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خشونترویپردهنقرهای
 در جشنواره فیلم فجر امس��ال هم فیلم هایی به نمایش درآمده که 
متأثر از خشونت های پیدا و پنهانی است که در جامعه شیوع دارد. 
فیلم های »آه س��رد« به کارگردانی ناهید عزیزی، »یادگار جنوب« 
به کارگردانی پدرام دوماری، »استاد« به کارگردانی عماد حسینی، 
»روایت ناتمام س��یما« به کارگردانی علیرضا صمدی و »وابل« به 
کارگردانی تورج اصالنی از آن جمله اس��ت. این آثار و آثاری از این 
دست که در دوره های قبل جشنواره با همین مضامین تولید شده 
است، فارغ از جنبه نمایشی تالش دارد خشونت های عیانی را که زیر 
پوست ش��هر جریان دارد در معرض دید عموم قرار دهد. فیلم های 
جنایی و پلیسی از ژانرهای منحصر به فردی هستند که در صورت 
پرداخت درست کارگردان به روایت مطرح شده، مخاطبان زیادی 
را با خود همراه می کنند. این روایت ها عمدتاً اسیر زمان هستند و با 
گذشت زمان تازگی خود را از دست می دهند،  مثل فیلم » من ترانه 
15 سال دارم« که سال 80 رس��ول صدرعاملی در آن موضوع فرار 
دختران را روایت کرد و مورد اقبال بسیاری قرار گرفت، اما این فیلم 
در عصر امروز نمی تواند جذابیت های ابتدای دهه 80 را که در فیلم 
روایت می شود، بازگو کند. موضوع دیگر درباره تأثیرپذیری اجتماعی 
و حوزه تصمیم گیری از نمایش این آثار اس��ت. درباره تأثیرپذیری 
اجتماعی از این آثار مبنایی برای س��نجش موضوع وجود ندارد. با 
وجود اینکه بسیاری از این آثار در مدارس و دانشگاه ها نمایش داده 
می شوند یا برای این گروه های سنی به نمایش درمی آیند، اما نسبت 
به تأثیرپذیری های صورت گرفته راستی آزمایی صورت نمی گیرد. 
در مورد تأثیر این دس��ته از آثار نمایشی در حوزه تصمیم گیری هم 
همین قاعده برقرار است و تا جایی که تجربه نشان داده این دسته 
از نمایش ها در ایجاد تغییر درس��ت در س��ازوکارهای حاکم موفق 
نبوده اند. ذکر این نکته هم ضرورت دارد که ورود سازندگان فیلم های 
جنایی و پلیسی مثل وارد شدن یک مراجعه کننده به دستگاه قضایی 
با بدبینی و چالش های بسیاری همراه اس��ت. با وجود این در سایه 

حاکمیت همین چالش هاست که این آثار تولید می شود. 
در جشنوره امسال ناهید عزیزی در »آه سرد«، روایت یک داستان 
جنایی را که در آن قتلی ناموس��ی رقم خورده ب��ا نگاهی به زندگی 
بازمان��دگان از این حادثه تل��خ روایت می کند. مته��م پس از قتل 
همسرش که با انگیزه خیانت رقم خورده به زندان محکوم می شود 
و پسرش بیرون از زندان با دوگانه ای از برچسب خوردن فرزند قاتل 
و مقتول دست به گریبان است. او از رفتار پدرش خشمگین است و 
فکر قتل پدر را در ذهنش مرور می کند و پدر که پس از آزادی نگران 
سرنوشت تلخ پسرش است ترجیح می دهد در سرما مثل سگ بمیرد، 
ولی دست پسرش به خون آلوده نشود. کارگردان »یادگار جنوب« 
هم روایتی از داستان های جنایی براساس رقابت های عشقی با تأکید 
بر انتقام گیری های رایج در این داستان ها را روایت می کند، دعوای دو 
دوست قدیمی بر سر یک دختر که منجر به دشمنی  می شود. عماد 
حسینی در فیلم »استاد« نیز روایتی از خیانت های پیدا و پنهان در 
روابط کاری بین جنس های مخالف را مطرح می کند. این فیلم قصه 
»گلنوش«، دانشجوی رشته معماری را که توسط استاد نقاشی اش 
مورد تعرض قرار می گیرد به نمایش می گذارد. داستان فیلم از این 
قرار است؛ گلنوش دانشجوی جوانی است که قصد دارد برای ادامه 
تحصیل به اتریش برود و درخواست پذیرش از دانشگاهی در اتریش 
را دارد. او نیاز به توصیه نامه ای از یکی از اساتید مطرح در این زمینه 
دارد و ارتباط بیشتر او با استاد سبب بروز ماجراهایی تلخ می شود. 
داستان فیلم »پرونده باز« هم برگرفته از پرونده ای جنایی و پرحاشیه 
در دهه 80 است. در این فیلم که فضای جنایی و ملتهب دارد، یک 
نوجوان 15 س��اله مرتکب قتل ش��ده و حاال در انتظار حکم دادگاه 
است. این نوجوان که فرهاد نام دارد عاشق دختر همسایه می شود، 
اما با باز شدن پای رقیب عشقی به نام علیرضا، حادثه نزاع خونین رقم 
می خورد. فیلم »روایت ناتمام سیما« نیز روایت زنی موفق است که 
انتشار یک خبر در فضای مجازی زندگی او را به چالش می کشد. فیلم 
»وابل« هم روایتی از زندگی اهالی یک روستای سیل زده است که 
بعد از بی خانمانی در یک ایستگاه متروک قطار به طور موقت زندگی 

