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کلکسیونی از سرقت های عجیب در پرونده دزد قدیمی

 سرقت از کودکی و اعتیاد به دزدی
پرویز 58سال سن دارد و می گوید از کودکی پایش در دنیای گفتوگو

سارقان باز شده و از همان زمان با شگردهای مختلف دست 
به سرقت می زده است. او از دزدان قدیمی پایتخت محسوب می شود که بارها 
دستگیر و به زندان رفته است. پرویز می گوید: »سرقت در خونم است و بدون 

دزدی نمی توانم زندگی کند!«

یعنی انگیزه ات از ســرقت این است که نمی توانی بدون سرقت 
زندگی کنی؟

عجیب است به نظرتان؟! راستش انگار به دزدی اعتیاد پیدا کرده ام. هربار که از 
زندان آزاد می شوم باز به سراغ دزدی می روم تا آرام شوم. نمی دانم چه شده که 
احساس می کنم سرقت در خونم است. من از کودکی دست به دزدی می زدم تا 

االن که در آستانه 60سالگی هستم.
از کودکی سرقت می کردی؟

5یا 6سالم بود که از جیب پدرم پول می دزدیدم و بعد از سوپرمارکت ها، اقالم 
خوراکی سرقت می کردم. یک بار صاحب مغازه مچم را گرفت و می خواست 
مرا تحویل پلیس بدهد اما دلش به کودکی ام سوخت و فقط در حد یک تذکر 
و نصیحت گذشت. من اما نمی توانستم دزدی را کنار بگذارم و به سرقت هایم 
ادامه می دادم تا اینکه در سن 12، 13سالگی دســتگیر و در کانون اصالح و 
تربیت زندانی شدم. از همان زمان هر بار که آزاد شدم باز رفتم به سراغ سرقت.

این بار فقط دست به سرقت خانه ها می زدی؟
این بار بله اما تا دلتان بخواهد سرقت با شــیوه های دیگری را انجام داده ام و 
احســاس می کنم اگر امروز آزادم کنند، فردا سرقت را شروع می کنم! انگار 

نمی توانم ترک کنم!

با این حساب چندبار دستگیر شده ای؟
نمی دانم حسابش در دستم نیست اما شاید باالی 30یا 40بار و یا حتی بیشتر.

با چه شگردهایی سرقت می کردی؟
کلکسیونی از شگردهای مختلف در پرونده ام وجود دارد. از سرقت طالفروشی 
گرفته تا سرقت ماشــین و خانه ها. از جیب بری در خیابان های شلوغ گرفته 
تا زورگیری و کیف قاپی. هربار که به زندان می روم یک شــگرد جدید را یاد 
می گیرم و پس از آزادی، شگرد جدید را برای سرقت انتخاب می کنم. البته 
االن دیگر گاو پیشانی سفید شده ام و یک سارق حرفه ای محسوب می شوم. 
اگر در نوجوانی از زندانیان آموزش سرقت می دیدم اما االن خودم سارق تربیت 
می کنم. به حدی که دلم می خواست پسرانم هم راهم را ادامه بدهند و مانند 
پدرشان تبدیل به یک سارق حرفه ای شوند اما آنها با من فرق دارند. ترجیح 
دادند راه مرا در پیش نگیرند. از خالف بیــزار بودند و تصمیم گرفتند درس 
بخوانند. البته مادر خوبی باالی سرشان بود، من اما قدر خانواده ام را ندانستم.

از آنها خبر داری؟
نه، چند سال قبل همسرم از من جدا شد. وقتی به زندان افتادم درخواست 
طالق داد و 2پسرم را با خودش به خارج از کشور برد. آنها خیلی تالش کردند 
که به من درس زندگی بدهند اما دیدند فایده ای ندارد، من معتاد به سرقت 
هستم و کمپی هم وجود ندارد برای ترک دزدی! راهشان را جدا کردند؛ یکی از 
آنها مهندس است و دیگری اگر اشتباه نکنم وکیل شده است. هردویشان آدم 

حسابی هستند و دنیایشان متفاوت از من است.
گفتی به افراد مختلف آموزش سرقت می دهی؟

آموزش می دهم اما یک ریال هم از شاگردانم پول نمی گیرم. دلم می خواهد 
یک شاگرد حرفه ای تربیت کنم که در آینده یک استاد حرفه ای شوند. هرجا 
می روند بگویند شاگرد پرویز هستند، آخر من در دنیای سارقان، معروف و 
مشهور هستم و همه مرا می شناسند و برایم احترام قائل  اند. به شاگردانم همه 

