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نگرانی از بروز جرائم مسلحانه
 مسلحانه ش��دن جرائم، اتفاقی ناگوار است که فضای عموم��ی کشور را دربر گرفته 
و هر روز که می گذرد بر دامنه آن اضافه می ش��ود. استف��اده از سالح برای رسیدن 
به اعمال مجرمانه از یک سو امکان موفقی��ت مجرمان را بیشتر می کند و از دیگر سو 
منجر به گسترده شدن دامنه وحشت و به خطر افتادن امنیت عمومی می شود. امکان 
دسترسی به اسلحه از چند سال قبل و همزمان با بروز جنگ در کشورهای همسایه 
شرقی و غربی فراهم شد. نبود نظارت در مرزها، شرایطی را فراهم کرد تا قاچاق سالح 
به داخل کشور به راحتی صورت گیرد، به طوری که در حال حاضر این امکان برای 
دنبال کنندگان سالح فراهم ش��ده که بتوانند اسلحه مورد نیازشان را از سایت های 
خرید کاال سفارش دهند. گزارش های بسیاری از سوی پلیس امنیت درباره بازداشت 
این دسته از فروشندگان سالح منتشر می شود که نشان می دهد سازوکارهای الزم 
برای امکان دسترسی به سالح به این شیوه هم فراهم شده است. فراهم شدن امکان 
دسترسی آسان به اسلحه و گسترده ش��دن دامنه خشون��ت در جامعه این امکان را 
هم فراهم خواهد کرد که بسیاری از ش��هروندان ناگزیر شوند برای مراقبت از خود و 
خانواده شان اقدام به خرید و حمل سالح کنند. انتشار تصاویری از بروز خشونت های 
مسلحانه در فضای مجازی می تواند به عاملی برای رسیدن به این هدف منجر شود. 
احساس از بین رفتن امنیت که با وقوع جرائم مسلحانه ش��دت بیشتری می گیرد، 
نگرانی عمده ای است که در فضای حقیقی و سایبری در حال انتشار است. به عنوان 
مثال انتشار فیلم قتل برادر حسین عبدالباقی در شبکه های اجتماعی که به سبک 
فیلم های جنایی رقم خورد، انتشار ناامنی در فضای عمومی جامعه را به دنبال داشت. 
این روزها کلیپ های مشابهی از بروز اعمال مجرمانه به این ش��یوه در ش��بکه های 
اجتماعی منتشر می شود که برآیند کلی از فضای واقعی جامعه نیست، اما خط سیری 
است که ادامه بی توجهی به آن می تواند به گسترده تر ش��دن دامنه خشونت کمک 
کند. همه این اتفاق ها در حالی رقم می خورد که قانون برای دارندگان سالح مجازات 
سختی در نظر گرفته است و به زعم آن بسیاری بدون توجه به مجازات های در نظر 
گرفته شده برای دسترسی به سالح تالش می کنند. براساس قانون هر کس به  طور 
غیرمجاز سالح گرم را حمل  یا نگهداری کند بسته به نوع سالح به حبس از 91 روز 
تا 10 سال محکوم خواهد شد .براساس ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات 
و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز، هر کس به صورت غیرمجاز سالح گرم یا سرد 
جنگی یا سالح شکاری، قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل 

کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به مجازات های ذیل محکوم می شود:
- سالح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن به حبس از شش  ماه تا دو 

سال یا جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال.
 � سالح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن ب��ه حبس از دو تا پنج سال 

حبس.
� سالح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهم��ات آنها به حبس از پنج تا 

10 سال.
 مخلص کالم اینکه قانون برای بسیاری از موارد غیرمج��از مثل خرید و فروش مواد 
مخدر مجازات سخت در نظر گرفته است، اما آسیب های ناشی از مواد مخدر نشان 
می دهد راهکارهای قانونی نتوانسته مانع از بروز این دسته از اعمال مجرمانه شود. در 
حال حاضر استفاده از سالح در بروز اعمال مجرمانه هر روز بیشتر می شود. بنابراین 
کسانی که در حوزه تصمیم گیری دخالت دارند نباید امیدوار باش��ند موارد در نظر 
گرفته شده در قانون بتواند جلوی بروز این دسته از جرائم را بگیرد، به همین خاطر 

باید به وظایف پیشگیرانه خود در این باره عمل کنند.

