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وحيد حق رضايي نگهبان روزنام��ه جوان در توضيح 
ماجرا گفت: س��اعت حدود 3 بامداد ب��ود كه متوجه 
سروصدا مقابل در روزنامه شدم. وقتي براي بررسي وارد 
خيابان مطهري شدم ديدم كه نيسان آبي و يك جرثقيل 
مشغول كار هستند. علت حضورشان را كه سؤال كردم 
گفتند در حال جمع آوري تابلوهاي زايد از روي ديوار 
داروخانه كنار روزنامه هس��تند. من هم به حرفش��ان 
اعتماد كردم و وارد بخش حراست روزنامه شدم. همان 
لحظه چند قطعه آهن از باالي س��اختمان روزنامه به 
كف پياده رو سقوط كرد. خيلي زود خودم را به پشت 
بام رساندم. آن جا بود كه ديدم مأموران در حال جمع 
كردن تابلوي روزنامه از روي ديوار پش��ت بام هستند. 
پرسيدم چرا بدون مجوز وارد پش��ت بام شده در حال 
باز كردن تابلوها هستيد؟ خواستم كارشان را متوقف 
كرده و مجوز كارشان را نشان دهند. يكي از آنها خواست 
به پياده رو بروم تا مجوز را نشانم دهند. وقتي مقابل در 
روزنامه رسيدم چهارنفر با دو موتور از راه رسيدند. از آنها 
خواستم صبح فردا به روزنامه بيايند و مجوزشان را نشان 
داده و در اين باره با مديرعامل حرف بزنند اما گفتند كه 
جرثقيل اجاره اي است و نمي توانند تا صبح فردا صبر 
كنند. من هم گفتم كه ماجرا را به پليس خبر مي دهم. 
وقتي خواستم وارد حراست شوم ناگهان چند نفر از آنها 
وارد ساختمان شدند و با  پتك و ميلگرد به من حمله 
كردند كه من هم با آنها درگير شدم با اين حال آنها من 
را به شدت مضروب كردند. مدت زمان زيادي نگذشته 
بود كه پليس از راه رسيد كه به كالنتري سنايي رفتم 
و عليه شان شكايت كردم و بعد به بيمارستان مراجعه 
كردم. رضايي گفت: انگشت دست راستم از دو ناحيه 

شكسته است. صورت و پيشاني ام كبود و دستم زخمي 
و چند بخيه خورده اس��ت. دس��ت هايم از چند ناحيه 
ديگر هم كبود و زخمي شده است. در حال حاضر عليه 
مأموران شهرداری شكايت كرده و به پزشكي قانوني 

معرفي شده ام. 
    خشونت جاي حرف

رفتار توأم با خشونت اين دسته از مأموران براي اجراي 
مأموريت هاي محوله ش��ان به امري بديهي در جامعه 
تبديل شده است به طوري كه ديگر كسي پيدا نمي شود 
بخواهد وقوع اين دس��ته از اتفاق ها را نفي كند. وقتي 
اتفاقي از اين دست به فضاي رسانه اي راه  پيدا مي كند و 
نگراني هاي موجود را پررنگ تر مي كند متوجه مي شويم 
كه كنش هاي موجود براي ايجاد انفعال در جامعه شكل 
گرفته تا يادآوري كند با توس��ل به اين شيوه است كه 
قصد دارد به خواسته خود برسد، از همين روست كه 
افراد براي انجام مأموريت هاي شان به راحتي به خشونت 
متوسل مي شوند. شيوه اي منسوخ و منفور كه هر چند 
هزينه هاي بسياري را متوجه جامعه مي كند، با اين حال 
اتفاقي است كه همواره درحال روي دادن است. تسري 
واگذاري خدمات ش��هري به بخش پيمانكاري بدون 
نظارت بر رفتارهاي صورت گرفته حكايت از عهده دار 
شدن مس��ئوليت هاي حاكميتي در اين بخش است 
وگرنه راندن دستفروشان و افراد ديگر جامعه  به ضرب 