می کنند، اما یک اتفاق مسیر حوادث را تغییر می دهد.

نجات9شهروند
ازمياندودوآتش

9 نفر از س�اكنان س�اختمان مس�كوني كه در جري�ان حادثه 
آتش سوزي گرفتار شده بودند با تالش امدادگران نجات پيدا كردند. 
عصر روز گذشته آتش نشانان سه ایستگاه از حادثه آتش سوزي در 
خیابان خرمشهر با خبر و در محل حاضر شدند. علیرضا معصوم زاده، 
فرمانده آتش نش��انان در توضی��ح حادثه گفت: محل س��اختمان 
مس��کوني پنج طبقه، 15 واحدي بود که آتش سوزي در طبقه اول 
آن که واحدي حدود ۷0 متري بود، اتف��اق افتاده و آپارتمان کاماًل 
در آتش شعله ور ش��ده بود. در بررس��ي هاي اولیه معلوم شد بیشتر 
ساکنان در آپارتمان هاي خود حضور دارند که امدادگران در اولین 
گام با ایمن س��ازي محل به تیم هاي جداگانه تقسیم و موفق شدند 
همزمان با خاموش کردن آتش 9 نفر را که میان دود و آتش گرفتار 
شده بودند، نجات دهند. در میان محبوسین، خانمي حدود ۶0 ساله 
حضور داش��ت که به علت بیم��اري ام اس قادر به حرک��ت نبود و 
خوشبختانه آتش نشانان وي را به پشت بام منزل منتقل کردند. علت 

حادثه در دست بررسي است. 

کشفجسدمردناشناس
دررودخانهشورآباد

را  جوان�ی  م�رد  نيم تن�ه  ته�ران  پلي�س  مأم�وران 
داخ�ل رودخان�ه ش�ورآباد در جن�وب ته�ران كش�ف 
كردن�د ك�ه ب�ه ط�رز مرم�وزی ب�ه قت�ل رس�يده ب�ود.
به گزارش جوان، ظهر پنج ش��نبه 13 بهمن ماه رهگذری تلفنی به 
مأموران پلیس تهران خبر داد جسد مردی را داخل رودخانه شورآباد 

در جنوب تهران دیده است.  
با اعالم این خب��ر، تیمی از کارآگاهان اداره ده��م پلیس آگاهی به 

دستور بازپرس جنایی راهی محل حادثه شدند. 
کارآگاهان داخل رودخانه با نیم تنه مردی حدوداً 35 ساله روبه رو 

شدند که به طرز مرموزی به قتل رسیده بود. 
مرد رهگذر گف��ت: »در حال عب��ور از نزدیکی رودخان��ه بودم که 
متوجه جسدی داخل رودخانه شدم و بالفاصله به مأموران پلیس 

خبر دادم.« 
همزمان با ادامه تحقیقات درباره این حادثه، جسد به دستور بازپرس 
ویژه قتل برای شناس��ای هوی��ت و انجام آزمایش ه��ای الزم برای 

مشخص شدن زمان و علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.  

متهم:خالفکاری
ارثيهخانوادگیماست!