درخواست قصاص
 براي دوست كينه جو

    فاطمه صبور
م�رد كينه جو كه ب�ه اتهام قت�ل دوس�تش در يك�ي از محله هاي ته�ران در 
بازداشت به س�ر مي برد با درخواس�ت قصاص از س�وي اولياي دم مواجه شد. 
به گزارش »جوان«، هفتم مهر سال 1۴00 مأموران پلیس تهران از مرگ مشکوك پسر 
جواني در یکي از بیمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به سینا 
22 ساله بود که در درگیري با یکي از دوستانش با ضربه چاقو زخمي و بعد از انتقال به 
بیمارستان بر اثر شدت خونریزي ها فوت کرده بود. جسد به پزشکي قانوني منتقل شد 
و پدر سینا که در محل حضور داشت به مأموران گفت:»پسرم کشتي گیر بود. او مدتي 
قبل در شرکت نصب داربست مشغول کار شده بود. صاحب کارش حامد نام داشت. 
مدتي قبل برادر او حمید، با پسرم به اختالف خورد به همین خاطر با هم درگیر بودند. 
سینا همیشه از بدرفتاري هاي حمید گالیه مي کرد و مي گفت آنها حقوقش را سر وقت 
نمي دهند. پسرم دوست نداشت از من پول بگیرد به همین خاطر اصرار داشت کار کند، 
به همین دلیل با شرایطي که در شرکت داشت کنار مي آمد تا درآمدش قطع نشود.« 
پدر مقتول در حالي که چشمانش پر از اشک بود، گفت: »آخرین بار در خانه بودم که 
حمید مقابل خانه مان آمد. پسرم مقابل در رفت و او بعد از دیدن سینا شروع به فحاشي 
کرد. با شنیدن فریادهاي سینا مقابل در رفتم که دیدم حمید پسرم را زخمي کرده و 
گریخته است.«  با ثبت این اطالعات، حمید به عنوان مظنون به قتل تحت تعقیب قرار 

گرفت که مشخص شد او بعد از حادثه به مکان نامعلومي گریخته است. 
تالش ها ادامه داشت تا اینکه مأموران دو هفته بعد از حادثه، وي را در قم شناسایي 
و دستگیر کردند.  متهم به پلیس آگاهي منتقل  و در روند بازجویي ها به درگیري با 
مقتول اعتراف کرد و گفت:»سینا کارگر برادرم بود. از همان روزهاي اول من و سینا با 

هم اختالف داشتیم و چند بار با هم درگیر شدیم.«
متهم ادامه داد:»در آخرین درگیري عصباني شدم و به او فحش دادم. او ناراحت شد و 
با حالت قهر از مغازه بیرون رفت. یکي از دوستانم که در مغازه بود، مرا آرام کرد و از من 
خواست او را با موتورم به خانه شان برسانم. بعد از اینکه دوستم را به خانه شان رساندم، 
به یاد رفتارهاي سینا افتادم. آن روز مشروب خورده بودم و حال طبیعي نداشتم. به 

همین خاطر تصمیم گرفتم مقابل خانه پدر سینا بروم و او را گوشمالي بدهم.«
متهم در خصوص روز حادثه گفت:»وقتي به آنجا رسی��دم از سینا خواستم مقابل 
در بیاید. به محض اینکه او را دیدم با چاقویي که همراه داشتم یک ضربه زدم. قصد 
کشتن او را نداشتم به همین دلیل فقط یک ضربه به پاي او زدم، اما ضربه به سفید 
ران او برخورد کرد و موجب مرگش شد. پشیمان هستم. باور کنید تحت تأثیر مصرف 