چوب و چماق نبايد اتفاق مي افتاد. 
   قتل دوره گرد

قت��ل وانتي دوره گ��رد به دس��ت مأم��وران پيمانكار 
شهرداري تهران حادثه اي بود كه 16 مرداد 93 در خيابان 
تهرانپارس اتفاق افتاد. روز حادثه چهار مأمور شهرداري 
سوار بر خودروي گش��ت خودروي وانتي كه در حال 
جمع كردن ضايعات بود را متوق��ف كرده و راننده اش 
را كه علي چراغي نام داشت و پسر 13 ساله اش هم او را 
همراهي مي كرد با ضربات پنجه بوكس مجروح و روانه 
بيمارستان كردند كه علي به علت شدت جراحت تسليم 

مرگ شد. اين حادثه نگراني عمومي درباره رفتار توأم با 
خشونت مأموران شهري را به همراه داشت. در جريان 
تحقيقات پليس عامالن حمله مرگبار بازداشت شدند 
و ضارب كه محمد نام داشت پس از چند دور محاكمه 
به قصاص محكوم  شد. او دي  سال گذشته براي اجراي 
حكم اعدام پاي چوبه دار قرار گرفت و طناب دار روي 
گردنش گذاشته شد اما موفق شد قبل از اجراي حكم از 

اولياي دم مهلت بگيرد كه به سلول خود منتقل شد. 
   حمله مرگبار به زن كپرنشين

30 ارديبهشت سال گذشته يك پيرزن كپرنشين در 
حمله مأموران شهرداري كرمانشاه جانش را از دست 
داد. اين زن كه آس��يه پناهي نام داشت همراه دختر و 
نوه اش در يك كپر زندگي مي كرد. روز حادثه مأموران 
ش��هرداري براي رفع تصرف اراضي شهرك كيانشهر 
در محل حاضر شده بودند كه با اين كپر مواجه شدند. 
آنها از آسيه خواستند محل را ترك كند كه به هشدار 
مأموران توجه نكرد و مقابل آنها مقاومت كرد. مأموران 
هم در مقابل دست به خشونت زدند و روي او گاز فلفل 
پاشيدند. از آنجا كه آسيه به بيماري تنفسي مبتال بود 
مقابل گاز فلفل تاب مقاومت نداشت و در راه انتقال به 
كمپ جانش را از دست داد. خيلي زود تصاوير ماجرا در 

حالي كه پيرزن را با بولدوزر حمل مي كردند در فضاي 
مجازي منتشر شد و خشم عمومي عليه رفتار مأموران 
ش��هرداری  ش��كل گرفت. اين حادثه عزل سه مدير 

شهرداري كرمانشاه را به همراه داشت. 
   مقاومت آتشين

آبان ماه سال گذش��ته حادثه غم انگيز ديگري از سوي 
مأموران شهرداري رقم خورد. اين بار مأموران شهرداري 
بندرعباس قصد داش��تند زني سرپرس��ت خانوار را از 
آلونكي كه به صورت غيرمجاز ساخته شده بود بيرون 
برانند. انتشار تصاوير تخريب خانه بر سر اين زن 35 ساله 
در فضاي مجازي بار ديگر خش��م عمومي عليه رفتار 
خش��ونت بار مأموران ش��هرداري را به همراه داشت 

تا جايي كه اي��ن زن براي مقابله با مأموران دس��ت به 
رفتاري پرخطر زد و خودش را به آتش كش��يد. بعد از 
آن بود كه زن جوان كه از ناحيه دس��ت و قفسه سينه 
دچار سوختگي شده بود به بيمارستان شهيدمحمدي 
منتقل ش��د و تحت درمان قرار گرفت و مشخص شد 
17 درصد دچار سوختگي شده اس��ت. علي صالحي، 
رئيس كل دادگستري استان هرمزگان از زن سوخته در 
بيمارستان عيادت و از وي دلجويي كرد. فريدون همتي، 
استاندار هرمزگان هم گفت كه رفتار مأموران شهرداري 
افكار عمومي را جريحه دار كرد در حالي كه مي شد با 
روش مناسب، قانون را درست اجرا كرد كه متأسفانه، 

اوج بي تدبيري در اين زمينه صورت گرفت.

