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آبروداری قانونی برای مجرمان
یادداشت

خبرنگار

صدای کشــیده شدن حلقههای بههم پیوســته زنجیر پابند روی زمین خبر از ورود
مجرمی خطرناک میدهد .او که قبل از دســتگیری با ســینهای ستبر و صدایی رسا
قربانیانــش را آزار مــیداد و جانشــان را به لب میرســاند حاال با دیــدن لنز دوربین
خبرنگاران ناگهان چهره درهم میکشد ،شانههایش خم میشوند و دستهایش
ســپری برای پنهان کردن صورت .چشــمانی که روزی شــرارت از آن میبارید حاال
پشــت انگشــتهای عمــودیاش پنهــان شــده تا هیچکــس نــه او را بشناســد و نه
بازخواستشکند...
اما همزمان که قاضی یا افســر پرونده شروع به بازجویی از متهم میکنند فرصتی
پیش میآید تا خبرنگاری به دور از چشم سایرین عکسی نه چندان با کیفیت از وی
بگیرد و خوشحال و مسرور از این موفقیت که توانسته تصویر یک جنایتکار یا سارقی
حرفهای را برای مستند کردن گزارش یا خبرش ثبت کند میخواهد راهی شود که
شنیدن جمله «شطرنجیش کن» حجت را بر کل فرآیند شناسایی تمام میکند و
خطهای کج و معوج صفحه آرایی روی چهره مجرمان نقش میبندد.
براستی شطرنجی کردن صورت یک مجرم خطرناک و یک جانی بالفطره و استتار آن
به صورتی که ناشناس بماند تا چه حدی ضرورت دارد؟ آیا همان اندازه که رسانهها با
پوشاندن چهره متهمان ملزم به حفظ آبروی او میشوند ،خودش در هنگام ارتکاب
جنایت لحظهای به حفظ آبرو ،حیثیت و جان و مال قربانیانش فکر کرده است؟
این موضوع از چند وجه قابل بررســی اســت؛ خوشبینانهترین حالت این است که
اگر متهمی ناخواسته مرتکب جرمی شده است جا دارد تا رسانهها نسبت به حفظ
آبرو و حیثیت وی تالش کنند چراکه ممکن است برخی پس از دستگیری و گذراندن
دوران محکومیت به جامعه برگردند و زندگی سالمی را همانند سایر افراد در پیش
گیرند .از سوی دیگر این افراد خانوادهای دارند که در صورت فاش شدن هویتشان
میتواند باعث از بین رفتن آبروی چندین سالهشان شود و زندگی و آیندهشان را با
اما و اگرهایی روبهرو کند.
وجه دیگر این ماجرا به مجرمانی برمی گردد که جرم و جنایت شغلشــان اســت.
آنها با روند قضایی پرونده هایشــان کامالً آشــنا هستند و هیچ هراســی هم از دیده
شدن ندارند؛ حتی بعضی از آنها وقتی با یک خبرنگار روبهرو میشوند بدون هیچ
هراسی در دوربین نگاه میکنند تا عکسشان گرفته شود .با این حال مراجع قضایی
و انتظامی اصرار دارند که عکس متهمان و مجرمان با پوشش منتشر شود.
شاید یکی از دالیل نشان ندادن چهره متهمان پیشگیری از هتک حیثیت خانواده
مجرمان اســت .امــا مگر نه اینکه برخــی از همین مجرمان با تخلفاتشــان زندگی
بسیاری از خانوادهها را از هم پاشیدهاند و باعث هتک حرمت خانوادههای بسیاری
شــدهاند؟ مگر نــه اینکه چهره این مجرمان باید برای ســایر قربانیــان احتمالی در
آینده شناسایی شود؟ پس چرا باز هم دیده نشدن چهره او از ملزومات دستگاههای
قضاییوانتظامیاست؟
شاید گفته شود که انتشار عکس مجرمان خطرناک و سابقه دار باعث جریتر شدن
مجرمان خواهد شد و بیپرواتر از قبل به اعمال مجرمانهشان بپردازند .اما هراس از
جری شدن مجرمان نباید مانع اقدامی بازدارنده باشد.
محمد بلوری روزنامه نگار و از حادثه نویســان پیشکســوت معتقد است« :پوشش
تصاویــر متهمان و مجرمان فقــط عکس را ضایع میکند و هیــچ خاصیتی ندارد.
پیش از انقالب ما مسألهای با عنوان شطرنجی کردن عکسهای متهمان نداشتیم
یا عکســی منتشــر میشــد یا نمیشــد .اما در ســالهای اخیر شــاهد آن هستیم که
عکس متهمان و مجرمانی که جرایم بسیاری را مرتکب شدهاند باید با پوشش کار
شــود و این مسأله کامالً بیمعنی اســت .بهخاطر دارم پیش از انقالب پروندههای
متعددی از جمله مهدی بلیغ (قاتل ســریالی) را منتشر کردم و عکس متهمان را
هم بدون پوشــش چاپ کردیم اما در حال حاضر متأســفانه محدودیتها باعث
شدهتامتهمانباخیالیآسودهازمنتشرنشدنتصاویرشانکامالًناشناختهبمانند.
اما اگر چهرهاش منتشر شود هم باعث آگاهی شهروندان و شناسایی آنها میشود
هم اینکه مجرم در دفعات بعدی احساس ناامنی بیشتری در ارتکاب جرایم داشته
باشــد.ای کاش الاقل قانونی وضع میشد تا فقط نوار باریکی بر چشمان مجرمان
کشــیده میشــد بواقع شــطرنجی کردن عکس خالفکاران هیچ کمکی به موضوع
اطالع رسانی ،آگاهی دادن و جذابیت خبری نمیکند».
در نهایت به نظر میرســد در مورد این موضوع خأل قانونی وجود دارد چراکه بارها
شاهد بودهایم سارقی بهخاطر چند فقره سرقت و زورگیری با دستور مقام قضایی
عکســش بدون پوشش منتشــر شده اما مجرمی که دســت به جنایتی سریالی زده
مجوز انتشــار عکس بدون پوشــش را نگرفته و رســانهها موظف به انتشار چهرهای
شطرنجی از او شدهاند.
بیشــک وقتی انتشــار عکس مجرمان ســابقه دار بدون پوشــش با موانعی روبهرو
نباشد میتواند یک عامل بازدارنده برای بسیاری از آنها باشد .چرا که اگر مجرمان
هراســی از دیده شــدن نداشــتند بــا رؤیــت دوربین یک خبرنــگار یا عــکاس هر دو
دستشان را سپری در جلوی صورتشان نمیکردند.
تا وقتی هم که این خأل قانونی وجود دارد مجرمی که سالها دست به ارتکاب جرم
زده و جنایــات متعددی را مرتکب شــده حــق دارد در صورت انتشــار تصویرش از
رسانه مورد نظر شکایت کند که البته جای تأمل دارد!

