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من فقط شبیه قاتل هستم!
متهم به قتل ديروز براي تحقيق به شعبه ششم دادسراي جنايي تهران 
منتقل شد و با وجود شواهد و مداركي كه نشان مي داد وي قاتل است، ادعا 
كرد كه عامل جنايت كسي است كه شباهت زيادي به او دارد. گفت وگو 

با او را بخوانيد. 

تصاويردوربين هاي مداربســته چهره ات را هنگام شليك 
مرگبار ثبت كرده اند و شــاهدان هم تاييد كردند كه كسي جز تو  قاتل 

نيست؟
من شــب حادثه در خانه ام بودم. احتماال قاتل همزادم است كه شباهت 
خيلي زيادي به من دارد. شاهدان هم دروغ مي گويند. چون مي خواهند 

برايم پاپوش درست كنند و مرا قاتل نشان بدهند.
چرا بايد تو را قاتل نشان بدهند؟

علتش را نمــي دادم. احتماال از قبل با من خصومت شــخصي دارند كه 
مي خواهند مرا قاتل معرفي كنند. 

دوستانت مي گويند كه با آنها اختالف داشتي؟
نه درست نيست. من اصال مقتول و دوستانش را به خوبي نمي شناختم. 
چند روز قبل از درگيري به پاتوقي رفتــه بودم كه ظاهرا پاتوق مقتول و 
دوستانش بود. در آنجا آنها مرا تهديد كردند كه اگر يكبار ديگر پايم را در 
پاتوق شان بگذارم، مرا مي كشند. ديگر هرگز به پاتوق شان نرفتم تا اينكه 

شنيدم او فوت شده است. 
پس چرا فراري شدي؟

بعد از قتل، يكي از دوســتان مقتول با من تماس گرفت و گفت چرا او را 
كشتی؟ مي گفت پليس دنبالت است. من هم ترسيدم و فرار كردم. 

كجا فرار كردي؟
رفتم به روستايي در تركيه. 60ميليون تومان به يك قاچاقچي انسان دادم 
و 4 روز در راه بودم. در آنجا خانه اي اجاره كردم و با پولي كه همراهم برده 
بودم زندگيم را مي چرخاندم. البته از ترس دستگيري بيشتر وقت ها در 

خانه بودم و بيرون نمي آمدم. 
چه شد كه تصميم به برگشت گرفتي؟

خسته شده بودم. از طرفي دلم هم خيلي براي خانواده ام تنگ شده بود. 
به همين دليل دل را به دريا زدم و به ايران برگشتم به گمان اينكه آب ها 

از آسياب افتاده است. 
چه شد كه دست به سرقت ماشين زدي؟

من سرقتي انجام ندادم. ماشين براي دوست صميمي ام بود. 4روز قبل بود 
كه به ايران برگشتم و به ديدن دوست صميمي ام رفتم. او سوئيچ يدكي 
ماشين اش را به من داد و گفت هروقت خواستي بيا ماشين را ببر. در اين 
چند روز يكي دوبار ماشين اش را گرفتم و بعد برگرداندم. شب حادثه هم 
رفتم تا بار ديگر ماشين اش را قرض بگيرم اما خانه نبود، من هم ماشين را 
از پاركينگ برداشتم اما دوستم را درجريان قرار ندادم و او هم به تصور 

اينكه ماشين اش سرقت شده به پليس گزارش كرده بود. 

گفتوگو

الهه فراهانیگزارش
روزنامهنگار

عالی شهر، پايانه حمل ونقل عمومی ندارد
عالیشــهرازتوابعبخشمرکزیشهرستانواستانبوشهر
استکهدرسال1365تاسیسشــدهوبالغبر20هزارنفر
جمعیتدارد.متأســفانهاینشهرپایانهحملونقلعمومی
نداردوازآنجاکهتعدادزیادیازساکنانخودرويشخصی
ندارندبرایرفتوآمدبهبوشهرویاسایرشهرهایاستاندچار
مشکلهستند.ایجادیکپایانهبرایخودروهایعمومیمثل
اتوبوس،همتعدادیازافراداینمنطقهراشاغلمیکندوهم

