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گروگانگیران آجودانیه می خواستند رابین هود باشند

انگیزه عجیب
متهمان زن و شوهر هستند 
که 2فرزند دارنــد آنها با 
دستور قاضی عظیم سهرابی، بازپرس شعبه 
نهم دادسرای جنایی تهران بازداشت شدند و 
برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران 
اداره آگاهی تهران قرار گرفتند. همچنین قرار 
است به زودی به پزشکی قانونی معرفی شوند 
تا سالمت روانی آنها تحت بررسی قرار بگیرد. 

گفت وگو با مرد مسلح را در ادامه می خوانید.

انگیزه ات از گروگانگیری چه بود؟
می خواســتم پول از ثروتمندان بگیرم و به 
فقرا بدهم. درواقع هدفم ایــن بود تا توازن 
اقتصادی برقرار شــود و نیازمندان مشکل 

مالی نداشته باشند.
از کی این نقشه را کشیدی؟

خیلی وقت بود که این فکر در ســرم بود تا 
اینکه باالخره اسلحه ای خریدم و با همسرم 

راهی سرقت شدم.
همسرت از نقشه ات خبر داشت؟

بله. برای او کامل توضیح داده بودم و او هم با 

من هم نظر بود.
ســاختمانی که وارد آنجا شدی 
و دســت به گروگانگیری زده بودی را از قبل 

شناسایی کرده بودی؟
در یکی از واحد های آنجا یکی از بســتگانم 
زندگی می کرد. البته او وضــع مالی خیلی 
خوبی نداشت اما خبر داشتم که همسایه های 
او خیلی پولــدار هســتند. آنهایی که یک 
شبه پولدار شــده اند. آنهایی که امشب دالر 
خریدند و فردا قیمت دالر رشد کرد و روزبه روز 
پولدارتر شدند. آنهایی که با رخنه کردن در 
بازار دالر ضربه های زیادی به اقتصاد کشور 
زدند و اکثرشان با کالهبرداری و راه نادرست 

به ثروت رسیده بودند.
نقشه ات سرقت از آنها بود؟

می خواستم اموالشان را سرقت کنم و به فقرا 
بدهم. همچنین یک صفحه در اینســتاگرام 
درست کرده بودم و می خواستم آن روز از آنها 
الیو بگیرم و از آنها بخواهم تا توضیح بدهند 

که چطور پولدار شده اند.
اما چرا ماجرا بــه گروگانگیری 

ختم شد؟

وارد منطقه آجودانیه شــدیم اما پلیس به ما 
شک کرد و پس از ورود به پارکینگ ساختمانی 
که بســتگانم در آن زندگی می کردند، یکی 
از ساکنان آن شــروع کرد به داد و فریاد راه 
انداختن. قصدم واقعا گروگانگیری نبود و فقط 
می خواستم الیو بگیرم اما همه ترسیده بودند. 
دقایقی بعد هم پلیس رسید و من ناچار شدم 
تا تیراندازی کنم. اما قصدم آسیب رساندن 
به کسی نبود. می خواســتم حواس مأموران 
را پرت کنم تا همســرم بتواند فرار کند. از 
سوی دیگر اسلحه را روی ســر گروگان ها 
گذاشته بودم تا راهی برای فرار به من بدهند 
اما در نهایت گلوله ای به پایم شلیک کردند و 

دستگیر شدم.
ظاهرا تحصیل کرده اید؟

هم من و هم همسرم فوق لیسانس داریم. من 
لیســانس نرم افزار و فوق لیسانس مدیریت 
دارم. مســئول فنی و کارهــای نرم افزاری 
شــرکت های خصوصی و ارگان های دولتی 
بودم و کارهای پژوهشی بسیاری انجام داده ام. 
همسرم نقشی در گروگانگیری نداشت و دلم 

می خواهد زودتر آزاد شود.

