عادل با ضربه چاقوی یکی از آنها روی 
زمین افتاد. برادر عادل هم در درگیری مردی به 

نام بهزاد را به قتل رساند.« 
با ثبت این توضیحات، یعقوب و پس��رانش که 
همگی قصاب بودند و برادر ع��ادل به نام عارف 
بازداشت شدند. متهمان در پلیس آگاهی تحت 
بازجویی قرار گرفتند و بعد از اقرار به جرمشان، 
یعقوب و دو پس��رش به اتهام مشارکت در قتل 
و عارف به اتهام مباش��رت در قتل راهی زندان 

شدند. پرونده با کامل شدن تحقیقات و صدور 
کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده ش��د. پرونده در نوبت رسیدگی قرار 
داشت که در این فاصله عارف توانست رضایت 

اولیای دم را جلب کند.
به این ترتیب پرونده مرد قصاب و پسرانش بعد از 
تعیین شعبه در وقت رسیدگی روی میز هیئت 
قضایی ش��عبه دوم دادگاه ق��رار گرفت. اولین 
جلسه با حضور س��ه متهم و اولیای دم مقتول 
تشکیل شد. ابتدای جلسه نماینده دادستان متن 
کیفرخواست را قرائت کرد. سپس اولیای دم برای 
هر سه متهم درخواست قصاص کردند. در ادامه 
مرد قصاب به جایگاه رفت و در شرح ماجرا گفت: 

»سال هاست قصاب هس��تم. عادل از بستگانم 
بود. او هم قصاب بود و با هم همکار بودیم. من و 
او با هم اختالفی نداشتیم تا اینکه مدتی قبل با 
هم اختالف مالی ۱۰ میلیون تومانی پیدا کردیم. 
چند بار سر این موضوع با هم صحبت کردیم، اما 
بی نتیجه بود و کار به درگیری کشید. آخرین 
بار روز قبل از حادثه بود که عادل سراغم آمد و 
خواست مقابل پارک اقاقیا بروم تا این اختالف 

را حل کنیم.«
متهم ادامه داد: »از ترس تنها نرفتم و از پسرانم 
خواستم همراهم بیایند. وقتی سر قرار رسیدیم، 
دیدم عادل عصبانی است. سعی کردم او را آرام 
کنم و بگویم قصد درگیری ندارم، اما او خیلی 

عصبانی بود و یک باره به پسرانم حمله کرد و سه 
ضربه به پسر بزرگم زد. پسر کوچکم وقتی این 
صحنه را دید وارد درگیری شد، اما عادل دو ضربه 
هم به پشت او زد. درگیری بین ما باال گرفت، به 
همین خاطر برای دفاع از خودمان مجبور شدیم 
هر کدام چند ضربه چاقو به مقتول بزنیم، اما باور 
کنید ضربه ها کاری نبود. در آن لحظه ناگهان 
بهزاد را دیدیم که وارد درگیری شد. او از دوستان 
ما بود و از عادل کینه قدیمی داشت و وقتی جلو 
آمد ضربات متعددی به س��ینه عادل زد. برادر 
مقتول که شاهد ماجرا بود وارد درگیری شد و 
برای طرفداری از ب��رادرش به بهزاد حمله کرد 
و او را کشت.« متهم در آخر گفت: »باور کنید 
ضربات من و پسرانم کاری نبود. مقتول با ضربات 
ما کشته نشد، بلکه این بهزاد بود که با ضربات 
چاقو مرتکب قتل و در آخر خودش هم کشته 
شد.« بعد از این توضیحات پسران مرد قصاب نیز 
یک به یک به جایگاه رفتند و با تأیید توضیحات 
پدرشان گفتند در قتل عادل نقشی نداشته اند. 
آنها گفتند: »عادل همه ما را زخمی کرد و همگی 
نیمه جان به بیمارستان منتقل شدیم، چطور 
می توانس��تیم در آن ش��رایط ضربات کاری به 

مقتول بزنیم.«
 بعد از این دفاعیات هیئت قضایی ادامه جلسه را 
به تاریخ دیگری موکول کرد تا شاهدان حادثه به 
دادگاه احضار شوند و بعد از شنیدن توضیحات 

آنها رأی صادر شود.
همچنین قرار است عارف که توانسته بود رضایت 
اولیای دم را جلب کن��د در تاریخ مقرر از جنبه 