مشروب دست به این کار زدم.« 
با اقرارهاي متهم، وي بعد از بازس��ازي صحنه جرم راهي زن��دان و پرونده با صدور 

کیفرخواست به دادگاه کیفري یک استان تهران فرستاده شد. 
پرونده بعد از تعیین شعبه در وقت رسیدگي روي میز هیئت قضایي شعبه دهم دادگاه 
قرار گرفت.  ابتداي جلسه اولیاي دم که پدر و مادر مقتول بودند، درخواست قصاص 
کردند و گفتند:» متهم از پسرمان کینه داشت، به همین خاطر دستش به خون سینا 
آلوده شد. راضي به گذش��ت نیستیم و فقط قصاص مي خواهیم.« در ادامه متهم به 
جایگاه رفت و خالف اظهاراتش قتل را انکار کرد و گفت:»آن روز حال طبیعي نداشتم 
به همین دلیل چیز زیادي یادم نیست. نمي دانم  چه موقع و براي چه با سینا درگیر 
شدم.« او در پاسخ به این سؤال که چرا مقابل خانه پدر مقتول رفته بودي، گفت: »از 
آن روز چیزي خاطرم نیست. فکر کنم رفته بودم موتور سینا را بگیرم.« متهم در آخر 
اختالف با مقتول را رد کرد و گفت: »باور کنید هیچ مشکلي با سینا نداشتم. من و برادرم 
با او دوست بودیم، حتي وقتي فهمیدم او قصد دارد با دختر مورد عالقه اش ازدواج کند، 
او را نصیحت کردم و به او گفتم آن دختر مناسب تو نیست و بهتر است به رابطه با او 
پایان بدهد.« او در ادامه درباره نظر کارشناسان پزشکي قانوني هم گفت: »کارشناسان 
پزشکي قانوني اعالم کردند یک ضربه قمه به سر و یک ضربه به پاي سینا خورده است 
ولي من آن روز، فقط یک چاقو همراه داشتم و قمه اي همراهم نبود. احتمال مي دهم 

سینا با فرد دیگري درگیر شده است.«
در پایان هیئت قضایي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

 ساعت 20 شامگاه سه شنبه 11مرداد در بلوار آجودانیه از جنوب 
به ش��مال ابتدای خیابان دهم چراغ های گ��ردان تعداد زیادی 
خودروهای پلیس و یک خودروی آمبوالنس که در آن نزدیکی 
توقف کرده اند از دور نظر هر رهگذری را به خود جلب می کند. 
افراد زیادی کن��ار خیابان و در ابتدای کوچ��ه تجمع کرده اند و 
تعداد زیادی ه��م مأمور پلیس مسلح و لباس ش��خصی حضور 
دارند و با کشی��دن نوار هش��دار از ورود افراد ب��ه داخل کوچه 
ممانعت می کنن��د. درست ح��دس زدم، اتفاق��ی رخ داده و به 
گفته یکی از شاهدان، زن و شوهری مسلح اعضای خانواده ای را 
داخل منزلشان به گروگان گرفته بودند. کارت خبرنگاری ام را 
نشان دادم به امید اینکه برای تهیه گزارش وارد کوچه شوم، اما 
مأموران اجازه ندادند. به هر ترفندی بود از خیابان دیگری وارد 
کوچه دهم شدم و به محل حادثه که ساختمان شماره یک در 

بن بست اول بود، نزدیک شدم. 
    سردار رحيمی، فرمانده ميدان 

خودروهای ویژه گروگانگیری )نوپو( و مأموران ویژه آن با لباس 
مخصوص که فق��ط چشمانشان دیده می ش��د، همگی در کنار 
تعداد زیادی از مأموران دیگر آماده عملیات بودند. سردار رحیمی 
هم مثل همیشه پس از این حادثه خودش را به محل رسانده بود 
و فرماندهی میدان را در دست داشت. همراه وی، سرادر هداوند 
و سرهنگ ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران هم حضور 
داش��تند و از نزدیک دستوراتی را به مأموران پلیس می دادند. 
مأموران پلیس مخصوصاً نیروهای ویژه با نقشه ای حساب شده و 
دقیق هر کدام در محلی مستقر بودند. تعدادی در پشت بام های 
همسایه ها که مشرف به خانه گروگان ها بود و تعدادی هم داخل 
حیاط و در راهروی ساختمان محل حادث��ه و مکان های دیگر 