مشکلشهرونداناینشهرراحلخواهدکرد.
سيرفی از عالی شهر

در سال جاری نرخ عوارض نوسازی و خدمات برای شهروندان 
كرج چندين برابر شده است

درکمــالتعجــبنــرخعــوارضنوســازیوخدمات
)مثلجمعآوریزباله(درســالجاری،حدود7برابرسال
گذشتهشــدکهاینافزایشرقمنامتعارفوعجیبموجب
نگرانیواعتراضشهروندانکرجیشدهاست.معلومنیست
اینتصمیمبرچهاساسوپایهایگرفتهشدهاست.اینکهبا
توجهبهتورمهرسالهشاهدباالرفتنقیمتهاباشیمطبیعی
اســتاماافزایشقیمت،آنهمباایننــرخواقعاعجیبو

اجحافدرحقشهرونداناینشهراست.
بهنام از كرج

خط4 مترو از ايستگاه بيمه به تهرانسر ادامه پيدا كند
باگســترشوادامهخط4متروازایســتگاهبیمهبهسمت
تهرانسر،ساکنانشــهرکهاییمثلفرهنگیانوآزادیو
همچنینشــهرفرشمیتوانندازاینوسیلهنقلیهعمومی
اســتفادهکنندوخوداینموضوعموجبکاهشترافیک،
آلودگیهواوهمچنینهزینهایابوذهابمردمخواهدشد.
روحانيون از تهران

شرق تهران كمبود كيوسك روزنامه فروشی دارد
دربخشیازمنطقهشرقتهران)میدانبروجردی-میدانباغچه
بیدیوسرآسیابدوالب(هیچدکهروزنامهفروشیوجودنداردوما
بایدتاخیابانپیروزیبرایخریدیکروزنامهبرویم.منیکشخص
سالمندهستمکهکسیراهمندارمدلخوشیامخواندنروزنامه
وحلجدولآناست.بههمینخاطرمجبورمهرروزبرایخرید
روزنامهمسافتزیادیراطیکنم.ازشهرداریمنطقهدرخواست

دارمبرایاینمناطقدکهروزنامهفروشیقراردهند.
خورشيدی از پيروزی

در بازسازی روستاها، بافت فرهنگی و معماری آنها حفظ شود
متأسفانهمدتهاســتکهدربازسازیروســتاهاتوجهیبهبافت
فرهنگیومعماریسابقآنهانمیشــودوساختمانهایجدیدبا
شیوهشهرهایصنعتیوبهاصطالحامروزیومدرنطراحیوساخته
میشوند.اینکارکامالنادرستاستچراکههرروستااقلیموآب
وهوایخاصخودراداردوساختمانهایآنهمبایدمطابقبااین
اقلیمطراحیوساختهشوند.ازطرفیبیتوجهیبهساختارفرهنگی
درساختبنا،بهمرورفرهنگوپیشینهآنروستاراازبینمیبرد.
دربسیاریازکشورهایپیشرفتهحتیدرشهرهایبزرگ،صاحبان
بناتنهامجازبهترمیم،آنهمبانظارتشهرداریوبارعایتاصول
شهریهستند.جاداردقبلازبازسازیروستاهاباکارشناسانیکه

بهفرهنگواقلیماینمناطقاشرافدارندرایزنیومشورتشود.
كامياب از تهران

جلوی ورود موتورسيكلت و خودروهای شخصی به خط ويژه 
تجريش به راه آهن گرفته شود

تقریباهرروزتعدادزیادیموتورسیکلتویاماشینشخصیوارد
خطویژهاتوبوسهای)بیآرتی(تجریشبهراهآهنمیشــوندو
موجبترافیک،کندیحرکتاتوبوسهاودربعضیمواقعدرگیری
بینرانندگانمیشوند.جدایازاینکهوقتتعدادزیادیازمسافران
هدرمیرودمگراینخطویژهبرایســهولتوتسریعرفتوآمد
اتوبوسطراحینشده؟چراجلویاینبیقانونیگرفتهنمیشود؟