گفتوگو2

وام بانک ها به کارکنانشان محدود شود
یکیازبزرگترینرانتهاییکهدرکشــوراتفــاقمیافتد،وام
دادنبانکهابهکارکنانخودشاناست.بانکهاساالنهبخشیاز
اعتباراتخودرابهدادنوامبهکارکنانخوداختصاصمیدهند
درحالیکهمردمبرایگرفتنیکوامکوچکبایدسالهادوندگی
کنندودرنوبتبمانند!چــهفرقیبینکارمنــدبانکبامردم
غیرکارمندبانکاست!چرابسیاریازافرادبهدنبالپارتیبازیو
رابطهبازیهستندتاکارمندیکبانکشوند؟آیاجزایناستکهاز
اینتوزیعرانتدربانکهابهرهمندشوند؟جاداردبامحدودسازی

اعطایاینوامهاعدالتاقتصادیبیشترمحققشود.
سیدقوامی از تهران 

اینترنت در ایرانشهر متناوب از دسترس خارج می شود
مدتهاســتاینترنتایرانشهردچارمشــکلشدهاستو
متناوبســرویسهایاولیهازجملهگوگلدراینشــهر
غیرقابلدسترسمیشوندامادرزاهدانوزابلاینگونهنیست
وسرعتنتهرچندضعیفامابهبدیایرانشهرنیست.لطفا
بهخواستهمردمایرانشهردراینخصوصکهافزایشسرعت

اینترنتاست،توجهشود.
میرلوحی از ایرانشهر

بعضی از امداد خودروها از مشــترکان را به مکانیکی های 
خاص هدایت می کنند

اشتراکیکســالهامدادخودروراداریموطبققراردادموظف
بهارائهخدماتتعریفشدهبهمدتیکسالهستند.بهتازگی
بعضیتکنیسینهایاعزامیامدادخودروباتشخیصسطحیو
اشتباهمشترکانراگمراهکردهوآدرسمغازهوتعمیرگاهبهآنها
میدهند.بهعنواننمونهدرحالیکهمشکلخودرویمنبسیار
ســادهودرحدتعویضیکقطعهبسیارکوچکبودتکنیسین
امدادخودرواعالمخرابیکامپیوتروچندقلمدیگرکردوگفت
خودرویخودرابهجلویمغازهمنبرسانیدتادرآنجارفعاشکال
کنم!بعــدازبیاعتمادیبهویخودمشــخصابهتعمیرگاهی
مراجعهکردهومشکلخودرویمراباتعویضیکقطعه180هزار
تومانیپالستیکیرفعکردندوخبریهمازمشکلکامپیوترو...
نبود.تکنیسینمذکوردرپاسخاعتراضماگفت:برویدو10بار

شکایتکنید،بههیچجایینخواهیدرسید!
فاطمی از تهران 

آنتن ایرانسل در سایت چوبفروشان بسیار ضعیف است
آنتنایرانسلدرسایتچوبفروشــانواقعدرشهرکصنعتی
خاوراندرکیلومتــر15جادهخــاوراندرحدصفراســت.
درحالیکهکاربرانزیادیدراینسایتوکلشهرکشاغلند

کهازایرانسلاستفادهمیکنند.
سلیمی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

آخرین دفاع متهمان ریزش متروپل
آخرینجلسهرســیدگیبهاتهاماتمتهمانپروندهریزش
ساختمانمتروپلروزگذشتهبرگزارشدو21متهمپرونده

برایآخرینباربهدفاعازخودپرداختند.
بهگزارشهمشــهری،روزدومخردادماهامســالبهدنبال
ریزشساختماندرحالساختمتروپلدرآبادان43نفر،
ازجملهحســینعبدالباقی،مالکاینساختمانجانخود
راازدســتدادندو37نفرنیزمصدومشــدند.ازهمانروز
درحالیکهعملیاتآواربرداریادامهداشتتحقیقاتقضایی
نیزآغازو21نفــرازافرادیکهدرایــنحادثهمقصربودند
دستگیرشدند.اینافرادتعدادیازمسئوالنسابقوکنونی
شهریآبادانبودندکهبرساختمتروپلنظارتکافیانجام
ندادهبودندوباکوتاهیشانمقدماتاینحادثهتلخرافراهم