قتل راننده اتوبوس
 در  ابهام ماند 

پرون�ده قت�ل رانن�ده اتوب�وس مس�افربري ك�ه هف�ت س�ال قب�ل در 
مس�ير شهرس�تان ورامي�ن ب�ه ته�ران از س�وي م�ردان نقابدار ب�ه قتل 
رس�يده اس�ت با معرف�ي ش�اهد حادثه هم نتوانس�ت رمزگش�ايي ش�ود. 
به گزارش جوان، 13 خرداد سال 93، مأموران پليس ورامين از كشف جسد راننده يك 
اتوبوس باخبر و راهي محل شدند. شواهد نش��ان مي داد راننده ميانسال كه رحيم نام 
داشت در مسير ورامين به تهران با شليك چند گلوله و اصابت ضربات قمه مردان نقابدار 
به قتل رسيده است. بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني خانواده مقتول گفتند كه رحيم 
مدتي قبل بر سر معامله زميني در پاكدشت با چند عضو يك خانواده اختالف داشته و 
يكي از آنها به نام فرشاد بارها رحيم را تهديد به مرگ كرده بود.  فرشاد  وقتي بازداشت 
شد جرمش را انكار كرد و گفت: »همراه پدر، برادر، عمو و عموزاده هايم ضايعات جمع 
مي كرديم. ما يك خاور به صورت شريكي خريده بوديم و بعد از جمع آوري ضايعات آنها 
را با خاور به يك كارخانه بازيافت مي برديم و مي  فروختيم.    هنگام حادثه هم ما مقداري 
ضايعات به كارخانه بازيافت برديم و از ماجرا خبر نداريم.« پدر، عمو و عموزاده هاي متهم 

نيز يك به يك تحت بازجويي قرار گرفتند و حرف هاي فرشاد را تأييد كردند. 
با انكار متهمان اما بنا به شواهد موجود، فرشاد و برادرش به اتهام مشاركت در قتل و 
هفت عضو ديگر خانواده به اتهام معاونت در قتل راهي زندان شدند. پرونده بعد از كامل 
شدن تحقيقات در شعبه دوم دادگاه يك كيفري استان تهران  بررسی شد. بعد از اينكه 
اولياي دم درخواست قصاص كردند، فرشاد كه با قرار وثيقه آزاد بود در جايگاه قرار گرفت 
و گفت كه در ارتكاب قتل نقش نداشته است. در ادامه ديگر متهمان بار ديگر جرمشان 
را انكار كردند و گفتند در قتل نقشي نداشتند. در پايان هيئت قضايي فرشاد و برادرش 
را هر كدام به 10سال حبس و پرداخت ديه محكوم كرد. هفت متهم ديگر نيز به اتهام 
معاونت در قتل به سه سال حبس محكوم شدند. حكم صادره به ديوان عالي كشور 
فرستاده شد، اما با نقض رأي صادره پرونده براي تحقيقات بيشتر به دادسرا فرستاده 
شد. با ارجاع پرونده به دادسرا و تحقيقات تكميلي تنها شاهد حادثه به دادسرا احضار 
شد. با گواهي او چهار نفر از متهمان تبرئه و آزاد شدند. به اين ترتيب پرونده با صدور 