   آرمين بينا 
نوجوان خالفكار كه به اتهام س�رقت مس�لحانه دس�تگير 
شده، مدعی است زندگی اش ش�باهت زيادی به شخصيت 
منف�ی فيل�م مت�ری  ش�يش و نيم دارد. او در بازجويی ه�ا 
گفت ك�ه پ�درش از كودك�ی ب�ه او آموزش ه�ای مجرمانه 
داده و او را ب�رای كاره�ای خ�الف تربي�ت ك�رده اس�ت. 
پدر متهم ب�ه اتهام خري�د و فروش م�واد مخدر ب�ه اعدام 
و با ي�ک درجه تخفي�ف به حبس ابد محكوم ش�ده اس�ت.

چندی قبل به مأموران پلیس تهران خبر رسید دو سارق مسلح 
خودروی نیس��ان باری را در نزدیکی بزرگراه آزادگان سرقت و 
راننده آن را هم دس��ت و پا بس��ته در بیابان های اطراف تهران 

رها کرده اند. 
راننده خودروی نیسان وقتی به اداره پلیس رفت در توضیح ماجرا 
گفت: »روز قبل با خودرویم از تهران بار به شهرس��تانی بردم و 

د دوباره به تهران برگشتم. ساعتی قبل هوا تاریک شده  بو
ک��ه وارد بزرگ��راه 

آزادگان شدم و 
برای دقایقی 

در یکی از توقفگاه های بزرگراه خودرو را نگه داشتم تا با یکی از 
دوس��تانم تلفنی صحبت کنم. لحظاتی بعد م��ردی که کاغذی 
در دست داشت به من نزدیک ش��د و از من آدرس پرسید. هنوز 
آدرس را به او نگفته بودم که کلت کمری روی شقیقه ام گذاشت 
و تهدید کرد حرکت کنم. با خودرو حرکت کردم و متوجه شدم 
همدستش با یک موتورس��یکلت ما را تعقیب می کند. او  مرا با 
خودرویم به بیابان های اطراف تهران برد و در آنجا دو نفری دست 
و پایم را با طناب بستند و همانجا رهایم کردند و سپس یکی از 
آنها سوار خودرو شد و دوستش هم با موتورسیکلت از آنجا دور 
شدند. من به سختی دست و پایم را باز کردم و بعد از یک راننده 
عبوری درخواست کمک کردم و با تلفن او موضوع سرقت را به 

پلیس خبر دادم.« 
   بازداشت سارقان در طرح پليس 

با طرح این شکایت، تیمی از مأموران پلیس تحقیقات خود را 
برای شناسایی سارقان مسلح آغاز کردند. 

مأموران پلیس در ادامه با شکایت مشابه دیگری روبه رو شدند 
که س��ارقان به همان شیوه خودروی نیس��ان باری دیگری را 
سرقت   و برای ترس��اندن راننده آن اقدام به تیراندازی هوایی 

کرده بودند. 
در حالی که تحقیقات برای دستگیری س��ارقان مسلح ادامه 
داشت، ش��کایت های متعددی به مأموران پلیس گزارش شد 
که حکایت از آن داشت دو سارق مسلح شب ها در خیابان های 
مرکزی و شمال تهران با تهدید اسلحه کلت کمری اموال زنان 
و مردان را سرقت می کنند. بررس��ی دوربین های مداربسته و 
چهره نگاری شاکیان همه نشان داد زورگیران مسلح در تاریکی 
شب همان دو سارق مسلحی هستند که مدتی قبل دو خودروی 

نیسان را در خیابان های جنوبی تهران سرقت کرده بودند. 
مأموران پلیس در گام بعدی با چهره نگاری موفق شدند یکی 
از متهمان را که سارق سابقه دار 18 ساله ای به نام شهروز است، 
شناسایی کنند. بررسی ها نشان داد شهروز مدتی قبل از زندان 
آزاد شده و دوباره با یکی از دوستانش، سرقت ها و زورگیری های 
مسلحانه سریالی اش را آغاز کرده است.  بدین ترتیب مأموران، 
متهم را تحت تعقیب قرار دادند تا اینکه مدتی قبل در یکی از 
طرح های دستگیری خالفکاران، وی و همدستش را بازداشت 
کردند.  دو متهم در بازجویی ها به سرقت های سریالی اعتراف 

کردند و با دستور بازپرس دادسرا روانه زندان شدند. 