تقوی از تهران

شيوه جديد شكايت از كارفرمايان دردسر ساز شده است
درگذشتهاگرکارگریبههردلیلیقصدشکایتازکارفرمایخود
راداشتمستقیمابهادارهکارمراجعهوشکایتخودرامطرحوثبت
میکرد.درشیوهجدیدثبتشکایت،ابتدابایدبهپیشخواندولت
مراجعهکنیموبعدازدریافتکداحرازهویتازطریقپیامکوارد
سایتشدهچندفرمراپروشکایتخودراثبتونهاییکنیم.اصل
اینشیوهمشکلینداردواتفاقادرراستایکمکبهمردموکاهش
ترددآنهاوصرفهجوییدروقتشــانطراحیواجراشدهامااین
درصورتیاستکههمسایتدرستطراحیشدهباشدوهمهمه
افرادبهاینترنتدسترسیداشتهباشند.خودمنبعدازمراجعهبه
کافینتوپرداخت50هزارتومان،شکایتمراثبتکردماماپیام
آمدکهچندموردرابایدتصحیحکنموبرایاینکارتنها48ساعت
مهلتدارم.جدایازمراجعهوپرداختمجددهزینهبهکافینت،
اینباردردسرجدیدیایجادشدوآنهماینبودکهسایت،کدملی
منراقبولنمیکردوپیاممیدادکهاشتباهاست!پیشنهادمیکنم
تاتعدادیکارشناسکهبهمشکالتاینسایتونحوهرفعآنهاآشنا
وواردهستندبهصورتآنالینبهثبتنامکنندگانمشاورهبدهند

تااینشیوهجدیدواقعاکارآمدومفیدباشد.
داوودی از تهران 

تبعات سيل سال گذشته هنوزگريبانگير شهر مورموری است
دیماهسالگذشــتهطییکبارندگیحدودایکساعته،سیل
ویرانگریدرشهرمورموریاســتانایالمبهراهافتادوخساراتو
صدماتفراوانیرابهشهروســاکنانشواردکرد.بخشبزرگیاز
ساکناناینشهرکشاورزویادامدارهستندومتأسفانهازآنزمان
تاکنونبرایاصالحوبازسازیزیرساختهایکشاورزیودامداری
اینشهراقدامیصورتنگرفتهاستوظاهراهیچواریزیايهم
درخصوصاعتباراتمربوطبهاینحادثهبهحسابشهرداریواریز
نشدهاست.ازمسئوالندرخواســتداریمتابهاینوضعیتسرو

سامانبدهند.
دهباشی از مورموری

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

دانشآموزیباشلیکگلولهبهدانشآموزیدیگراورا
تایکقدمیمرگپیشبرد

تيراندازی در دبيرستان
مامورانپلیسدنبالدانشآموزیهستندکهباتیراندازیبهسوی
دانشآموزیدیگردرمدرسهاورابهشدتمجروحکردوگریخت.
بهگزارشهمشــهری،ســاعت10صبحدیروز)چهارشــنبه(
دانشآموزانمدرســهدکترحســابیقلعهگنج،واقعدرجنوب
استانکرمان،شاهدصحنهوحشــتناکیبودند.آنهادرمحوطه
مدرسهحضورداشتندکهناگهانپسریکهدانشآموزیکیدیگر
ازدبیرستانهایشهربودرادیدندکهواردمحوطهمدرسهشد.
اوناگهاناززیرلباساشاسلحهایبیرونکشیدوبهسوییکی
ازدانشآموزانتیراندازیکرد.اینگلولهبهدستایندانشآموز