نوع شگردی را یاد می دهم از سرقت خودرو گرفته تا باالرفتن از روی دیوار. 
می دانید که به من می گویند مرد عنکبوتی؟

چرا؟
چون به راحتی از دیوار باال می روم به همین دلیل معروف شدم به مرد عنکبوتی. 
من اصال از در نمی توانم وارد خانه ها شوم، حتما باید از دیوار باال بروم حتی از 
بچگی هم می خواستم وارد خانه پدرم شوم از دیوار باال می رفتم به جای اینکه 

از در وارد شوم.
 سنگین ترین جرمی که به خاطرش بازداشت شدی چه بود؟

 سیاهی لشکر سرقت از یک طالفروشــی بودم. البته من عالقه ای به انجام 
سرقت های بزرگ و پردردسر ندارم.حتی بارها به من پیشنهاد سرقت بانک، 
صرافی و طالفروشی شده اما من رد کرده ام چون ریسکش باالست و مجازاتش 

سنگین.
سیاهی لشکر سرقت طالفروشی یعنی چی؟

نقش زاغزن داشتم. آن هم بعد از سرقت پشیمان شدم.
پس با باند فعالیت نمی کنی؟

نه معموال تنها می روم سرقت، گاهی هم با رفیق صمیمی ام. ترجیح می دهم تنها 
کار کنم چون دردسرش کمتر است. وقتی خودم تبحر دارم چرا وارد باند شوم و 
برای خودم دردسر بخرم. ظرف دو سه ثانیه در ماشین ها، ساختمان، انباری و... 
را باز می کنم. از دیوار باال می روم و به راحتی جیب بری می کنم به همین دلیل 

دیگر نیازی به فعالیت با باند را ندارم.
درس خواندی؟

تا ســیکل. البته هنرمندم، خــط خیلی خوبی دارم. اســتعداد خاصی در 
خوشنویسی و خطاطی دارم. اگر بتوانم اعتیاد به سرقت را ترک کنم، قطعا 
می توانم خطاط حرفه ای و مشهوری شــوم. امیدوارم بتوانم دست از سرقت 

بکشم و راه درست را انتخاب کنم.

سامانه 124 باید پاسخگوی گویا داشته باشد
بهجایاینکهسامانه124پاسخگویشخصیداشتهباشدکهگاهی
ممکناستبیحوصلهباشدویاحالپاسخگویینداشتهباشدبهتر
استپاسخگوییوثبتشکایتگویابرایاینسامانهثبتشودتابه
شکایاتمردمیبهتررسیدگیشــود.هماکنونبرایتماسبااین
سامانهحداقلنیمســاعتمعطلیوجودداردکهبابتآنبایدبه
مخابراتهزینهپرداختوازطرفیپاسخگویبیحوصلهایکهحتی
شایدشکایتشماراثبتنکند.مگرغیرازایناستکهاینسامانهبرای
پاسخگوییبهشکایاتمردمیاستومگروظیفهایجزاینکاردارد.
خاتم زاده از تهران 

جاده یزد خضرآباد نیازمند بهسازی فوری است
درخبرهاشنیدیمکهاعتباراتخوبیازطریقشرکتایمیدروونیز
شهرســتانبرایمحرومیتزداییوجادهسازیدریزداختصاص
یافتهاست.ازمسئوالنتقاضامیشوددرتقسیماعتباراتبهسازی
جادهیزدبهخضرآبادکهتقریباتبدیلبهجادهشوسهشدهاسترا

دردستورکارخودقراردهند.
جلیلی از یزد 

مجریان مسابقات و برنامه های ورزشی با دقت بیشتری انتخاب 
شوند

بهتراستصداوسیمادرانتخابمجریانبرنامههاومسابقاتورزشی
دقتبیشــتریکند.واقعابرخیکلماتیکهتوسطمجریانبهکار
میروددرشأنورزشکاران،صداوسیماومردمنیست.بهعنواننمونه
درمسابقاتتکواندويجهانبهکاربردنبرخیازالفاظیمثلگل
پسر،قندعسل،شیرینپسرو...برایاعضایتیمملیبزرگساالن