حوادث جهان

شلیک مرگ به باجناق با دستور همسر

کامران علمدهی

گــروه حــوادث  /مــرد میانســال که با همدســتی همســر و
خواهرزنش ســناریوی قتل باجناق خــود را طراحی و اجرا
کرده بود با ردیابیهای پلیس دستگیر شد.
حدود  6ســال قبل رســیدگی به این پرونده در دســتور کار
پلیــس قــرار گرفــت .اردیبهشــت ســال  91مــرد جوانی با
پلیــس تماس گرفت و از قتل دایی خود در خانهاش خبر
داد .وی به مأموران گفت :امروز قرار بود داییام بههمراه
زن و بچــهاش میهمان ما باشــند .ظهر کــه زن داییام به
همــراه فرزنــدش بــه خانه آمد ســراغ دایــی را گرفتیم که
گفت کمی دیرتر میآید اما وقتی ساعتی گذشت و خبری
از وی نشــد بــا او تمــاس گرفتیــم که جــواب نــداد .نگران
شــدیم و من بــرای اطالع از وی به خانه شــان در یوســف
آبــاد رفتم .اما به محض ورود با جســد خونین داییام در
ســالن پذیرایی روبهرو شدم .همزمان با اعالم موضوع به
بازپــرس ویژه قتــل و کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی
پایتخت پروندهای در این یگان تشــکیل و کارآگاهان برای
بررسی موضوع وارد عمل شدند.
بــا شــروع تحقیقــات از محــل جنایــت مشــخص شــد که
مقتول با ســاح گرم و پس از برخورد گلوله به ســرش در
اتاق پذیرایی خانهاش به قتل رسیده و از آنجا که در خانه
بــاز بوده و هیچ گونه آثار تخریبی وجود نداشــت این ظن
ایجاد شد که قتل از سوی فرد یا افرادی آشنا انجام گرفته
است .در ادامه همسر وی اظهار داشت که از ماجرای قتل
شــوهرش خبر ندارد ،اما زمانی که تحقیقات تخصصی از
وی انجــام شــد کارآگاهان دریافتند کــه وی بارها به خاطر