اصابتکردواوبهشدتمجروحشد.
سایردانشآموزانصحنهایراکهمیدیدندباورنداشتندوهمگی
ازترسمتفرقشدندوتالشکردندبرایدرامانماندنازدست
پسرمسلحپناهبگیرند.هیچکسنمیدانستاوباچهانگیزهای
دستبهاینکارزدهونقشهبعدیاشچیست.امااینپایانکار
بودواوپسازشلیکگلولهپابهفرارگذاشتوبهمکاننامعلومی
گریخت.دقایقیازاینحادثهگذشتهبودکهدانشآموزمجروح
بهبیمارستانشهدایقلعهگنجمنتقلوتالشهابراینجاتوی
آغازشد.یکیازمسئوالناورژانسبیمارستاندربارهوضعیتاین
دانشآموزبههمشهریگفت:زمانیکهپسرمجروحبهبیمارستان
منتقلشدخونریزیشدیدیداشتامادرادامهباتالشهمکارانم
ازخونریزیجلوگیریشد.اوادامهداد:عکسیکهازدستمصدوم
گرفتهشدنشاندادکهگلولهازیکسویدستمصدومواردواز
سویدیگرخارجوموجبایجادشکستگیدرساقدستپسر
نوجوانشدهاست.اینمتخصصاورژانسدرادامهگفت:هرچند
ایننوجوانبهدلیلآسیبیکهدیدهبودنیازبهادامهدرمانداشت
امابارضایتوالدینشازبیمارستانمرخصوبرایادامهدرمان
بهبیمارســتانیدربندرعباسانتقالیافــت.همزمانباانتقال
دانشآموزمجروحبهمرکزدرمانی،باحضورمأمورانپلیسدر
مدرسهتحقیقاتدراینبارهآغازشد.شماریازدانشآموزانکه
شاهدصحنهتیراندازیبودندضاربرامیشناختند.اودانشآموز
یکیدیگرازدبیرستانهایقلعهگنجبود.اماهیچکسنمیدانست
باچهانگیزهایبهمدرسهدکترحســابیآمدهوتیراندازیکرده
است.مشخصاتویدراختیارواحدهایگشتیپلیسقرارگرفت
وتحقیقاتبرایدستگیریاوآغازشد.درهمینحالسرهنگ
محمدرضابیلری،فرماندهانتظامیقلعهگنجبااعالمخبروقوعاین
حادثهگفتکهدستگیریضاربدردستورکارپلیسقراردارد.او
ادامهداد:هنوزانگیزهضاربازایناقداممشخصنیستوتالشها
برایدستگیریمتهموکشفپشتپردهاینحادثهادامهدارد.

بازی مرد بدهكار در نقش زندانی سياسی
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کوتاهازحادثه

تحقیقاتتیمجناییدرپروندهمرگهولناک
عمووبرادرزادههایشاسرارجنایتیهولناک

رافاشکرد.
بهگزارشهمشهری،شامگاهسهشنبه،چهارم
بهمنماهبــهقاضیمحمدوهابــی،بازپرس
جناییتهرانخبررسیدکه3نفردرجریانیک
درگیریخانوادگیجانشانراازدستدادهاند.
دقایقــیبعدتیــمجناییدرمحــلحادثه
کهســاختمانی4طبقهبودحاضرشــدندو
تحقیقاتآغازشــد.مأموراندرهمانابتدا
وبهمحــضورودبهداخلخانهدرقســمت
رمپپارکینگباپیکربیجانپســریجوان
مواجهشــدندکهبهنظرمیرســیدازارتفاع
سقوطکردهاست.اوجانشراازدستداده
بودوکمیآنطرفترودرپلههایساختمان
زنیمیانسالایستادهبودوگریهکنانبهسر
وصورتشمیکوبید.اوبــادیدنتیمجنایی
بهســمتآنهارفتوگفت:»بدبختشدم،

بچههایمکشتهشدند.«
هنوزبهدرستیمشخصنبودکهماجراازچه
قراراســت.اهالیســاختماندروحشتفرو
رفتهبودندوکارآگاهاندرادامهواردآپارتمان
طبقهاولشــدندودرآنجابااجســادغرقبه
خون2نفردیگرمواجهشدندکهبهفاصلهیک
متریازیکدیگردرقسمتنشیمنافتادهبودند.
رویدرودیوارآثارخونبودوبررسیهانشان
میدادکهقربانیانباضرباتمتعددچاقوجان
باختهاند.یکیازآنهامسنودیگریجوانبود
ودرادامهتحقیقاتمشخصشدکهآنهاعموو

برادرزادههستند.