تکواندوواقعامناسبنبود.
اعتمادی از تهران 

مهاجرت جوانان از کجور نگران کننده شده است
مدتهاســتکمترجوانیدرمنطقهکجــورباقیمیماند
ودختروپسرازاینمنطقهبهشــهرهاینوشهر،چالوس،
کالردشت،کرج،ساریوتهرانمهاجرتمیکنندچراکه
درجستوجویشغلودرآمدهستند.هرکسیرادرشهرو
روستامیبینیدیامهاجرتکردهیاقصددارداینکاررابکند.
اینموضوعبرایمنبهعنوانیکروســتاییدردآوراست.
کافیاستمسئوالنمشوقهاییقائلشوندوزیرساختهای
زندگیروســتاییراتامینکنندتاهمجوانانتشــویقبه
ماندنوزندگیدرروستاشوندهمآنهاکهمهاجرتکردهاند
بهروستابازگردند.لطفامسئوالنرویاینمسائلکارکنند.
نوری از روستای انگاس بخش کجور

کتابخانه مرکزی کرمانشاه بعد از 15سال به بهره برداری 
نرسیده است

ساختکتابخانهمرکزیکرمانشــاهدرسال86آغازشده
استوقراربود2ســالبعدموردبهرهبرداریقرارگیرداما
متأســفانهتاکنوناینپروژهنیمهکارهماندهاست.اکنون
ازپروژهکتابخانهمرکزیکرمانشــاهتنهااسکلتبتیآن
بههمراهاقداماتجزئیانجامگرفتهاســتوشــهروندان
کرمانشــاهیروزانهنظارهگراینپروژهنیمهتمامهستند.
حتیباوجودمصوبهسفرمقاممعظمرهبریبهکرمانشاه
درخصوصاینکتابخانهومصوبهبیســتوهشتمینسفر
استانیریاستجمهوریبهاستانبازهماقدامقابلتوجهی
انجامنشدهاست.تقاضامیشــودبرایتکمیلاینپروژه
اقدامشودپیشازآنکهسازهموجودبیشترمستهلکشود.
مرادی از کرمانشاه 

آسفالت معابر هر چند سال تعویض شوند
نیازاستمعابرعمومیبهخصوصکوچههابهجایاینکههریکیا
2ساللکهگیریشوندکهتنهاگودالرابهبرآمدگیتبدیلمیکند
هر5یا6سالآسفالتکلمعبرتعویضشودتاازاستهالکوهزینه
نگهداریخودروهاکمشود.هماکنوندربعضیکوچههایکشور
آسفالتهای30یا40ســالقبلبهقدریلکهگیریشدهاندکه

مسیرهایخاکیوسنگالخازاینکوچههاصافترند!
سیف از تهران

قیمت میوه در میدان تره بار شاهین ویال با مغازه ها یکسان است
علتایجادمیادینترهباردرسطحشهرها،عرضهمیوهوترهبار
باقیمتپاییناستتاافرادباتوانمالیکمهمبتواننداین
اقالمرادرسبدغذاییخانوادهخودداشتهباشند.متأسفانه
میدانترهبارمنطقهشاهینویالدرکرج،میوههایخودرا،
همقیمتبامغازههایسطحشهرمیفروشد.ازطرفیاجازه
انتخابودستچینکردنهمنمیدهند.متأسفانهاعتراض
ماهمبهجایینرسیدهاســت.ازشهرداریمنطقهتقاضای

رسیدگیونظارتبرعملکرداینمجموعهراداریم.
بهارلو از کرج

زیر میزی بگیرها مجازات شوند
واقعاچرابرخیازکادردرمانبهرغمدریافتویزیتیاپول
خدماتخودمطابقمصوبهوزارتبهداشتمجدداوجوهی
بهعنوانزیرمیزیمیگیرندوحتیاباییازبیانآنندارند.
جاداردمسئوالنپزشکان،پرستاران،بهیارانوکارمندانیکه
باسفارشیگرفتنوتبانیوزیرمیزیچنینکارهایدوراز
شئونیراانجاممیدهندشناســاییکردهوبهاشدمجازات