دستگیری

باند 15نفره دزدان خانه های پایتخت
گروه حوادث /وقوع ســرقتهای سریالی از خانههای شــمال و شمال غرب تهران در چند
ماهــه اخیر موجب شــد تا پرونــدهای ویژه در دســتور کار مأمــوران کالنتری  134شــهرک
غرب(قــدس) قــرار بگیــرد و در ادامه هم مأمــوران پلیس موفــق شــدند در عملیاتی ویژه
متهمــان را که  13مرد و دو زن بودند دســتگیر کنند و در اختیــار اداره هفدهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار بدهند.
روز گذشــته ســردار حســین رحیمی ،رئیس
پلیــس تهــران بزرگ بــا حضــور در کالنتری
 134گفــت :تمــام ســارقان بویــژه ســارقان
خشــن کــه باعــث ســلب آرامــش و امنیــت
شــهروندان میشــوند ،بداننــد کــه پلیس با
افــرادی کــه بخواهنــد نظــم و امنیــت شــهر
و شــهروندان را برهــم بزننــد بــا قاطعیــت
برخــورد خواهــد کــرد و بــا هیــچ فــردی هم
شوخی ندارد.

اظهارات مالباختگان

یکی از مالباختگان این سرقتهای سریالی
هــم بــا حضــور در کالنتــری شــهرک غــرب
عنوان کرد :تصاویر دوربینهای مداربســته،
نشــان مــیداد کــه ســارقان ســاعت 20:37
وارد خانهام شــدند و ظــرف  20دقیقه همه
امــوال داخل گاوصندوق شــامل؛ پــول ،ارز،
طــا و جواهــرات بــه ارزش تقریبــی 400
میلیــون تومان را ســرقت کردنــد .مالباخته

آرزو کیهان
مترجم

ابتکار جالب یک
کشیش در امریکا

دیگــری هم گفت :بــه همراه خانــوادهام در
مســافرت بودیــم کــه بــا تماس همســایهها
متوجــه ســرقت از خانه مان شــدیم که پس
از مراجعه متوجه شدیم سارقان با تخریب
درخانه اقدام به سرقت بیش از  100میلیون
تومان طال و ارز کردهاند.

پاتوق دزدان در خانه ویالیی

ســرانجام با بهرهگیــری از تصاویر بهدســت
آمــده دوربینهــای مداربســته محــل
سرقتها ،پلیس موفق به شناسایی گروهی
از مجرمان ســابقه دار شــد کــه مجموعهای
از جرایــم متعــدد را در پرونــده خــود دارند.
بهطــوری که  6عضو این گروه دارای ســابقه
ارتــکاب جنایت و قتل عمد هســتند که پس
از جلــب رضایت اولیای دم و ســپری شــدن
محکومیتشان از زندان آزاد شدهاند.
همچنیــن در بررســی ســوابق یکــی دیگــر از
اعضای شناســایی شــده این گروه مشخص

کشــیش کلیســای فلوریــدا امریــکا بــرای
آســایش عبادتکنندگان مکانــی را برای
نگهــداری از ســگهای آنــان مهیــا کرده
است.
بــ ه گــزارش گــوود نیــوز ،پــدر «آلبــرت»
سرپرســت کلیســا بیان کرده در جایی که
پذیرای بندگان خدا هســتیم تا بــا وی راز