عمومی جرم محاکمه شود.
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سیاست پیشگیری از وقوع جرم
پیش��گیری از ج��رم از جمل��ه مهم تری��ن مؤلف��ه و 
سیاس��ت های پلیس اس��ت. این حقیقتی معلوم است 
که پیش��گیری همواره بهتر از درمان اس��ت. از این رو 
در حوزه پیش��گیری های اجتماعی، تالش بر این است 
که زمینه ه��ای وقوع ج��رم در جامعه رف��ع و با عوامل 
تش��کیل دهنده جرم از روش ه��ای ایجاب��ی از جمله 
آموزش های همگانی، اطالع رسانی و روش های سلبی 

برخ��ورد الزم صورت گیرد.   از س��وی دیگ��ر از جمله روش های پیش��گیری که در 
برنامه های مدرن پلیس قرار دارد، پیشگیری وضعی است، یعنی وضعیت و شرایط را 
به گونه ای مدیریت کنیم که امکان ارتکاب جرم به حداقل برس��د. مثاًل در این حوزه 
از پیش��گیری در خصوص مقابله و جلوگیری از سرقت، شیوه مقابله با سرقت و سایر 
جرائم به شهروندان آموزش داده شود. این موضوعات و موضوعات مشابه تنها زمانی 
نتیجه بخش است که با کنترل های اجتماعی غیررسمی  از سوی نهادهای اجتماعی 
از جمله خانواده و مدرسه همراه شود و هرچه این تعامل بیشتر شود آثار پیشگیری ها 
در جامعه بهتر دیده می شود. به منظور حمایت از شهروندان مقابل خطر وقوع جرم، 
افزایش آگاهی عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه، نظارت و مراقبت بر اماکن 
عمومی و مناطق جرم زا، افزایش هزینه ارتکاب جرم از رهگذر افزایش حضور و تقویت 
احتمال دستگیری از جمله مواردی است که در راستای پیشگیری از جرم در فراجا 
انجام می شود. در این رابطه تشکیل پلیس پیشگیری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، 
مراکز مشاوره و مددکاری در کالنتری و راه اندازی سامانه ۱۱۰ از اقدام هایی است که 

در راستای پیشگیری از جرم انجام شده است.
 امروز پلیس با شعار جامعه محوری به دنبال استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت مردمی 
و بهره گیری از مش��ارکت های عمومی در راس��تای برقراری نظم و امنیت اجتماعی 
است. بنابراین پیشگیری اجتماعی در حقیقت برای ایجاد تغییرات و اصالحات فردی 
و محیطی است که منجر به اصالح جامعه شود و جلوگیری از جرم نیز به صورت ویژه 

در دستور کار فراجا قرار دارد. 
در پیشگیری اجتماعی تالش بر این است که افراد جامعه در تأمین امنیت و آرامش 
خود مشارکتی فعال داشته باشند. در این نوع پیشگیری دو روش وجود دارد؛ روش 
پیشگیری جامعه مدار و روش رش��د مدار. در پیشگیری اجتماعی جامعه مدار، هدف 
حذف عوامل جرم زا در جامعه است، یعنی تالش ش��ود عواملی که منبع وقوع جرم 
هستند از جامعه حذف شوند )در این زمینه تأمین و  راه اندازی برخی مراکز از جمله 
کالنتری ها، مدارس جدید، فضای سبز و تفریحی الزم و ضروری به نظر می رسد(، اما 
در پیشگیری اجتماعی رش��دمدار اگر جرمی از کسی سر زد باید با مداخله صحیح و 
سریع و بهنگام روی وی و محیط پیرامون او جلوی مزمن شدن بزهکاری او در آینده 
گرفته شود که در این زمینه تعامل با مراکز دولتی با هدف شناسایی در برقراری ارتباط 
با مراکز و سازمان های وابسته آن و اس��تفاده از توانمندی های بالقوه و بالفعل آنها در 
راستای مأموریت های مشارکتی از طریق رابطان مراکز دولتی، برگزاری همایش های 
تخصصی، برگزاری نمایش��گاه های دولتی، اجرای طرح های مش��ارکتی با همیاری 
سازمان ها، تعامل با تش��کل های غیردولتی، هیئت های مذهبی، بسیج، مشارکت با 
اقش��ار اجتماعی، معلمان، اصناف، دانش آموزان، ایجاد مراکز مش��اوره و مددکاری، 
همه و همه می توانند در پیشگیری اجتماعی رشدمدار تأثیر داشته باشند. به طورحتم 
همه افراد جامعه باید به این اعتقاد و باور رس��یده باش��ند که هر اقدام و عمل آنها در 
سرنوش��ت جامعه ای که در آن زندگی می کنند تأثیری مستقیم خواهد داشت و در 
ادامه بازخورد و عواقب کارها و اقدامات صورت گرفته به خود آنها برخواهد گشت. از 
این رو همه باید خود را عضو جامعه و جامعه را به سان خانواده خود بدانند. اگر اینگونه 
عمل کنیم به طورحتم شاهد جامعه ای مطلوب و ایده آل خواهیم بود، چراکه اگر این 
تعلق فکری و قلبی ایجاد نشود در آن صورت است که فرد بی تفاوت به فعل و انفعاالت و 
اتفاقات پیرامونش تنها به فکر وضعیت خود است که در این صورت با اتفاقات جزیره ای 
نمی توانیم منتظر داشتن جامعه ای مطلوب باشیم. در حوزه امنیتی و انتظامی که بستر 
سایر موضوعات اقتصادی و اجتماعی است، مشارکت، همراهی و هم آفرینی همه مردم 
و سازمان ها ضروری است و همه باید با محوریت پلیس خود را در تأمین، حفظ و ارتقای 