برسانندوحتیازاینحرفهمقدسبرکنارنمایند.
سیدپور از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سرقت خودرو با جرثقیل 
رانندهجرثقیلکهخودروهایپارکشدهکنارخیابانراسرقت
میکردپسازدســتگیریاعترافکردکهتاکنونبااینشیوه

6خودروراسرقتکردهاست.
بهگزارشهمشهری،ازچندروزقبلسرقتچندفقرهخودرودر
محدودهشهرکقدسبهپلیسگزارشوتحقیقاتدراینباره
آغازشد.مأمورانبابررسیدوربینهایمداربستهپیبردندکه
عاملسرقتهمهاینخودروهایکنفراســتکهبااستفادهاز
جرثقیلدستبهسرقتمیزند.آنطورکهشواهدبهدستآمده
نشانمیدادسارقباپرسهزدندرخیابان،خودروهاییراکهچند
ساعتازپارکآنهاکنارخیابانگذشــتهبودوبهنظرمیرسید
صاحبشانتاساعتیدیگربهسراغشاننمیآیدرابااستفادهاز
جرثقیلسرقتمیکند.دراینشرایطبودکهمأمورانبهکمین
اینسارقنشستندوسرانجامموفقشــدندسارقراکهسواربر
جرثقیلقصدداشــتخودرویدیگریراسرقتکنددستگیر
کردند.ســرهنگعبدالرضامحمدی،سرپرســتسرکالنتری
دومپلیسپیشگیریدربارهاینپروندهگفت:مأمورانکالنتری
شهرکغربروزپنجشنبهدرحالگشتزنیمتهمرادرحالتردد
مشاهدهوسریعاواردعملشدندودریکعملیاتضربتیاورا
دستگیرکردند.متهم32سالهدرتحقیقاتاولیهبه6فقرهسرقت
اعترافوخریدارخودروهایمسروقهرانیزبهپلیسمعرفیکرد
کهایناقدامبهدســتگیریمالخرمنجرشد.بهگفتهسرهنگ
محمدیهماکنونمتهماندربازداشتبهسرمیبرندوتحقیقات

دراینبارهادامهدارد.


رمز گشایی از مستند CNN توسط 

کارگردان مستند راز نیکا
هفتههاپسازجانباختن
نیــکاشــاکرمی،دختر
تهــران، در نوجــوان
رسانههایمعاندهمچنان
سعیدروارونهجلوهدادن
واقعیتوسوءاســتفادهاز
جانباختــناوهســتند.
سیســتمهایامنیتــیبا
پنهانشــدنپشترسانه
مرجــع CNN بــا»قلب

واقعیت«به»جعلحقیقت«میپردازند؛درحالیکهشواهدقطعی
بهدستآمدهنشانمیدهددختریکهعصرسهشنبه29شهریور