كيفرخواست براي پنج متهم ديگر به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
  تنها شاهد حادثه  گفت: »كارمند بيمارستان  مسيح  دانشوري بودم ،  ساعت چهار و 
نيم صبح سوار اتوبوس شدم. روي صندلي شاگرد نشسته بودم كه طي مسير راننده 
توقف كرد و منتظر مسافر بود. در اين فاصله چشمانم را بستم تا چرتي بزنم كه يكدفعه 
با صداي چند مرد از خواب پريدم و ديدم دو مرد نقاب دار با اس��لحه سوار اتوبوس 
شدند. يكي از آنها موهاي بلند و آشفته اي داشت. ديگري اسلحه را به طرفم گرفت و 
سپس به پشت صندلي راننده شليك كرد. شليك بعدي به سر رحيم بود. همان موقع 
فرد ديگري كه قمه به دست داشت وارد اتوبوس شد و چند ضربه به رحيم زد. آنها 
بعد از شليك چند تير به پاي رحيم گريختند. نتوانستم چهره آنها را شناسايي كنم 
چون نقاب داشتند. « بعد از اين توضيحات متهمان يك به يك در جايگاه ايستادند و 
جرمشان را انكار كردند و گفتند نشانه هاي مردان نقابداري كه شاهد حادثه داده است 
با آنها مطابقت ندارد و همگي در اين حادثه بي تقصيرند. در پايان هيئت قضايي جهت 

صدور رأي وارد شور شد.

ش�ماره  بنزخاور608ب�ه  س�بزكاميون  ب�رگ 
موتور10063104وش�ماره شاسی14791449وش�ماره 
اعتب�ار  ش�هربانی351ع95ايران12مفقودوازدرجه 

ساقط می باشد.

آگهی اعالم مفقودی

 آگهی فقدان سند مالکیت 
    نظر به اينكه آق��ای هادی مروج به ش��ماره ملی 0870362275 به اس��تناد اوراق 
استشهاديه جهت دريافت س��ند مالكيت المثنی نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده 
ومدعی است سند مالكيت شش��دانگ پالك 5104 فرعی از4496 فرعی از1- اصلی 
بخش نه مشهد ،به علت سهل انگاری مفقود گرديده است.بابررسی دفتر امالك معلوم 
شد،ششدانگ پالك ثبتی فوق ذيل دفتر 1293 صفحه 347 شماره ثبت 238718 بنام 
مهدی صمدی ثبت وسند مالكيت به شماره 600783 صادر گرديده است.سپس برابر 
سند قطعی 79776 مورخ 1394/10/23 دفترخانه 5 مشهد مع الواسطه به وی منتقل 
گرديده است.دفتر امالك بيش ازاين حكايتی ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحی 
قانون ثبت،مراتب يك نوبت آگهی ومتذكرميگردد هركس نسبت به ملك موردآگهی 
معامله ای انجام داده يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستی ظرف مدت 
ده روزاز تاريخ انتشار آگهی اعتراض كتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند 
معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد.بديهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنی وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
حميدرضا افشار، ثبت سند وامالک ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 636

برگ اعالم وضعيت ) برگ سبز( خودروی سواری دوو  به رنگ 
آبی روغنی مدل 1992 به شماره موتور 252697 و به شماره 
شاسی 543991  و به شماره انتظامی  15 - 688 ق 92 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

آگهی اعالم مفقودی

برگ سبز،برگ كمپانی خودرو پرايد تيپ 131SE مدل  1383 رنگ 
مشکی متاليک شماره پالک ) ايران 89  144 ب41( به شماره موتور 
12483021078و شماره شاسی 83022142 متعلق به زينب روزبان 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی

برگ سبز،برگ كمپانی خودرو پرايد تيپ 131SE مدل  1397 رنگ 
سفيد روغنی شماره پالک ) ايران 38  955 ن 83( به شماره موتور 
M13/6115633 و شماره شاسی NAS411100J1104037 متعلق به 

فريبا ميرلو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی

كليه اسناد و مدارک، س�ند كمپانی، برگ سبز و سند قطعی  
خودروی سواری پژو  آردی آی 1600 يشمی سبز مدل 1382 به 
شماره موتور 22368221387 و به شماره شاسی 82125912 
و به شماره انتظامی 15 - 417 د 17  مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است.تبريز

آگهی اعالم مفقودی

ب�رگ س�بزكاميون كمپرس�ی ب�ا سيس�تم آميک�و 
شاس�ی  موتور764752وش�ماره  ش�ماره  ب�ه 
NA2B2JMD46A000276ش�ماره ش�هربانی 32 

752ه 11مفقودوازدرجه اعتبارساقط ميباشد.