مسموميتدانشآموزان4مدرسهدرقم
مفقودى

بـرگ سـبز خـودروى سـوارى رانـا مـدل 1393 
به شـماره موتـور 160B0070516 و شـماره شاسـى 
NAAU01FE2ET037818 و شـماره انتظامـى 
ايران25- 541 هــ33 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است.   

مفقودى
كارت ماشين كاميون كمپرسى  بنز مدل 1389 به رنگ 
نارنجى روغنى  به شـماره  انتظامى ايران11- 191ع95 
و  شـماره موتور 33592410112447 و شماره شاسى 
37433316606208 مفقـود شـده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شـماره 140160306022000642 هيـأت اول موضوع قانـون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى مسـتقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك فريمان تصرفـات مالكانه بالمعـارض متقاضى آقاى وحيـد متقيان فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 25798 صادره مشـهد با كد ملى 0934318379 در يك 
قطعه زمين مزروعى به مسـاحت20205،35 مترمربع پالك فرعى از 341 اصلى واقع 
در بخش5 خريدارى از مالك رسمى آقاى حجى اسـماعيل شافو، محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/17 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/03  
محمدرضا رجايى مقدم-رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان  

حسين فصيحي

زورگيران پرايد سوار  گرفتار پليس شدند
راننده و سرنش�ين خودروي پرايد مش�كي 

كه در پوشش مسافربر   زورگيري مي كردند، 

در دام پلي�س ته�ران گرفت�ار ش�دند. 

سرهنگ جلیل موقوفه اي، رئیس پلیس پیشگیري 
پایتخت گفت: چندي قبل ش��کایت هاي مشابه 
درباره زورگیري در پوشش مسافربر به مأموران 
پلیس تهران گزارش شد. یکي از شاکیان توضیح 
داد کنار خیابان منتظر تاکسي بودم که یک پراید 
مشکي مسافربر توقف کرد. به جز راننده مردي در 
صندلي عقب سوار بود که بعد از گفتن مسیرم سوار 
شدم. وقتي راننده به محلي خلوت رسید، ناگهان 
مردي که صندلي عقب نشسته بود، به من حمله 
کرد. آنها با تهدید اموالم را سرقت کردند و من را 
بیرون انداختند و فرار کردند که درخواست کمک 
دارم. با اطالعاتي که ش��اکیان در اختیار پلیس 

گذاش��تند، تیمي از مأموران عملیات کالنتري 
109 بهارستان در این باره تحقیق کردند. مأموران 
پلیس با اطالعاتي که ش��اکیان در اختیارش��ان 
گذاشتند در محل هاي سرقت شروع به گشت زني 
کردند. روز گذشته آنها با مشاهده خودروي پراید 
مشکي که شباهت زیادي به خودروي مورد نظر 
داشت، آن را زیر نظر گرفتند. لحظاتي بعد بود که 
مأموران متوجه شدند راننده و سرنشین با فردي 
که به عنوان مسافر سوار شده بود، درگیر شده اند 
که مأموران وارد عمل شدند و همزمان با متوقف 
کردن خودرو متهمان را دستگیر کردند. متهمان 
33 و 22 س��اله از مجرمان س��ابقه دار بودند که 
تحقیقات براي شناسایي جرائم آنها جریان دارد. 
دو متهم در حالي به جرائم خود اعتراف کرده اند که 

پنج نفر از شاکیان آنها را شناسایي کرده اند. 

کالهبرداری300ميليونی
بافروشسؤاالت
جعلیکنکور

رئيس پليس فتای غرب اس�تان تهران از بازداش�ت 
مدير كانال تلگرامی كه با فروش سؤاالت كنكور موفق 
به كالهبرداری 300 ميليون تومانی شده بود، خبر داد. 
 سرهنگ سیدنظام موسوی گفت: مأموران پلیس فتا در 
جریان بررسی های خود از فعالیت یک کانال تلگرامی که 

در زمینه فروش سؤاالت کنکور فعال بود، باخبر شدند.
 وی ادامه داد: بررسی های بعدی نشان داد متهم با وعده 
فروش س��ؤاالت موفق ش��ده 10 نفر از دنبال کنندگان 
را فریب دهد و 300میلیون توم��ان از آنها کالهبرداری 
کند. سرهنگ موسوی گفت: مأموران پلیس در جریان 
بررس��ی های بیش��تر مخفیگاه متهم را در ش��هر پرند 
شناسایی و او را دس��تگیر کردند. موسوی گفت بررسی  

برای کشف جرائم بیشتر متهم جریان دارد.