رویسطلزبالهروسریخودراآتشزد،نیکاشاکرمینبود.
بهگزارشهمشهری،عاطفهتلقانی،مستندســاز،ازچندروز
قبلباپیشتولیدمســتند»رازنیکا«تحقیقاتگســتردهای
رادراینبارهآغازکردهاســت.اوکهنایبرئیسانجمن»صلح
عادالنهبرایهمه«استدرمستند»رازنیکا«4فرضیهرامورد
بررسیقرارمیدهد:اولاینکهمرگنیکاشاکرمیدرپیآتش
زدنروسریاشوتعقیبپلیسودستگیریاشتوسطمأموران
وپسازموردضربوشــتمقرارگرفتنرخداد.دومینفرضیه
ایناستکهســقوطازارتفاعبهمرگنیکاشاکرمیمنجرشد.
فرضیهسومایناســتکهنیکاشــاکرمیتوسطشخصیکه
احتماالاورابهساختمانمتروکهدعوتکردهبودبهقتلرسیده
است.اماچهارمینفرضیهایناستکهدخترنوجوانبهمنظور
خودکشیواردساختمانمتروکهشد.تلقانیکه19سالفعالیت
درتحریریههایپخشاخبارشبکهتلویزیونیخبرصداوسیما
رادرکارنامهخوددارد،میگوید:شــبکهخبری CNN3هفته
پیشفیچری)گزارشــیبامضمونچراوچگونــه(راباعنوان
آخرینساعاتزندگینیکاشاکرمیپخشکردوآنراگزارشی
تحقیقینامیدکهبهطوربیسابقهایدرسراسرجهانموردتوجه
قرارگرفتومیلیونهاباربازنشرشد؛اماحتیافرادغیرحرفهای
همباکمیدقیقشــدنمیتوانندتشخیصدهنددختریکه
رویسطلزبالهروســریخودراآتشمیزند،هماندختری
نیستکهدرپناهخودروییایستادهوبهرانندهمیگوید»تکان
نخور!«بههمیندلیلضرورتداردبســتهگزارشی CNNاز
منظرتکنیکیوفرامتنیموردبررسیورمزگشاییمتخصصان
قرارگیرد.اوادامهمیدهد:شبکههایخبریوخبرگزاریهای
معتبرهرگزبدوندریافتتأییدمحتواازکارشناســاناقدامبه
انتشــارخبرنمیکنندوبراییک»بنگاهخبریمرجع«مقوله
»اعتبار«خطقرمزاســتوازآنعدولنمیکند.امااینکهچرا
سی.ان.اندرخصوصنیکاشاکرمیخودراخرجسرویسهای
امنیتیکردوحیثیتاشراحراجکرد،جــایتاملدارد!این
کارشناسرسانهمیگوید:درتحقیقاتمیدانیکهداشتممتوجه
شدمنیکاشاکرمیدخترهنرمندیبود.اوهمتیواالوآرزوهای
بلندیداشتکهفقدانشدردناکاست.درصورتیکهشخص
یااشــخاصیدرمرگاودخیلبودهاند،بیتردیدبایدمجازات
شوند؛امابرایمناینپرســشمطرحاستکهچرارسانههای
شمال)رسانههایکشورهایتوســعهیافته(اگرحقیقتا»زن-
زندگی-آزادی«برایشانمهماستچرابهسادگیازمرگدهها
دخترهمسنوسالنیکاکههشــتممهر،یعنییکروزقبلاز
شناساییشاکرمیتوسطمادرشدرسردخانهپزشکیقانونی
کهریزک،در»آموزشگاهکاج«واقعدرمنطقههزارهنشینکابل

کشتهشدندبهسادگیعبورکردند؟
اومیگوید:مندربارهخبرگزاریهاوشبکههایخبریدولتی
 CNN حرفنمیزنم،بهطورمشــخصمنظورمشبکهخبری
استکهادعای»بیطرفبودن«داردودربیناهالیرسانهو
مطبوعاتیک»رسانهمرجع«بهشمارمیآیدوسؤالایناست:
آیا»کارمندحقیقت«بودنآدمهایرسانهاییکشعاراست!؟
آیاقرارنبودرسانههااستقاللخودراحفظکنندواجازهندهند
کهدولتهاپشتشانپنهانشوند؟!تلقانیدرادامهمیافزاید:
نبایدازکابوسهاییکهطی2ماهاخیررویاهایکودکانایران
زمینرادزدیدهاست،بهسادگیگذشــت.اینروزهاکودکان
ساکنایرانتبدارند،امانهبهعلتکمبود»واکسنآنفلوالنزا«
بلکهتبآنهامتاثرازشعارهاییاستکهدرشبکههایبیبیسی
فارسی،ایراناینترنشــنال،منوتو،رادیوفرداوامثالآنهاسر
تیترخبرهامیشودوعدهایتصورمیکنندباتصمیمخودشان
استکهبهخیابانهامیروند.اینکهتب امروزکودکانماندر
کدامینفردابهشکلعارضهایجســمییاروانیبروزوظهور
کند،مشخصنیست؛امامیدانمخواببســیاریازکودکان
آشفتهاســتوامیدوارمانجمنهایمرتبطبرایحفظامنیت
روانیکودکاننسبتبه»ترند«شدن»بچهکش«واکنشنشان

دهند،شاید»منفعت«کودککشیروشنشود!