کردهبودند.
اواخرتیرماهباپایانتحقیقات،پرونــدهمتهمانمتروپلبا
صدورکیفرخواستازدادســرابهدادگاهفرستادهشدوروز
دوشــنبه،10مردادنخستینجلســهمحاکمهبرگزارشد.
دراینجلسهکهبهریاســتقاضیایمانیبرگزارشد،ابتدا
نمایندهدادستانبهدفاعازکیفرخواستپرداختودرادامه
شاکیانشکایتخودرامطرحکردند.دردومینجلسهکهروز
سهشنبهبرگزارشدنوبتبهمتهمانرسیدکهدربرابراتهام
تسبیبدرقتلغیرعمدیازخوددفاعکنند.پسازتفهیم
اتهام،آنهایکبهیکدرجایگاهایستادندواتهامشانراانکار
کردند.آنهامدعیشدندکهندانستهمدارکمربوطبهایمنی
متروپلراامضاکردهاند.پسازدفاع10نفرازمتهمانختم

جلسهاعالمشد.
روزگذشته)چهارشنبه(درسومینجلسهمحاکمهنوبتبه
سایرمتهمانرسیدتاازخوددفاعکنند.آنهانیزمثل10متهم
دیگرحاضرنشدنداتهامشانرابپذیرند.آنهامدعیشدنددر
حادثهریزشمتروپلنقشینداشتهاند.دراینشرایطبودکه
رئیسدادگاهباردیگراتهاماتمتهمانرابهآنهاتفهیمکرد
وپسازاخذآخریندفاع،ختمجلسهاعالمشدوقراراست

دادگاهبهزودیرأیخودرادراینبارهصادرکند.

قربانیان سیل 78نفر شدند
رئیسســازمانمدیریتبحرانکشورازجانباختن78تن
درســیلاخیرخبردادوگفتکهجستوجوهابراییافتن

1۶مفقودیسیلهمچنانادامهدارد.
محمدحسننامیدرتشریحآخرینوضعیتمناطقسیلزده
گفت:برابرآخرینگزارشهاازروزسهشنبهتاکنون2مورد
فوتیبهمجموعجانباختگانسیلدرسراسرکشوراضافهشد
وشمارافرادیکهدرپیجاریشدنسیلدرنقاطمختلف

کشورجانخودراازدستدادهاندبه78نفررسید.

کوتاهازحادثه زوج جوان که با ورود به ساختمانی،  چند نفراز ساکنان را گروگان گرفته بودند در کمتر از 3ساعت دستگیر شدند

زوججــوانوتحصیلکرده،اســلحهایتهیهکردند
وواردســاختمانیدرخیابانآجودانیهشدند.آنها
ادعاکردهاندقصدداشتندپسازگروگانگیریافراد
ثروتمند،اموالشانراتصاحبکنندودراختیارنیازمندانقراربدهند
امااینگروگانگیریمســلحانهدرکمتراز3ساعتبادخالتپلیسو

دستگیریمتهمانپایانیافت.
بهگزارشهمشهری،ساعت17:30سهشنبهیازدهممردادماهمأموران
کالنتریقائمدرحالگشتزنیبودندکهبهرفتارهایعجیبزنومردی
جوانکهسواربر20۶بودندمشــکوکشدندوبهرانندهدستورایست
دادند.اوامابهجایتوقفتصمیمبهفرارگرفتوبهســمتمأموران
تیراندازیکرد.دراینشرایطبودکهعملیاتتعقیبوگریزآغازومتهم
واردکوچهایبنبستدرمنطقهآجودانیهشد.همزمانیکیازساکنان
ساختمانی5طبقهکهبههمراهخانوادهاشقصدخروجازساختمانرا
داشتریموترازدامادرهمانلحظهزنومردپژوسوارواردپارکینگ
ساختمانشدندوبرایفرارازمخمصهاعضایخانوادهراگروگانگرفتند.
ازآنجاکهمتهمانمسلحبودندوجانگروگانهانیزدرخطربود،تیمهای
ویژهپلیسپیشــگیری،آگاهیومأموراننوپودرمحلحاضرشدندو
تالشخودرابرایرهاییگروگانهاآغــازکردند.ایندرحالیبودکه
سردارحسینرحیمی،رئیسپلیسپایتختنیزباتوجهبهحساسیت
موضوعدرمحلحاضرشدهوباپوشیدنجلیقهضدگلولهباگروگانگیر
واردمذاکرهشد.درخواستگروگانگیرمسلحاینبودکهبههمراهزنی
کههمراهشاستوگروگانهاازساختمانخارجشودکهپلیسبرای
حفظجانگروگانهابادرخواستویموافقتکردهودراینشرایطبود
کهمأموراننوپوواردعملشدندوپسازخلعسالحکردنگروگانگیران،