عامل شهادت  مأمو ر    پليس
 به   قصاص   محكوم   شد

   جالل مهرگان
م�رد س�ارق ك�ه در 
جريان سرقت از خانه 
دختري ج�وان مأمور 
پلي�س را به ش�هادت 
رسانده بود، محاكمه و 
به قصاص محكوم شد. 
به گزارش »جوان«، یک 
سال قبل مردي با مرکز 
فوریت هاي پلیس 110 
تماس گرف��ت و گفت 
پیامک��ي از خواه��رش 
دریاف��ت ک��رده که در 
آن نوش��ته دزد وارد 
خانه مان ش��ده و دست 
و پاي او را بسته اس��ت. 
بع��د از اعالم گ��زارش، 
مأموران کالنتري نامجو 

خود را به مح��ل که آپارتماني در طبقه شش��م س��اختمانی 
مسکوني بود، رساندند. وقتي استوار امیرکیوانلو براي بازداشت 
سارق قدم به داخل ساختمان گذاشت در راه پله با دزد 21 ساله 
مواجه شد که قصد فرار داشت. او وقتي مأمور پلیس را مقابل 
خود دید با چاقویي که در دست داشت، ضربه اي به سینه پلیس 
وارد کرد، اما مقابل در س��اختمان دستگیر شد. مأمور زخمي 
هم به بیمارستان منتقل شد، اما خبر رسید که به علت شدت 

جراحت فوت شده است. 
متهم که سوابق زیادي در مصرف شیش��ه و هرویین داشت، 
وقتي مورد تحقیق قرار گرفت به قتل اعت��راف کرد. او گفت: 
من چند سالي است که سرقت مي کنم و کارتن خواب هستم. 
خانواده ام در مازندران زندگي مي کنند. آن روز هم براي سرقت 
وارد خانه دختر جوان شدم که با او مواجه شدم، دست و پایش 
را بس��تم، خانه اش را گش��تم و طال، موبایل، کنسول  بازي و 
دوربین عکاسي اش را سرقت کردم.  در حال فرار از راه پله هاي 
س��اختمان بودم که با مأمور پلیس روبه رو شدم و با چاقو به او 

ضربه اي زدم. 
متهم در شرح بیشتر سرقت هم گفت: وقتي وارد خانه شدم، 
فکر کردم کسي داخل خانه نیس��ت. وقتي با آن دختر روبه رو 
شدم، دست به چاقو ش��دم و او را تهدید کردم. دست و پایش 
را بس��تم و خانه را جس��ت وجو کردم. حدود یک س��اعت در 
حال جست وجو بودم تا وس��ایل قیمتي را سرقت کنم و او در 
این فرصت براي برادرش پیامک فرس��تاده و به پلیس اطالع 
داده بود. متهم ادامه داد: من قبل از س��رقت هرویین مصرف 
کرده بودم و نمي خواستم کس��ي را به قتل برسانم و انگیزه ام 

فقط سرقت بود. 
بعد از کامل ش��دن بررس��ي ها، متهم به صحنه جرم منتقل و 
صحنه جنایت را بازسازي کرد. بعد از آن بود که کیفرخواست 
علیه وي صادر و پرونده براي رس��یدگي به شعبه 13 دادگاه 
کیفري یک استان تهران فرستاده ش��د. هیئت قضایي بعد از 
بررسي اوراق پرونده با ایراد شکلي از دادسرا خواستند برخي 
نواقص موجود را رفع کند. با رفع نواقص مطرح شده، پرونده به 
صورت ویژه در نوبت رسیدگي قرار گرفت. در جلسه رسیدگي 
به پرونده اولی��اي دم در جایگاه ق��رار گرفتند و ب��راي متهم 
درخواست قصاص کردند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و 
جرمش را قبول کرد. او گفت آن روز براي سرقت وارد آن خانه 
شده بودم. بعد از س��رقت هم در حال فرار بودم که در راه پله با 
مأمور پلیس روبه رو شدم. او از من خواست خودم را تسلیم کنم، 
اما قبول نکردم و با او درگیر شدم و با چاقو به او ضربه زدم. بعد 
هم به طرف در س��اختمان فرار کردم، غافل از اینکه مأموران 
مقابل در هستند که من را بازداشت کردند. هیئت قضایي بعد از 
شنیدن آخرین دفاع متهم و وکیل وي وارد شور شدند و متهم 

را به قصاص محکوم کردند. 