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاهازحادثه گفت وگو با سارقی معروف به مرد عنکبوتی که از کودکی دست به سرقت می زد

ســارققدیمیکهمعروفبه

عنکبوتاستوکلکسیونیازدادسرا
جرایمرادرپروندهاشدارد،در
آخرینســرقتخودوقتیازدیوارباالرفتتا
خانهایراخالیکندخبرنداشتمردزیرکیوی
رازیرنظــرداردوتاچنددقیقهبعددســتگیر

خواهدشد.
بهگزارشهمشهری،چندیقبلزنیجوانبا
پلیستماسگرفتوخبرازدستبردسارقانبه
خانهاشداد.ویگفت:بهخانهیکیازبستگانم
رفتهبودمونیمهشبوقتیبرگشتمباتخریب
دربالکنوخانهایبههمریختهمواجهشدم.پس
ازبررسیمتوجهشدمکهتمامطالوجواهراتمبه
همراهفرشوتابلوینفیسودستبافکهارزش

باالییداشتندسرقتشدهاست.
بااینشکایت،مأمورانپلیسراهیمحلسرقت
کهساختمانیدریکیازمناطقشمالتهران
بودشدندوپسازبررسیتصاویردوربینهای
مداربستهمشخصشدسارقان2نفربودهاندکه
یکیازآنهادرحالیکهکالهبهسروعینکیبه
چشمداشتهازدیوارباالرفتهوپسازتخریبدر
بالکنموفقشدهواردآپارتمانشودودستبه
سرقتاموالقیمتیبزند.آنطورکهتصاویرنشان
میدادآنهاابتدازنگخانهرازدندووقتیازنبود
صاحبخانهمتوجهشدندنقشــهخودراعملی

کردهبودند.چهرهمتهمانبهدرستیمشخص
نبوداماباوجودایناقدامــاتاطالعاتیبرای

شناساییوبازداشتسارقانشروعشد.

دستگیری سر بزنگاه
تعدادشــاکیاندراینپروندههرروزبیشــتر
میشــدوآنطورکهبررسیهایمیدانینشان
میداد،سارقاصلیهمیشهکالهبهسر،عینک
بهچشموماسکبهصورتداشــت.اومردی
الغراندامبــودباموهــایجوگندمیوبهنظر
میرسیدکهیکمجرمسابقهدارباشدچراکه
بهراحتیازدیوارباالمیرفتوپسازتخریب
بالکنیاپنجرهواردخانههامیشد.درشرایطی
کهمأموراندرحالبررســیپروندهمجرمان
ســابقهداربودند،کارآگاهبازییکمردزیرک
اسرارســارقتحتتعقیبرافاشکردوباعث
دستگیریاووهمدستششد.ماجراازاینقرار
بودکهچندشبقبلمردیدرحالیکهسواربر
ماشینشبودواردخیابانیدرشمالتهرانشد.
اوناگهاندریکیازکوچههاچشمشبهصحنه
عجیبیافتاد؛2نفرسواربرموتوربودندکهیکی
ازآنهاپیادهشدوزنگچندخانهرازد.دیگری
آمارخانههاییکهچراغشانخاموشبودرابه
همدستشمیدادومردجوانازصحبتهای
آنهااحتمالدادکههردوسارقهستند.ویبه

آرامیبیآنکه2مردمرموزمتوجهشوند،ماشین
راخاموشکردوآنهارازیرنظرگرفت.سرانجام
دزدیکهالغراندامبــودوموهایجوگندمی
داشتوزنگخانههارامیزد،ازدیوارباالرفت
وواردساختمانیشد.دیگرمردجوانمطمئن
شدکهآنهاسارقانیهستندکهقصددستبرد
بهخانههارادارند.بهاینترتیبفورابهپلیس
زنگزدومأمورانرادرجریانسرقتقرارداد.
طولینکشــیدکهپلیسدرمحلحاضرشد؛
درستزمانیکهسارقالغراندامسرقتراانجام
دادهودرحالخروجازســاختمانبودتاترک
موتورهمدستشبنشــیندوهردوفرارکنند.
آنهاامافکرشرانمیکردندکهپلیسبهکمین
آنهانشستهواینآخرینسرقتآنهامحسوب
خواهدشد.دزدانوقتیباپلیسمواجهشدند
تعجبکردندوچارهایجزتسلیمندیدند.این
درحالیبودکهمأموراندربازرســیازکیف
مردالغراندام،مقدارزیادیطــالوجواهربه
همراهچندینســکهطالکشفکردند. سارق
اصلیوهمدستموتورسوارشکهنقشزاغزن
رابهعهدهداشــت،هردوبرایتحقیقبهاداره
آگاهیتهرانمنتقلشدندودربازجوییهابه
سرقتهایسریالیازخانههایشمالتهران
اعترافکردند.تحقیقاتازآنهابرایشناسایی

جرایماحتمالیدیگرادامهدارد.