اسرار جنايت 
تنهافردیکهمیتوانســتاســراراینحادثه
هولناکرافاشکندمــادرخانوادهبود؛همان
زنیکهگریــهمیکردوبهســروصورتخود
میکوبید.مأموراناوراآرامکردندوخواستند
دربارهجزئیاتحادثهبگوید.ویگفت:پســر
کوچکترمکهمتولد68استدرجریاناقدامی
جنونآمیزبرادربزرگــشوعمویشرابهقتل
رساندوبعدبهپشــتبامرفتوخودشرابه

پایینپرتابکرد.
اودرادامــهگفــت:منوهمســرمبــههمراه
2پســرماندرطبقهاولزندگیمیکردیم.در
طبقهدومعمــویبچههایم)مقتول(بهتنهایی
زندگیمیکرد.طبقهسومهمبرادرشوهردیگرم
ساکنبودوطبقهچهارمرامدتیقبلهمسرم

وبرادرهایشبهخانوادهایاجارهدادهبودند.
ویادامهداد:شوهرمشبحادثهبرایخواندن
نمازبهمسجدمحلرفتهبودومنبههمراهدو

پسرمدرخانهبودم.پسربزرگترممدتیبودکه
دچاریکبیماریجسمیشدهودیگرقادرنبود
بهتنهاییکارهایشراانجامبدهد.اوهمیشــه
بهکمکمااحتیاجداشــتودراینبینپســر
کوچکترمبادیدنوضعیــتاووناتوانیاشبهم
میریخت.ایناتفاقزندگیپسرکوچکمراهم
تحتالشــعاعقراردادهبودومدامفکروخیال
میکردونگرانوضعیتبــرادرشبود.همین
موجبشدهبودتادچاربیماریروحیوروانی
شود.ایناواخرفشارروحیوروانیزیادیبهاو
واردشدهبود،بهحدیکهمیخواستیماورادر
یکمرکزروانیبســتریکنیم؛چونیکشب
درحالیکهناراحتوضعیتبرادرشبود،بهمن
گفتیکروزبایدبرادرش،منوپدرشرابکشد
وبعدجانخودشرابگیردتاهمهمابهآرامش
برســیم.گفتناینجملهتکاندهندهاوسبب
نگرانیماشداماباورمنمیشدکهویدرنهایت

دستبهچنینکاریبزند.

شــاهدماجراگفت:شبحادثهپســرهایمبا
یکدیگردعوایشــانشــد.بیمــاریوناتوانی
پسربزرگترمازیکســو،مشکلروحیوروانی
پســرکوچکترمازسویدیگر،شــروعدعوای
بزرگمیانآنهابود.مندرآنشــرایطحریف
آنهانمیشــدموبیوقفهفریادمیکشــیدمتا
اینکهبرادرشوهرمکهدرطبقهدومساکنبود
خودشرابهخانهمارساند.درهمانلحظهبود
کهپسرکوچکترمبهآشپزخانهرفتوچاقویی
برداشت.وحشتسرتاپایوجودمرافراگرفته
بودوازترساینکهمبادابالییبرسرکسیبیاید
درآپارتمانرابازکردموازســاختمانخارج
شدموبادادوفریادازهمســایههادرخواست

کمککردم.
ویتوضیحداد:همســایههاراخبــرکردموبه
ســاختمانبرگشــتمامابهمحضورودباپیکر
نیمهجانپسرکوچکممواجهشدمکهدرقسمت
رمپپارکینگافتادهبود.بعدازآنجرأتنکردم
بهداخلخانهبروموفقطگریهمیکردمتااینکه

پلیسواورژانسرسید.
پسازتحقیــقازمادرخانواده،تیــمجناییبه
بررسیهایدقیقتردرصحنهجرمپرداختواین
احتمالمطرحشدکهعاملجنایت)برادرکوچکتر(
ابتدادردرگیریعمویشرابهقتلرساندهوبعد
برادرشراهدفضرباتچاقوقراردادهاســت.او
پسازقتلبرادروعمویش،دچارعذابوجدان
شدهوبهسمتپشتبامرفتهبود.حتیدمپایی
هایشرامقابلدرپشتبامدرآوردهوبعدخودش

رابهپایینپرتابکردهبود.
باایناطالعاتبهدستوربازپرسجناییتهران،
اجسادقربانیانبهپزشــکیقانونیانتقالیافت
وتحقیقاتبیشــتردربارهجزئیاتاینحادثه

هولناکادامهدارد.