3کشتهدرتصادفمزدا
باپژوپارس

پ�ارس  پ�ژو  ب�ا  م�زدا  خودروه�اي  تص�ادف 
گذاش�ت.  برج�اي  زخم�ي  دو  و  كش�ته  س�ه 
سرهنگ عیسي گوهري، رئیس پلیس راه استان کردستان 
گفت: روز گذش��ته مأموران پلیس از حادث��ه رانندگي در 
کیلومتر 4 محور »بیجار- یاسوکند« با خبر و در محل حاضر 
شدند. بررسي ها نش��ان داد حادثه بین خودروهاي مزدا و 
پژو پارس رقم خورده اس��ت که در جریان آن راننده مزدا و 
دو سرنشین سواري پژو پارس جان خود را از دست دادند. 
همچنین یک سرنشین مزدا و راننده پژو پارس هم مجروح 
ش��ده بودند که به بیمارستان منتقل ش��دند. علت حادثه 

انحراف به چپ مزدا اعالم شده  است. 

درگي�ری دو م�رد ج�وان ب�ر س�ر فحاش�ی 
ش�د. منج�ر  آنه�ا  از  يك�ی  قت�ل  ب�ه 
س�رهنگ ي�داهلل طهماس�يان، فرمان�ده 
انتظامی شهرستان قرچک گفت: چند روز 
قبل مأموران پليس از درگي�ری خونين در 
محله زيباشهر باخبر و در محل حاضر شدند. 
بررسی ها نشان داد مردی جوان در جريان 
درگيری با ضربات چاقو به ش�دت مجروح  

شده است كه به بيمارستان ستاری منتقل 
شد. همزمان با دستگيری متهم و در حالی كه 
تحقيقات جريان داشت از بيمارستان خبر 
رسيد مجروح حادثه به علت شدت جراحت 
فوت شده اس�ت كه پرونده با موضوع قتل 
عمد تشكيل ش�د. متهم در بازجويی ها به 
جرمش اعتراف كرد و گفت با مقتول به خاطر 
فحاشی درگير ش�ده و اين حادثه خونين را 
رقم زده اس�ت. بررسی های بيش�تر در اين 

باره جريان دارد.

قتلبرسرفحاشی

دانش آموزان چهار مدرسه در شهرستان قم دچار 
مسموميت شدند.

سریال مسمومیت دانش آموزان در مدارس قم مدتی 
اس��ت که در حال وقوع اس��ت. در تازه ترین اتفاق که 
روز گذشته ایس��نا آن را پیگیری کرده است، تعدادی 
از دانش آموزان چهار مدرسه قرائتی پردیسان، میثم در 

منطقه ساالریه و  دو مدرسه طاها و امامی مسموم شدند. 
از این تعداد سه مدارس دخترانه و یک مدرسه پسرانه 
است. گفتنی است، 12 بهمن ماه، هفت دانش آموز و یک 
معلم مدرسه بلقیس برقعی قم دچار مسمویت شدند. 
هنوز هیچ توضیح رس��می درباره علت واقعی حادثه 
مسمومیت با گاز سمی در مدارس قم داده نشده است.

    گفت وگو با شهروز 
متهم هرچند س�ن كمی دارد و هنوز نوجوان است، اما 
مجرم سابقه داری است و پرونده اش پر از خالف های 
ريز و درشت اس�ت. او مدعی است خالف ارثيه 
خانوادگی اوست و سرقت و خالف را پدرش به 

او آموزش داده است. 
شهروز چطور با اين سن كم پرونده ات سياه 

است؟ 
واقعیت��ش این ارثی��ه خانوادگی من اس��ت. پدرم 
خالفکار اس��ت و او هم از پدرش به ارث برده و من 
هم از پدرم خالف را به ارث ب��رده ام. البته پدرم تنها 
از پدرش خالف را به ارث نبرده، چون عموهایم نیز 
خالفکار هستند و آنها هم راه پدرشان را ادامه دادند 
و فقط یکی از عموهایم تحصیلکرده است و او هم به 