درکمتراز3ساعتازگروگانگیری،آنهارادستگیرکردند.

نقشه سرقت
درتحقیقازگروگانهامشخصشدکهگروگانگیرانقصدسرقت
ازخانههایآنهاراداشتند.یکیازگروگانهاکههنوزوحشتزده
بوددربارهجزئیاتحادثهگفت:منبههمراههمســروفرزندانم
قصدداشــتیمازخانهبیرونبرویمکهریموتپارکینگرازدیم،
همزماندربازشــدوناگهانزنومردپژوســوارواردپارکینگ
شدند.مردجوانمسلحبودکهماراتهدیدکردوگفتاگرحرفی
بزنیمشلیکمیکندوجانمانرامیگیرد.همزمانزنومردیکه
سالخوردهوساکنطبقهاولبودندبهدلیلسروصداازخانهشان
خارجشــدندومردمســلح،همهماراگروگانگرفتوبهداخل
ســاختمانانتقالداد.بعدازماخواســتتاواردیکیازواحدها
شــویمودقایقیبعداززنیکههمراهشبودوبهنظرمیرســید
همسرشاست،خواستتابهسراغواحدهایدیگربرودوهمهرا
یکجاجمعکندامابعدنظرشعوضشدوازاوخواستفرارکند.
آنطورکهمتوجهشدیممردمسلحقصدسرقتاموالماراداشتاما
نمیخواستخودشراتسلیمپلیسکند.ویادامهداد:مردمسلح
نگرانوضعیتهمسرشبودکهازخانهخارجشدوبهراهرورفتتا
ازپنجرهنگاهیبهبیرونبیندازدوهمزمانشروعبهتیراندازیبه
سمتمأمورانکرد.ماهمازفرصتاستفادهکردهودررابهروی
گروگانگیربستیمواواینباربهطبقهسومرفت،بالگددررابازکرد
و3نفرازساکنانآنواحدراگروگانگرفتکهدرنهایتباحضور

مأموراننوپوگروگانگیریپایانیافتومتهماندستگیرشد.

قصدمان گروگانگیری نبود
فریبا زنی 32ساله است که 
او هم مدرک کارشناســی 
ارشد دارد. فریبا هرگز فکرش را نمی کرد که 
نقشه عجیب او و شــوهرش به گروگانگیری 

مسلحانه ختم و اقدام آنها خبرساز شود.

چطور حاضر شــدی با همسرت 
همراه شوی؟

همسرم مرد بدی نیست. می دانستم که قصد 
و نیت بدی ندارد. او می خواست به مردم کمک 
کند و فقرا را از بی پولی نجات بدهد. می خواست 

کاری کند که دیگر جامعه، فقیر نداشته باشد و همه یک دست زندگی کنند.  
اما دست به گروگانگیری زدید؟

نه من و نه شوهرم قصدمان گروگانگیری نبود. می خواستیم الیو بگیریم و بعد 
از سرقت اموال را بین افراد نیازمند تقسیم کنیم که نشد.

تحصیالتت چقدر است؟
فوق لیسانس دارم.

چند فرزند داری؟
یک دختر 2ساله و پسر 8ساله که روز حادثه نزد مادرم بودند.
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گزارش