دسته گل های عجیب و غریب عروس

یــک شــرکت برگزارکننده مجالس عروســی در امریــکا برای عروسهایش دســته
گلهای خوردنی و عجیب درست میکند.
بهگــزارش گودنیوز ،این شــرکت از چند ســال پیش کار خود را آغــاز کرده و اکنون با
ســفارشهای عجیب عروس و دامادها هر آنچه زوجها خواســتارش هستند ارائه
میدهد .بنا بر اطالعات منتشــر شده در لیســت این شرکت سفارش دسته گلی از
پیتزا ،نان ،گوشت گاو ،پشمک و گلهای سنتی نیز دیده میشود.
مســئوالن شــرکت معتقدند که با توجه به ســفارشهای عجیب کســب و کارشان
بشــدت رونق گرفته اســت .برخی از دســته گلهای عروس نیز از جنس شیرینی و
خوراکی بوده اما در ظاهر شبیه به گلهای رنگین طراحی شدهاند.
به عقیده این زوجهای عجیب چنین دسته گلهایی برای همیشه در ذهن عروس
و داماد و میهمانانشان خواهد ماند.

پخت دونات با روکش طال
یک شیرینی فروشی در ایالت فلوریدا امریکا دوناتی پخته که روکشی از طالی
 24عیار داشته و بیش از  100دالر قیمت دارد.
بهگــزارش گــوود نیوز ،تمام مواد بهکار رفته در این شــیرینی مرغوب بوده و در
نهایت با  6ورق نازک طال پوشانده شده است.
صاحبان شیرینی فروشی معتقدند که این شیرینی میتواند مشتریان زیادی
داشته باشد.

اختالف با همســرش درگیری و نزاع داشته و خانوادهاش
نیز از این مسأله آگاه بودند.
بدین ترتیب پس از  6ســال همســر مقتــول در تحقیقات
تخصصی به مشــارکت در قتل همســرش اعتــراف کرد و
گفــت :با همســرم اختالف داشــتم او مــرد بداخالقی بود
و مــرا کتک مــیزد .خواهرم و شــوهرش از این ماجرا خبر
داشتند .من از آنها کمک خواستم تا از این زندگی نجاتم
دهند اما مراد  -شوهر خواهرم -خودش اسلحهای خرید
و شوهرم را کشت.
ســرهنگ علی ولیپور گــودرزی  -معاون مبــارزه با جرایم
جنایــی پلیس آگاهی تهــران بزرگ -در تشــریح این خبر
گفت :از آنجا که نازی ،به حضور شوهر خواهرش بهعنوان
قاتل اصلی پرونده اشاره داشت کارآگاهان با کسب نیابت
قضایی به شــهر اصفهان اعــزام و با همــکاری کارآگاهان

اداره آگاهی این شهر ،موفق به دستگیری باجناق مقتول
بهنام (مراد) و همسرش شدند.
مــراد و همســرش بــه آگاهــی تهــران بــزرگ منتقــل و
تحــت بازجویی قــرار گرفتند اما منکر اتهامــات وارده و
اظهارات نازی شــدند ،اما در نهایت با ارائه مســتندات
پلیســی لب به اعتراف گشــوده و به طراحی نقشــه قتل
باجناقــش اعتــراف کــرد و گفــت :چنــد ســال نــازی از
بداخالقیهــای شــوهرش و فســاد اخالقــی وی گلهمند
بــوده و هر بــار از من و خواهرش میخواســته که کســی
را پیــدا کنیــم تا او را بــه قتل برســانند .در نهایت خودم
ایــن وظیفه را بر عهــده گرفته و یک هفتــه قبل از قتل،
پس از تهیه ســاح گرم از شهرهای غربی کشور ،از نازی
خواســتم که روز حادثه به بهانــهای از خانه بیرون رفته
و در خانــه را بــاز بگذارد .او نیز به بهانــه صرف ناهار به
خانــه خواهر مقتول رفت تا ردی از خــود بهجا نگذارد،
اما قبــل از رفتن با آبمیوه حــاوی قرصهای خواب آور
مقتول را بیهوش کرد به این ترتیب من با خیال راحت
وارد خانــه شــده و با ســاح گرم به ســر مقتول شــلیک
کــردم و پــس از قتل به اصفهــان گریخته و ســاح را در
رودخانه زاینده رود انداختم.
با اعترافات قاتل ،تحقیقات از نازی و خواهرش انجام شد
که در نهایت این دو نفر نیز به مشارکت در قتل اقرار کرده
و با تشــریح جزئیات ماجرا عنوان داشــتند که در ماجرای
قتــل دخیل هســتند .در حــال حاضر پرونده در بازپرســی
شعبه  4ناحیه  27تهران ،در حال رسیدگی است.