پسرجوان پس ازجنايت خونين به زندگی خودش پايان داد

تصمیم هولناک پس از قتل برادر و عمو 

مردجوانکــهدرجریــانکريخواني

جنایی
اینســتاگراميدســتبهجنایتزدهوبه
ترکیهگریختهبود،پسازبازگشتبهایران

دستگیرشد.
بهگزارشهمشــهري،اینجنایتبامدادجمعهپانزدهم
مهرماهاتفاقافتــاد.آنروزگزارشیکتیراندازيمرگبار
بهقاضيمحمدرضاصاحبجمعي،بازپرسجنایيتهران
اعالمشــد.بررسيهانشانميدادکهپســري27سالهبا
اصابتگلولهســالحوینچستربهقتلرســیدهو2نفراز
دوستانوينیززخميشــدهاند.تیمجنایيبرايکشف
جزئیاتاینجنایتبهسراغ2پســريکهدراینحادثه
زخميودربیمارســتانبستريشــدهبودند،رفت.یکي
ازآنهاگفت:منومقتولودوســتدیگرمکهدرجریان
تیراندازيزخميشدهاســتیکگروه3نفرههستیمکه
تاپیشازاین4نفربودیم.نفــرچهارمگروه،جوانيبهنام
ساماناستکهشبحادثهبهسمتماتیراندازيکرد.وي
ادامهداد:اختالفماباسامانبرميگرددبهماجرايجدایي
اوازگروه.اوخودشراگندهالتميدانستواصرارداشت
کهبایدهرچهميگویدگوشبدهیم.همینمسائلموجب
شــدازگروهبیرونشکنیم.ازروزيکهرابطهماخدشــه
دارشد،کريخوانيهاياودراینستاگرامشروعشد.کاربه
خطونشانوتهدیدکشیدهشدتااینکهشبحادثهمنبه
همراهمقتولودوستدیگرمبرايتفریحبهپاتوقمانکه
فضايسبزيبینبزرگراهلشکريوجادهقدیمکرجاست،
رفتیم.سامانخبرداشــتکهماشبهايجمعهدرآنجا
دورهمجمعميشویم.آنشبساماندرحاليکهسواربر
خودرويوانتيبودبهآنجاآمد.ناگهانبااسلحهوینچستر
بهســمتماتیراندازيکردوبعدباهمانخودرويوانت
فرارکردودراینحادثهیکيازدوســتانمبهقتلرسیدو
منودوستدیگرمزخميشدیم.پسازانجامتحقیقات

كری خوانی اينستاگرامی به جنايت مسلحانه ختم شد

مديران سابق، قصد زهرچشم گرفتن از مديران جديد را داشتند

5 ماه زندگی پنهانی قاتل فراری در تركيه

مدیرانسابقشرکت،برایافشانشدنفسادمالیشان،

انتظامی
اقدامبهاجیرکردناراذلواوباشسطحیکتهرانکردند
تاباتهدیدمدیرانجدید،ازافشــایفســادمالیشان

جلوگیریکنند.
مدتیقبل،مدیرانجدیدیکشــرکتدولتیباحضوردرادارهپلیساز
تعدادیاراذلواوباشبهاتهامتهدید،تخریبوضربوشتمشکایتکردند.
براساسشکایتآنها،عدهایازاراذلواوباش،دستبهاقداماتخطرناکی
ازجملهبهآتشکشیدنخانهمدیرعاملجدید،بهآتشکشیدنخودروی
منشیشرکت،ضربوشتمشدیدپسریکیازمدیراناینشرکتو...زده

بودندوایناقداماتمجرمانهآنهادرنقاطمختلفیازکشوررخدادهبود.
بااینشکایت،رسیدگیبهپروندهدردستورکارپلیسقرارگرفتوازآنجا
کهدرشرکتموردنظرحدود50تا60هزارنفرمشغولبهکاربودندواین
احتمالوجودداشتکهعالوهبرامنیتروانی،امنیتشغلیآناننیزبه
خطربیفتد،تیمویژهایازمأمورانپلیسپایتخت،تحقیقاتدراینپرونده
راآغازکردند.ماموراندرجریانتحقیقاتخودمتوجهشدندکهمدیران
قبلیشرکتکهبهتازگیبرکنارشــدهبودند،تخلفاتمالیگستردهای
داشتهاند.ازسویدیگرمعلومشدکهاراذلواوباشیکهدستبهاقدامات
شــرورانهزدهبودند،بهاحتمالزیادبامدیرانقبلیشــرکتدرارتباط
بودهوازطرفآناناجیرشدهاند.باایناطالعات،تحقیقاتادامهیافتتا
اینکهمخفیگاهاراذلواوباشدرتهران،ایالم،استانمرکزیومازندران
شناساییشد.ازآنجاکهمتهمانباهمدرتماسبودند،مأمورانبایددر