امنیت و آرامش جامعه خود سهیم و دخیل بدانند.
* فرمانده انتظامی تهران بزرگ

  آرمین بینا 
زن ج�وان وقت�ی از بان�د س�رقت اخراج ش�د 
ب�ا اداره پلیس تم�اس گرفت و راز س�رقت های 
س�ریالی از طافروش�ی ها را برم�ا  ک�رد. 
روز پنج ش��نبه ۱8 ش��هریور س��ال گذش��ته مرد 
طالفروش��ی در تهران به اداره پلی��س رفت و از دو 
زن ناشناس به اتهام سرقت زنجیر طال از مغازه اش 

شکایت کرد. 
ش��اکی در توضیح ماجرا گف��ت: »دقایقی قبل در 
مغازه ام نشسته بودم که دو زن که ماسک بهداشتی 
به صورت داش��تند به بهانه خرید طال وارد مغازه ام 
ش��دند. یکی از آنه��ا گفت چن��د روز دیگر مجلس 
عروسی خواهرش است و می خواهد برای خواهرش 
یک زنجیر طال کادو بخرد. برای آنها چند زنجیر طال 
از پشت ویترین و پیشخوان آوردم و دو زن جوان هم 
دست به دست کردند، اما نپس��ندیدند و از مغازه ام 

بیرون رفتند. 
س��پس من هم زنجیرها را دوب��اره داخل ویترین و 
پیشخوان چیدم، اما متوجه شدم یکی از زنجیرهای 
طال که 5۰ میلیون تومان ارزش داشت، نیست. وقتی 
دوربین های مغازه را بررسی کردم، فهمیدم یکی از 
زن ها در فرصتی که م��ن زنجیر طالی دیگری را به 
دوستش نشان می دادم به صورت حرفه ای آن را در 

آستینش جاسازی کرده است.« 
   سارقان سابقه دار    

با ش��کایت مرد طالفروش، پرونده به دستور قاضی 
مرتضی رس��ولی، بازپرس شعبه هش��تم دادسرای 
ناحیه 34 برای شناسایی سارقان در اختیار تیمی از 

کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. 
مأم��وران پلی��س در نخس��تین گام دوربین های 
مداربس��ته مغازه طالفروش و اط��راف آن را مورد 
بررسی قرار دادند. دوربین ها عالوه بر دو زن جوان، 
مرد جوانی را هم شکار کرده بود که در بیرون از مغازه 
کشیک می داده و  پس از سرقت همراه دو زن از آنجا 

دور شده بود. 
همزم��ان با ادام��ه تحقیق��ات درباره ای��ن حادثه، 
مأموران با چند ش��کایت مش��ابه دیگر هم روبه رو 
شدند و آخرین ش��کایت نیز 25 اسفند سال قبل از 
سوی مرد طالفروشی مطرح شد که از سه زن جوان 
به اتهام س��رقت گردنبند طال به ش��یوه کش روی 

شکایت کرده بود. 
ش��اکی گف��ت: »س��ه زن وارد مغ��ازه ام ش��دند و 
می خواستند گردنبند طال بخرند. آنها چند گردنبند 
را دیدند، اما نخریدن��د و از مغازه ام بی��رون رفتند. 
دقایقی بعد متوجه ش��دم یک گردنبن��د به ارزش 