خاطر آبرویش از ایران مهاجرت کرده است. 
پدرت االن هم خالف می كند؟ 

پدرم چند سال قبل به اتهام حمل و نگهداری 
مواد مخدر دستگیر ش��د و به زندان افتاد. در 
دادگاه به اعدام محکوم شد، اما به رأی دادگاه 
اعتراض کرد و عفو شامل او شد و حکمش از 
اعدام شکست و به حبس ابد تبدیل شد و االن 

هم در زندان است. 
پدرت قاچاق فروش بود،  چرا شما راه او 

را ادامه ندادی؟ 
پدرم عالوه بر قاچاق فروشی، سرقت هم می کرد. 
اوایل س��رقت می کرد و خرده ف��روش مواد هم 
بود، اما کم کم خرده فروشی را کنار گذاشت و با 
قاچاقچیان بین المللی همکاری کرد. زمانی که 
سرقت می کرد من پنج، شش سال داشتم که 
مرا همراه خودش به سرقت می برد، از آن دوران 

بود که با سرقت آشنا شدم. 
يعنی پدرت به شما آموزش سرقت می داد؟ 

بله، او به من آموزش می داد. هر زمانی با هم به سرقت می رفتیم، تمامی 
فن و فنون آن را به من یاد می داد و من هم سعی می کردم آموزش های 

او را یاد بگیرم و خوب هم یاد گرفتم. 

قاچاق فروشی هم می كردی؟ 
یک بار در دوران کودکی، پدرم داخل کیفم مواد جاسازی کرد و قرار شد 
من به خریداری تحویل بدهم که مأموران پلیس به من ش��ک و مواد را 
از داخل کیفم کشف کردند. البته همان زمان فهمیدیم یکی از رقبای 

پدرم مرا لو داده بود.
چرا با اسلحه به سرقت می رفتی؟ 

موضوع اسلحه برمی گردد به حادثه ای که برای برادر کوچک ترم رخ داد. 
دو سال قبل از اینکه پدرم دستگیر شود، رقبای پدرم برادر کوچک ترم 
را که االن 12 سال س��ن دارد در راه مدرسه ربودند و بعد برای آزادی او 
درخواس��ت پول کردند. پدرم به آنها پول داد و برادرم آزاد شد. پس از 
این حادثه، پدرم از من خواست برای اینکه در مواجهه با افراد خالفکار 
بتوانم از خودم دفاع کنم اس��لحه با خودم بب��رم. از آن زمان به بعد من 

اسلحه داشتم. 
معتادی؟ 

نه، همیشه نصیحت پدرم آویزه گوشم است. او می گفت اگر می خواهی 
یک خالفکار حرفه ای ش��وی هرگز خودت را آلوده م��واد مخدر نکن. 
می گفت اگر معتاد شدی همه چیز را از دست می دهی و زندگی ات نابود 
می شود. پدرم حتی سیگار هم نمی کشد و در تمامی سال هایی که مواد 
می فروخت یک بار هم از آن استفاده نکرده است. یادم می آید یک بار که 
برای او کوکائین آورده بودند تا پخش کند به او گفته بودند خودش تست 
کند، اما او اصاًل لب نزد و گفت یک قاچاقچی حرفه ای هرگز لب به مواد 
نمی زند. از طرفی هم می گفت مواد مخدر همه ناخالص هستند و فقط 

باعث بیماری مصرف کننده می شود. 
زندگی عجيبی را تجربه كردی، درسته؟ 

بله، زندگی ما شبیه فیلم سینمایی متری شیش و نیم است. وقتی آن فیلم 
را دیدم، تازه متوجه شدم زندگی ما شبیه آن فیلم است. 

چقدر در اين مدت سرقت داشتيد؟ 
من و همدستم در این مدت دو خودروی نیسان سرقت کردیم که یکی را 
فروختیم و پولش را تقسیم کردیم و خودروی دوم را هم عوض بدهی مان 
به طلبکارمان دادیم. البته ما عالوه بر س��رقت دو خودرو در خیابان ها از 

شهروندان  هم زورگیری می کردیم. 
حرف آخر؟ 

من االن خسته شده ام و می خواهم این بار که آزاد شدم، ارثیه پدری ام را 
برای همیشه کنار بگذارم. دلم برای برادر و خواهرم می سوزد و دوست ندارم 

آنها زندگی شان تباه شود.  