آگهی اعالم مفقودی

برگ كمپانی خودرو پژو تي�پ آر.دی 1600 مدل  1383 رنگ 
يشمی روغنی شماره پالک ) ايران 78   356 د 18( به شماره 
موتور 11783032658 و شماره شاسی 83133053 متعلق به 
هادی بهشتی معز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

البرز

آگهی اعالم مفقودی
برگ س�بز خودرو پژو تي�پ 206 م�دل  1381 رن�گ ذغالی 
متاليک شماره پالک ) ايران 68   867 ق 85( به شماره موتور 
3034528 و شماره شاس�ی 81610800 متعلق به حميد رضا 
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مأموران پيمانکار شهرداري تهران  نيمه شب 
چهارشنبه گذشته، نگهبان روزنامه جوان را 
با ضربات پتک و ميلگرد مج�روح و روانه 

بيمارستان كردند !

اعضاي يک ش�بکه س�رقت كه متهم هس�تند با دس�تبرد به چند 
طالفروشي 20 كيلو طال س�رقت كرده اند يک به يک بازداشت شدند. 
متهمان مي گويند ديدن زندگي هاي اشرافي و خودروهاي لوكس آنها 
را وسوسه كرده كه براي رسيدن به آرزوهايشان دست به اسلحه برده 
و مرتکب سرقت شوند. متهمان هر سرقت را در 60 ثانيه انجام می دادند.
به گزارش جوان، ظهر روز سه ش��نبه 28 مرداد سال گذشته يك دستگاه 
خودروي پژو 405 نقره اي بلوار 30متري باقر شهر شهرري را مسدود كرد. 
لحظاتي بعد چهار مرد نقابدار كه دو نفر از آنها اسلحه كالشنيكف و يكي از آنها 
تبر به دست داشت از خودرو پياده شده و همزمان با تيراندازي هوايي و ايجاد 
وحشت عمومي به سمت يك مغازه طالفروشي حمله كردند. حمله سارقان 
خيلي سريع اتفاق افتاد و آنها خيلي زود وارد مغازه شدند. مرد طالفروش هر 
چند از حضور سارقان غافلگير شد، اما موفق شد مخزن دسترسي سارقان 
به طالها كه ايمني بااليي داشت را  روي سارقان ببندد و آژير خطر را به صدا 
درآورد. سارقان مس��لح در حالي كه يكي از آنها گوني خودش را هم براي 
سرقت طالها آماده كرده بود، وقتي با بن بس��ت مواجه شدند فرار را بر قرار 

ترجيح داده و از محل فرار كردند. 
با حضور پليس در محل تحقيقات براي شناس��ايي و بازداشت سارقان به 
جريان افتاد. خيلي زود مشخص شد كه خودروي سارقان و پالك آن سرقتي 
بوده، با اين حال بررسي ها در اين باره ادامه پيدا كرد. كارآگاهان اداره يكم 
پليس آگاهي با بررسي فيلم دوربين هاي مداربسته در اين باره تحقيقات 
بيشتري انجام دادند. در بررسي هاي پليس مشخص شد كه چند سرقت 
مسلحانه به اين شيوه در غرب استان تهران افتاده و سارقان پس از سرقت از 
طالفروشي ها فرار كرده اند. سارقان سه ماه متوالي موفق شده بودند در سه 
سرقت انجام شده موفق عمل كنند. يكي از سرقت ها 24 خرداد سال 99 در 
منطقه مالرد، دومين سرقت 17 تير ماه همان سال در شهرستان بهارستان و 
سومين سرقت هم 16 مرداد در شهرستان اسالمشهر اتفاق افتاده بود و موفق 
شده بودند 20 كيلو طال به ارزش 20 ميليارد تومان به سرقت ببرند با اين حال 
تالش هاي پليس براي بازداشت آنها ناكام مانده بود. كارآگاهان پليس بعد از 
بررسي فيلم هاي سرقت اطمينان پيدا كردند كه آخرين سرقت هم از سوي 