35 میلیون تومان از مغازه ام سرقت کرده اند.« 
مأم��وران پلیس این ب��ار در بازبین��ی دوربین های 
محل حادثه دریافتند متهمان در بی��رون از مغازه 
برای لحظاتی ماس��ک بهداش��تی را از صورت خود 
برداشته اند و چهره آنها توسط دوربین های مداربسته 

ضبط شده است. 
از آنجایی که احتمال می رفت س��ارقان س��ابقه دار 

باش��ند، مأموران پلیس به س��راغ آلب��وم متهمان 
سابقه دار رفتند و فهمیدند دو زن جوان به نام های 
فرح و پرس��تو از س��ارقان س��ابقه داری هستند که 

چندین بار به اتهام سرقت به زندان افتاده اند.  
  تماس یک زن 

پس از شناسایی متهمان، مأموران برای دستگیری 
به مخفیگاه آنها رفتند، اما دریافتند مدتی قبل محل 
زندگی شان را تغییر داده اند. در حالی که تحقیقات 
برای دستگیری متهمان ادامه داشت، زن جوانی با 
اداره پلیس تماس گرفت و مخفیگاه فرح را در یکی از 

شهرهای شمالی کشور به مأموران پلیس لو داد.
وی گفت: »فرح از دوستان قدیمی من بود. او وضع 
مالی خوبی نداشت، اما پس از مدتی متوجه شدم 
که پولدار شده است. کنجکاو شدم و او را زیر نظر 
گرفتم که فهمیدم از مغازه های طالفروشی سرقت 
می کن��د. پیش��نهاد دادم من هم عضو باندش��ان 
ش��وم و او هم قبول ک��رد، اما هر بار که س��رقت 
می کردیم سهم کمی به من می داد و می گفت من 
حرفه ای نیستم و بعد هم مرا کنار گذاشت. مدتی 
قبل فهمیدم برای اینکه شناس��ایی نش��ود محل 
زندگی اش را از تهران به شهرس��تان آمل منتقل 
کرده و در ویالی مجللی زندگی می کند. از او کینه 
داش��تم و به دنبال فرصتی بودم ت��ا انتقام بگیرم، 
به همین خاطر تصمیم گرفت��م محل زندگی اش 

را لو بدهم.« 
   بازداشت متهم 
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بدین ترتیب مأموران پلیس با گرفتن نیابت قضایی 
راهی آمل شدند و فرح را در ویالی مجللش بازداشت 

و به تهران منتقل کردند. 
وی در بازجویی ه��ا ابت��دا منکر جرمش ش��د، اما 
وقتی چهره خود را در فیلم دوربین های مداربسته 
طالفروشی ها دید به سرقت های سریالی با همدستی 

دو زن و یک مرد اعتراف کرد. 
  گفت وگو با متهم 

چه شد که وارد باند سرقت شدی؟ 
من ابتدا تنها سرقت می کردم، اما آخرین بار که به 
زندان افتادم با هم سلولی ام تصمیم گرفتیم باندی 

عمل کنیم. 
در زندان باند سرقت را تشکیل دادید؟ 

بله. پرستو را از قبل می شناختم و می دانستم به شیوه 
کش روی سرقت می کند تا اینکه آخرین بار در زندان 
با او  هم سلولی شدم. ما دو نفر تصمیم گرفتیم وقتی 
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صاحب مغازه را گرم می کردم و پرستو هم تکه طالیی را کش می رفت. 

   سارق اخراجی
  باند سارقان طالفروشی را لو داد

پس�ر جوانی ک�ه مته�م اس�ت پنج م�اه قب�ل در 
درگیری یک�ی از همکارانش را به خاط�ر طرفداری 
از کارفرمای�ش ب�ه قتل رس�انده، دس�تگیر ش�د. 
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مرد جوان زخمی که چند ساعت قبل برای درمان به یکی 
از بیمارستان های ش��مالی تهران منتقل شده بود بر اثر 

شدت خونریزی فوت کرده است. 
با اعالم این خبر بازپرس جنایی همراه تیمی از کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی راهی بیمارستان شدند و در آنجا 

تحقیقات خود را آغاز کردند. 
بررسی ها حکایت از آن داشت مقتول که به عنوان پیک 
موتوری در مغازه ای حوالی نیاوران مشغول به کار بوده، 
چند ساعت قبل در درگیری دسته جمعی با تعدادی از 
همکارانش زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان به 

کام مرگ رفته است. 
همچنین مشخص شد در این درگیری دسته جمعی که 
به خاطر دستمزد بوده، گروهی تصمیم داشتند کارشان 
را تعطیل کنند تا صاحب مغازه حقوقشان را افزایش دهد، 
اما مقتول و سه نفر از دوستانش از کارفرما حمایت کردند 
و همین موضوع باعث درگیری آنها شد که در جریان آن 
مقتول به کام مرگ رفته و یکی از دوستانش زخمی و در 