»دخترمبارانبیتابیمیکردو

میگفتبامنبــازیکنامامنداخلی
موادمصرفکردهبــودموحال
خوبینداشتم،ناگهانعصبانیشــدموجانشرا
گرفتم«. اینبخشیازاعترافاتجدیدزنی35ساله
استکهدربرابراتهامقتلدختر6سالهاشقراردارد.
اینزنپسازکشفجسددختربچه6سالهاشدر
یخچالخانهمردقاچاقچی،دستگیرشدوهمسر
سابقشباحضوردردادســرابرایویدرخواست
قصاصکردهاست. بهگزارشهمشهری،اسراراین
جنایتهولناکسیاممهرامسالزمانیکهمأموران
پلیسبرایبازداشــتیکمــردموادفروشوارد
خانهایدرشهرریشــدندفاششد.آنروزوقتی
جســددختربچه6ســالهایدریخچالخانهمرد
قاچاقچیپیداشدتیمیازمأمورانادارهدهمپلیس
آگاهیتهرانتحقیقاتخودرادراینپروندهآغاز
کردند.هرچنددرخانهکسیحضورنداشتامادر
تحقیقاتمشخصشدکهمردموادفروشیبههمراه
زنیجوانودختر6ســالهاشبهنامبارانزندگی
میکردهاست.جسدکشفشدهنیزمتعلقبهباران
کوچولوبوداماعجیباینکهمادرباراننیزهمراهمرد
موادفروشناپدیدشدهبودامافرارآنهاخیلیطول
نکشیدوچندروزقبلزمانیکهمردموادفروشو
مادربارانبهمحلبازگشتهبودنددستگیرشدند.
آنهــاروایتهایعجیبــیرامطــرحکردند،مرد
قاچاقچیمیگفترقبایشجانبارانراگرفتهانداما
مادربارانقتلراگــردنگرفتوگفتدخترشرا
خودشکشــتهاســت.درادامهمأموراندفترچه
خاطراتیازکیفزنجوانکشفکردندکهداخل
آننوشــتهبود،مردموادفروشجــاندخترشرا
گرفتهاست.ایندونفربرایانجامتحقیقاتبیشتر
بهادارهدهمپلیسآگاهیتهرانمنتقلشدندودر
تازهترینتحقیقاتزنجوانهمچناناصرارداشت
کهخودشجانبارانراگرفتهاست.ویجزئیات
بیشــتریازقتلدردناکدخترشرافاشکردو

گفت:3سالقبلازشوهرمجداشدموبهجزباران،
یکدختروپسردیگرهمدارمکهباپدرشانزندگی
میکنند.بارانامابامــنزندگیمیکردکهمنبه
تازگیباحسینمردموادفروشآشناشدهبودموبا
اوزندگیمیکــردم.هردویمامعتادبهشیشــه
هستیموحســینچندباربهاتهامقاچاقموادبه
زندانافتادهبود.ویادامهداد:شبتلخیکهجان
دخترمراگرفتمحسیندرخانهنبودومنبادخترم
تنهابودم.شیشــهوقرصمصرفکــردهودچار
توهماتعجیبیشدهبودم.ازآنطرفبارانبیتابی
میکردومیگفتبامنبازیکنامامناصالحال
خوبینداشــتم.هرچهبهاومیگفتمبروبخواب،
فایدهاینداشتوبهحرفمگوشنمیداد.ویادامه
داد:بیقراریمیکردواشــکمیریخت،همین
موجبشــدتااعصابمرابههمبریــزدومنکه
بهشدتعصبانیشدهبودمبادستگلویشراگرفتم
تاآرامشودوگریهنکنداماایناقداممنبهقیمت
جاندخترمتمامشــد.ویادامهداد:بعدازاینکه
متوجهمرگدخترمشدماورابهاتاقبردموپتویی
رویاوکشیدم.روزبعدکهحسینبرگشتبهخانه،
نقشبازیکردموگفتمبچهدرخوابفوتشــده
است.بهحسینگفتماگرپدربارانمتوجهشودبرایم
دردسردرســتمیکند،ازمنشکایتمیکندو
میگویدچرابهخوبیازبچهنگهــدارینکردهام.
حسینهمبامنهمکاریکردوباکمکهمجسد
راداخلیخچالقراردادیمتادرفرصتیمناسبآن
راازخانهخــارجکنیمامــاازترساینکــهمبادا
همسایههاببینندولوبرویمبیخیالشدیمتااینکه