شــد که وی تاکنــون  65بار به اتهــام ارتکاب
جرایم مختلف دســتگیر و روانه زندان شده
است.
همــه اعضای ایــن گروه از ســارقان طی یک

عملیــات ضربتــی در خانــهای ویالیــی در
منطقــه صفادشــت ،دســتگیر شــدند و در
همــان تحقیقــات مقدماتی مشــخص شــد
کــه دو زن عضو این گروه ،وظیفه شناســایی

محلهای سرقت را به شیوه پرسه زنی و زاغ
زنــی عهــده دار بودهانــد تا خانههــای خالی
از ســکنه را شناســایی و در ادامــه با همکاری
سایر اعضای گروه سرقتها را انجام دهند.

نگهداری مردگان در خانه

و نیاز کننــد چرا نباید میزبــان موجودات
دیگر خالق باشیم.
بــه گفتــه ایــن پــدر روحانــی روزانــه  10تا
 12نفــر به همراه سگهایشــان به کلیســا
میآینــد کــه میتوانیــم از آنهــا مراقبت
کنیم تا صاحبانشــان نیز براحتی بتوانند
در کلیسا دعا کنند.

خوابخلبان
در حال پرواز

انتشارتصاویرلحظهخوابیدنخلبان
هواپیمــای بوئینــگ  747هنــگام
پــرواز ســوژه رســانههای اجتماعــی
شــد .بهگزارش دیلی میل ،کلیپ 30
ثانیهایکهتوسطکمکخلبانگرفته
شده نشــان می دهد که ســهلانگاری
این خلبــان بــا تجربه ممکن بــود به
قیمــتجــانمســافرانتمامشــود.
خلبــان «ونگ جیاقی» افســر ارشــد
هواپیمای چین که تجربهای 20ســاله
از پرواز بر فراز شــهرهای توکیو ،سئول
و هنگ کنگ داشــته در هنــگام پرواز
ازخســتگیخوابشبردهاســت.این
فیلمچندروزقبلازاعتصابخلبانان
منتشــر شــد کــه بهدلیــل خســتگی و
ســاعتکارطوالنیمــدتیکهفته
دســتازکارکشــیدند.پسازانتشــار
اینکلیپکوتاهبراساسقوانینبرای
خلبانبهخاطرخوابیدنهنگامپرواز
مجازاتتعیینشدهاست.

قبیلــه یــک میلیون نفــری «تروجــا» در
اندونزی مردگانشان را در خانه هایشان
نگهــداری میکننــد .بهگــزارش دیلــی
میل ،برخی از ســاکنان این منطقه حتی
برای بیش از یک دهه مردگانشــان را در
خانه نگهداری میکنند .آنها مدام بدن
مومیایی مردگانشــان را نظافــت کرده و
این فرهنگ را به کودکان خود نیز آموزش میدهند تا بدون ترس از مومیایی هایشان
مراقبت کنند .به عقیده روســتاییان پس از مرگ نیز روح مردگان همچنان در خانه
باقی میماند بههمین خاطر برای مردگان غذا ،لباس ،آب و سیگار میگذارند.

ثبت رکورد پوشیدن لباس روی هم

مرد کانادایی با پوشــیدن  260تی شــرت موفق شــد تا نام خود را در کتاب
رکوردهای گینس به ثبت برساند.
بهگزارش گوود نیوز ،این مرد میگوید پول حاصل از این کار برای کمک به
مدرسه فرزندانش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
«هاســتینگز» میگوید با پوشیدن  260تی شــرت روی هم  20کیلوگرم به
وزنش اضافه شده و نفس کشیدن برایش دشوار بوده است.