بیمارستان بستری شده است. 
مأم��وران پلیس همزمان با انتقال جس��د به پزش��کی 
قانونی چند نفر از عامالن درگیری را بازداش��ت کردند، 
اما همه متهمان ادعا کردند که قاتل پس��ر جوانی به نام 

بابک است. 
یکی از متهمان گفت: »وقتی درگیری باال گرفت و همه 
یکدیگر را کتک می زدیم، بابک با چاقو مقتول و دوستش 

را زخمی و بعد هم فرار کرد.« 
با به دست آمدن این اطالعات، مأموران برای دستگیری 
متهم راهی خانه او شدند، اما مشخص شد وی از محل 

زندگی اش به مکان نامعلومی گریخته است. 
  بازداشت قاتل 

بدین ترتیب مأموران پلیس، بابک را به اتهام قتل عمد 
تحت تعقیب قرار دادند تا اینکه پنج م��اه بعد از حادثه 
موفق ش��دند او را هنگامی که با یکی از بس��تگانش در 
اطراف تهران در حال حمل بار بود، شناسایی و دستگیر 

کنند. 
در حالی که تمام دالیل و ش��واهد حکای��ت از آن دارد 
بابک عامل قتل است، وی در بازجویی ها منکر جرم خود 
شد و در ادعایی گفت: »درگیری ما دسته جمعی بود و 
گروه ما می خواست کار را تعطیل کند و به کارفرما فشار 
بیاورد تا حقوقمان را افزایش دهد، اما مقتول و سه نفر از 
دوستانش از کارفرما حمایت می کردند و حاضر نبودند 
کار را تعطیل کنند. هر چقدر ب��ه آنها گفتیم که هزینه 
زندگی باال رفته و حقوقمان کفاف خرج و مخارجمان را 
نمی دهد گوششان بدهکار نبود. البته آنها مدعی بودند 
که اگ��ر کار را تعطیل کنیم نه تنه��ا حقوقمان افزایش 

نمی یابد، بلکه بیکار هم می شویم.« 
وی ادامه داد: »شب حادثه همین موضوع باعث درگیری 
ما شد. در آن درگیری همه با چوب و چاقو به هم حمله 
می کردند و حتی من هم زخمی شدم، اما نفهمیدم که 
مقتول با ضربه کدام یک از عامالن درگیری زخمی و به 
قتل رسید. پس از حادثه وقتی فهمیدم همکارم به قتل 

رسیده است از ترس فرار کردم.« 
متهم در ادامه برای تحقیقات بیش��تر و مشخص شدن 
صحت و س��قم ادعایش به دس��تور بازپرس جنایی در 

اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت. 

  پیک مو تو ر ی  قا تل 
   به د ا م ا فتا د 
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ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت دوم:7/12  /1401     تاريخ انتشار نوبت اول: 6/27 / /1401  
على برقى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك گرگان  

ا  تها م    قتل  به  گر د  ن    مر  د ه
تعقیب و گريز 40 دقیقه اي
 براي دستگیري 2 زورگیر

زورگیران جوان در تعقیب و گریز 40 دقیقه اي با پلیس در ش�مال تهران به دام 
افتادند. 

به گزارش »جوان«، در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنیت اجتماعي کارآگاهان پایگاه 
یکم پلیس آگاهي در خیابان هاي شمالي تهران در حال گش��ت زني بودند که به دو 
سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند و دستور ایست را صادر کردند. دو 
مرد جوان پس از مشاهده کارآگاهان با موتورسیکلت متواري شدند و به خودروهاي 
عبوري نیز آسیب وارد کردند. کارآگاهان بالفاصله وارد عمل شدند و در یک تعقیب 
و گریز 4۰ دقیقه اي با ایجاد ط��رح مهار دو متهم را ب��ه دام انداختند. کارآگاهان در 
تحقیقات ابتدایي دو قبضه چاقو و چند گوشي سرقتي کشف کردند و متوجه شدند 
افراد دستگیر شده زورگیران حرفه اي ش��مال تهران هستند که به دام قانون گرفتار 
شده اند.  متهمان پس از انتقال به پایگاه یکم پلیس آگاهي در تحقیقات ابتدایي به جرم 

زورگیري از شهروندان در شمال تهران اعتراف کردند . 
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