عملیاتیهمزمانآنهارادستگیرمیکردندوبههمیندلیل،اینعملیات
باپیچیدگیهایزیادیهمراهبود.دراینشرایطتیمهایپلیسباحضور
دراستانهایموردنظرومحاصرهمخفیگاههایمتهمان،دریکعملیات
ضربتیکهتنها40دقیقــهبهطولانجامید،موفقشــدند4متهمرادر
مخفیگاهشاندستگیرکنند.آنهاپسازدستگیری،بهتهرانانتقالیافتند
ودربررسیهامعلومشدکههمگیجزواوباشسطحیکتهرانهستندکه
هرکدامبرایخودنوچههاییهمداشتند.همچنینمشخصشدکهیکیاز
دستگیرشدگانکهبهعنوانلیدراینگروهفعالیتداشت،سابقهدستگیری
وحضوردرزندانراهمداشتهاست.سردارحسینرحیمی،رئیسپلیس
تهرانبهایســناگفت:دربازجوییازمتهمانمعلومشدکهآنهاازسوی
مدیرانسابقشرکتموردنظراجیرشدهبودند.ماجراازاینقراربودکه
مدیرانقبلیاینشرکتبین1500تا2000میلیاردتومانتخلفمالی
داشتندوهنگامیکهمدیرانجدیدازاینموضوعباخبرمیشوند،مدیران
قبلیاقدامبهتهدیدوترساندنآنهاباکمکگرفتنازاراذلواوباشکرده
بودند.متهمانهمدرازایدریافتمبلغ80میلیونتومانبهازایهرفردی
کهموردآزارواذیتقرارمیدهند،درنخستیناقدامخود،خانهمدیرعامل
جدیدرابهآتشکشیدند.همچنینپسر25سالهیکیازمدیرانشرکترا
درشمالکشوربهقصدکشتباقمهموردضربوجرحقراردادند؛بهطوری
کهاینفردبهشکلمعجزهآسایینجاتیافتوقمهتاعمق15سانتیمتراز
ناحیهقلبشراشکافتهبود.ویافزود:منشیشرکتنیزاطالعاتزیادیاز
آنچهدرشرکترخدادهبود،داشت.بههمیندلیلمتهماناوراهمتهدید

استخدام اوباش برای پنهان کردن فساد مالی 

کردهوخودرواشرابهآتشکشیدهبودند.آنهایکیازکارکناناینشرکت
راهمدرغربتهرانموردضربوجرحباقمهقراردادهبودند.

رحیمیبابیاناینکهدرمجموعایناراذلواوباشاجیرشده4نفرازافراد
مرتبطبااینشرکتراموردحملهوخسارتقراردادند،گفت:درمجموع
این4تنازاراذلواوباشدراینپروندهدستگیرشدندکهرسیدگیبهجرم

آنانوتحقیقاتتکمیلیدرخصوصآنانادامهدارد.

»چونطلبکاراندنبالــمبودندازخانهفرارکردموســناریوی
دروغینبازداشتوشکنجهامتوسطنیروهایامنیتیرامطرح
کردمتابتوانمازدستطلبکارانفرارکنم.«ایننخستیناعترافات
مردیاستکهباادعایدروغینرسانههایمعاندرابرایمدتی
سرکارگذاشتهبودوحتیعکسهایشکنجهشدنشرابرایآنها
میفرستاداماسرانجامهنگامفرارازطریقمرزآبیدستگیرشد.