اعضاي همان باند رقم خورده است. 
هش��ت ماه پس از حادثه و در حالي كه بررس��ي ها جريان داشت سرانجام 

اولين سرنخ به دست پليس افتاد و مأموران موفق شدند يكي از اعضاي باند 
را شناسايي كنند. كيارش از مجرمان سابقه دار بود كه سال1395 به اتهام 
سرقت مسلحانه از يك صرافي در خيابان بازداشت شده بود. بعد از به دست 
آمدن اين اطالعات بود كه مشخص شد كيارش پس از رهايي از زندان يك 
باند سرقت مسلحانه تشكيل داده است. همچنين مشخص شد اعضاي باند 
قصد دارند به زودي به دو طالفروشي در شهرستان هاي قم و تفرش دستبرد 
بزنند. در حالي كه شاهرخ عضو ديگر باند براي بررسي سرقت از طالفروشي قم 
در اين شهر حضور داشت كارآگاهان موفق شدند مخفيگاه وي را شناسايي و 
او را بازداشت كنند. كارآگاهان در بازرسي از مخفيگاه متهم يك قبضه اسلحه 
كالشنيكف و يك قبضه كلت كمري به همراه تعداد 10 تيغه خشاب و 500 

تير فشنگ جنگي كشف كردند. همچنين در بازرسي از محل دو خودروي 
پژو 207 و پژو 405 كه پالك جعلي روي آنها نصب شده بود كشف شد. 

همزمان با دستگيري شاهرخ، اعضاي ديگر باند كه از بازداشت وي با خبر 
شده بودند از مخفيگاه هاي خود متواري شده و  به كوهستان هاي غرب كشور 
فرار كردند. بررسي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه خبر رسيد دو نفر از 
اعضاي باند به خاطر درگيري در پرونده هاي جداگانه در غرب كشور بازداشت 

و به زندان افتاده اند كه به اداره يكم پليس آگاهي تهران منتقل شدند. 
سردسته باند در بازجويي هاي اوليه به سرقت هاي مسلحانه از طالفروشي هاي 
غرب تهران اعتراف كرد و گفت:  بعد از طراحي نقشه به صورت دو تيم دو 
نفره جداگانه سناريوهاي سرقت را عملي مي كرديم. سردار عليرضا لطفي، 

رئيس پليس آگاهي پايتخت گفت: در ح��ال حاضر چهار عضو   اصلي باند 
بازداشت شده اند و تحقيقات براي بازداشت اعضاي ديگر باند و كشف جرائم 

ديگر آنها جريان دارد. 

   گفت وگو با سر دسته باند 
 سابقه داري ؟ 

بله، سابقه ام مربوط به سال 96 است. حدود 20 سالم بود كه به يك نفر پول 
قرض دادم، اما پولم را نمي داد كه او را سوار ماشين كردم تا بترسانمش و بعد 
هم كمي آن طرفتر پياده كردم كه به جرم آدم ربايي شكايت كرد و دستگير 