درنهایتماجرالورفت.
درادامهحسیننیزگفتههایمادربارانراتأییدکرد
وازســویدیگرپدربارانباحضوردردادسرابرای
همسرسابقشدرخواستقصاصکردوخواستار
اشدمجازاتبرایحســینمردقاچاقچیشد.از
سویدیگرمادربارانبهدستوربازپرسبرایبررسی
سالمتروانیبهپزشکیقانونیمعرفیشدهاست.

درخواست اشد مجازات برای  عامالن قتل باران کوچولو پرونده عامل شهادت 2بسیجی مشهدی در دادگاه
یکهفتهپسازشهادت2جوان

بسیجیدرمشهدپروندهعاملاینپیگیری
جنایتباتکمیلتحقیقاتوصدور
کیفرخواستبهدادگاهفرستادهشدتااوبهزودی

محاکمهشود.
بهگزارشهمشــهری،روز26آبانماهامســال
بهدنبالدرگیریهایخیابانیدرمشهد،یکیاز
اشــرارباحملهبهگروهیازبسیجیاندربلوارحر
عاملیمشهد6نفرازآنهارابهشدتمجروحکرد.
هرچندمجروحــاناینحادثهبــهمرکزدرمانی
منتقلشدنداماشــدتجراحات2نفرازآنهابه
نامهایدانیالرضازادهوحســینزینالزادهدر

حدیبودکهبهشهادترسیدند.
بهدنبالاینحادثهتلخبــاحضوربازپرسجنایی
مشــهددرمحلحادثه،بررســیهایقضاییدر
اینبارهآغازشد.شواهدبهدستآمدهنشانمیداد
کهقاتلپسازارتکابجنایتازمشهدگریخته
است.دراینشرایطبودکهتعقیبسایهبهسایه
اوازسویمأمورانآغازشدتااینکهدرکوتاهترین
زمانممکناودرحوالیســمناندستگیرشد.
متهمکه23ســالداردواهلمشــهداستدر
جریانبازجوییهابهقتل2نفرازحافظاننظمو
امنیتباچاقواعترافوگفتکهقصدفرارازکشور
وپناهندهشــدندریکیازکشــورهایخارجی
راداشتهاست.دراینشــرایطبازجوییهاازوی
ادامهپیداکردتااینکهسرانجامپروندهباتکمیل

تحقیقاتبهدادگاهفرستادهشد.
محمدحســیندرودی،دادســتانمرکزاستان
خراســانرضویدراینبارهگفت:پسازتکمیل
تحقیقاتوصدورکیفرخواســتپروندهجنایت
خیابانحرعاملیکهمنتهیبهشهادت2دانشجوی
بسیجیومجروحشدنتعدادیازهموطنانشده
بود،پروندهبرایرسیدگیبهدادگاهارسالشد.او
ادامهداد:بههیچکساجازهمخدوشکردنامنیت
جامعهوتعرضبهجانومالمردمرانخواهیمداد
ونظربهمطالباتبحقمردمدررسیدگیسریعو

دقیقبهاینپرونــده،ظرفمدتیکهفتهطبق
موازینقانونیامرشناسایی،دستگیریورسیدگی
بهپروندهدرشــعبهویژهبازپرســیانجامواتهام
محاربهبرایمتهمصادروپروندهبرایرسیدگیبه

دادگاهانقالبشهرستانمشهدارسالشد.
دادســتانمرکزاستانخراســانرضویبابیان
اینکه،نسبتبهسایراتهاماتواردهبهمتهماصلی
ومتهمانمرتبطپروندهمفتوحورســیدگیدر
شعبهبازپرسیادامهدارد،گفت:دستگاهقضایی
دربرخــوردبامتهماناغتشاشــاتاخیربههیچ
عنوانمماشاتنخواهدکردوبرایتمامیاینافراد
پروندهقضاییتشکیلشدهکهبهزودیآرایآنها

صادرمیشود.