بهگزارشهمشــهری،بهنقلازمرکزرســانهقوهقضاییه،در
هفتههایاخیررســانههایمعاندباانتشارتصاویریازفردیبه
نامحسنفیروزی،عملیاترسانهایگستردهایراآغازواخبار
مختلفیدربارهوضعیتنامساعداودرزندانمنتشرکردند.ازجمله
اینخبرهااینبودکهاودرزنداناویندرآستانهاعدامقراردارد
وبهدلیلشکنجهشدنبهکمارفتهاست.همچنینفایلیصوتی
ازاومنتشرشدکهاودربارهوضعیتوخیمشصحبتمیکردو
عکسهاییازبدنویکهتحتشکنجهقرارگرفتهبودنیزمنتشر
شد.ازسوییدراینرسانههااعالمشدکهخانوادهفیروزیاورا
دریکبیمارستانکهمحلواســمآنرانمیدانستهاندمالقات
کردهاند. بــاوجودچنینادعاهاییمرکزرســانهقوهقضاییهدر
اطالعیهایاعالمکردکهچنینفردینهتنهادرماههایگذشته
حکممحکومیتوکیفرخواست،نداشــتهبلکهدرهیچکداماز
زندانهایایرانچنینفردینگهدارینمیشودوهیچکداماز
ادعاهایمطرحشدهصحتندارد.دراینشرایطبودکهتحقیقات
برایروشنشدنپشتپردهماجراآغازشدودستگاههایامنیتی
بهاطالعاتجدیدیدراینبارهدستیافتندوتوانستندروزسوم
بهمنماهدرحالفرارازمرزهایکشوردرمحدودهجزیرهقشم

بازداشتوسهشنبهشباورابهتهرانمنتقلکنند.
اینمتهموقتیتحتبازجوییقرارگرفــتانگیزهاشازاجرای
چنینسناریوییرافرارازدســتطلبکارانشاعالمکردوگفت
تاکنونحتییکروزهمدرزنداننبودهاموهیچجایبدنمکبود
نیستوهیچگاهتحتشکنجهقرارنگرفتهامامابنابهدرخواست
شبکههایرسانهایمعاندتصاویروفایلهایصوتیخودمرادر
اختیارآنهامیگذاشــتم.اوادامهداد:اینفایلهاراخودمتهیه
میکردموبهدرخواســتمدیرانکانالویکشبکهرسانهای
معاندبرایشانارسالمیکردم.ازآنجاییکهعکسهایمندر
شبکههایمجازیبهصورتگســتردهمنتشرشدهبود،مدیران
رسانهایکهباآنهادرارتباطبودمازمنخواستندتادستوراتو
خواستههایشانرااجراکنم. حسنفیروزیدرادامهگفت:چون
بدهیداشــتمبرایهمینتصمیمگرفتمازخانهفرارکنموبه
همیندلیلدرتاریخ2۹آبانماهضمنفرارازمنزلســناریوی
بازداشتوشــکنجهخودراطراحیوآنرابااعضایرسانههای
خارجازکشورمطرحکردم.قصدماینبودتابتوانمازاینداستان
بهنفعخودماستفادهکنموباربطدادنموضوعدستگیریامبه
اتفاقاتاخیردرکشــورعنوانکردمکهتوسطمأمورانامنیتی
بازداشتوروانهزندانشدهامتاازدستطلبکاراننجاتپیداکنم.
براســاساینگزارش،اینمتهمپسازانتقالبهتهرانبهاتهام
تبلیغعلیهنظامونشــراکاذیبدربازداشــتبهســرمیبردو

تحقیقاتدراینبارهادامهدارد.

اولیهازمجروحان،دستوربازداشــتقاتلصادرشدامااو
پسازجنایت،محلزندگیشراترککردهوفراريشده
بود.دراینمدتجستوجوبرايبازداشتاوادامهداشت
تااینکهسهشنبهشبگذشــتهمامورانگشتپلیسبه
رانندهخــودرويپاتروليکهرفتارهايمرموزيداشــت،
مشکوکشدند.بااستعالمشمارهپالکخودرو،مشخص
شدکهماشینســرقتياســتوبهاینترتیبفرديکه
پشتفرمانپاترولبوددستگیرشد.اوکسيجزسامان،
قاتلتحتتعقیبنبودکه5ماهازفراراوميگذشت.اواما
پسازدستگیريجنایتراانکارکردوگفتبراياوپاپوش
دوختهاند.بااینحالويبهاتهاممباشرتدرقتلعمدي

بازداشتشدوتحقیقاتازاوادامهدارد.