و روانه بازداشتگاه شدم. 
چه شد كه   سمت  سرقت رفتی؟ 

زرق و ب��رق دنيا چش��م آدم را  مي گيرد. ش��ما االن در فض��اي مجازي 
خودروهاي لوكس و خانه گرانقيمت را مي بينيد كه يك عده در اختيار 
دارند و اصاًل زحمتي بابت آن نكشيده اند. بعد با خودت فكر مي كنيد كه 
چرا نبايد من داشته باشم. به هر حال فقر و بدبختي و وسوسه پولدار شدن 
باعث شد تا دست به سرقت هاي مس��لحانه بزنيم. البته ناگفته نماند كه 
آشنايي در زندان با سارق سابقه داري به نام وحيد باعث شد كه اين باند 

را تشكيل دهم. 
چطوري ؟ 

وحيد به خاطر سرقت از صرافي ميدان فردوس��ي سال 96 دستگير و هم 
سلولي من شد. او ما را وسوسه كرد و گفت با سرقت از طالفروشي ها خيلي 
زود به آرزوهايمان مي رسيم. همانجا او نقشه س��رقت از طالفروشي ها را 
طراحي كرد و قرار بود پس از آزادي دست به سرقت بزنيم، اما من يك سال 

بعد با گذاشتن سند آزاد شدم و او در زندان بود. 
يعني شما از سه سال قبل سرقت مسلحانه مي كني ؟ 

نه، پس از آزادي من به شهرستان رفتم و در آنجا كار كشاورزي و دامداري 
مي كردم و در كنار آن كار آزاد هم داشتم و خودرو خريد و فروش مي كردم و 
هزينه زندگي ام فراهم مي شد تا اينكه وحيد از زندان آزاد شد و به سراغ ما آمد 

و ما را وسوسه كرد و گفت: با اين كار به جايي نمي رسيم كه قبول كرديم. 
 درباره سرقت ها توضيح بده.

ما ابتدا پالك خودرو س��رقت و روي خودروی خودمان نصب مي كرديم و 
بعد چهار نفري با خودرو با همين پوششي كه االن داريم ) پوشاندن صورت 
و پوشيدن جليقه ( به طالفروشي مورد نظر مي رفتيم. معموالً دو نفرمان 
اسلحه كالشنيكف داشتيم. يكي از ما با اسلحه بيرون از مغازه مردم را تهديد 
مي كرد كه به مغازه نزديك نشوند و نفر مسلح ديگر هم وارد مغازه مي شد و 
با قنداق اسلحه شيشه ويترين را مي شكست و دو نفر ديگرمان هم كيسه به 
دست وارد مغازه طالفروشي مي شدند طالها را داخل كيسه مي ريختند و 

بعد هم فرار مي كرديم. 
در فيلم هاي سرقت مشخص است كه هنگام سرقت عکس 

العمل سريعي داريد ؟ 
بله، معموالً هر سرقت يك دقيقه زمان مي برد. 

بعد از سرقت به كجا مي رفتيد ؟ 
ما از شهرس��تان مي آمديم و بالفاصله هم بعد از س��رقت به شهرس��تان 

مي رفتيم. 
با پول هاي سرقتي چه كار مي كرديد ؟ 

ما پول نديده بوديم و معموالً پس از فروش طالهاي سرقتي پول آن را صرف 
خوشگذراني مي كرديم و خيلي هم زود تمام مي شد. 

شما 20  كيلو طال سرقت كرديد، مگه مي شود 20 كيلو طال را 
صرف خوشگذراني كنيد ؟ 

نه آنقدر نبود. 
چقدر بود ؟ 

در كل 8كيلو و600 گرم سرقت كرديم. اولين سرقت سه كيلو و400 گرم در 
دومين و سومين هم به ترتيب 3 كيلو و 700 گرم و يك كيلو و نيم سرقت 

كرديم. 
االن به آرزوهايت رسيدي ؟ 

نه.

 زخمي  شدن  نگهبا ن »جوان« 
 د ر  حمله  نیمه شب  مأ مو ر ا ن   شهر د ا ر ی!

سرقت مسلحانه از طالفروشی در 60 ثانیه