آماده اجرای دستورات فرمانده میدان بودند. 
    بازداشت يكی از گروگانگيرها 

گروگانگیران زن و ش��وهری هستند که اعضای چند خانواده را 
از ساعت 5 عصر گروگان گرفته اند و ت��الش می  کنند با تهدید 
جان گروگان ها، خودش��ان از چنگال مأموران جان سالم به در 
ببرند، اما در همان لحظات اول مأموران پلیس موفق شده بودند 
همسر گروگانگیر را هنگام فرار با خودروی 206 دستگیر کنند. 
خودروی متهم که آثار ش��لیک چند تیر روی آن دیده می شود 
کنار کوچه پارك است و خود متهم داخل خودروی پلیس تحت 
نظر. اما مرد مسلح با تعدادی از گروگان ها در طبقه سوم هنوز در 
تالش است با تهدید از مهلکه بگریزد. به گفته شاهدان عینی از 
همان ابتدای ورود گروگانگیران به ساختمان شماره یک، صدای 
شلیک چند تیر شنیده شد. همچنین شاهد آتش بین مرد مسلح 
و مأموران پلیس بودند و احتمال می دهند در آن تیراندازی متهم 
زخمی شده باش��د. نفس ها در سینه حبس شده است و شواهد 
حکای��ت از آن دارد که ب��ه زودی مأموران پلی��س برای آزادی 

گروگان ها وارد عمل خواهند شد. 
   تالش رئيس پليس تهران برای تسليم گروگانگير 

رئیس پلیس تهران از همان ابت��دای ورودش به میدان حادثه 
چند بار با گروگانگیر به صورت رودررو صحبت کرده بود. وی در 
اولین قدم، آیفون آپارتمان طبقه سوم را زد و با مرد گروگانگیر از 
طریق آیفون صحبت و تالش کرد او را آرام کند و از وی خواست 
گروگان ها را آزاد کند و قول داد به وی و همسرش کمک خواهد 
کرد، اما م��رد مسلح قبول نکرد و گفت نگ��ران همسرش است 
که در دستان پلیس گرفتار شده است. مرد مسلح گفت باید از 
نزدیک با همسرش صحبت کند. همچنین باید خودرویی برای 
آنها آماده کنند تا او با گروگان ها بیرون بیاید و همراه همسرش 
فرار کند. پس از این مأموران، همسر وی را جلوی در آوردند و به 
گروگانگیر مسلح اطمینان دادند که همسرش سالم است و اگر 
خودش را تسلیم کند به او هم کمک خواهند کرد. صحبت ها و 
مشاوره های روانی، مرد مسل��ح را قانع نکرد و پس از این سردار 
رحیمی وارد ساختمان ش��د و به طبقه س��وم رفت و به صورت 

رودررو با متهم صحبت کرد. 
     عمليات برق آسا برای بازداشت گروگانگير 

ساعت از 20:30 هم گذشته است و هنوز صدای آژیر خودروهای 
پلیس و آمبوالنس در کوچه و خیابان های اطراف شنیده می شود. 
مأموران پلیس تمامی ورودی و خروجی های اطراف را تحت نظر 
دارند و اهالی محل و افراد رهگذر هم هنوز در نزدیکی های محل 
حادثه حضور دارند. رئیس پلیس تهران برای آخرین بار دست 
خالی وارد ساختمان شد و خواست به گروگانگیر اطمینان بدهد 
که اگر تسلیم شود، جانش در امان است. نیروها همه آماده اند و 
شاید فرمانده میدان دستور تازه ای به آنها داده است و ثانیه هایی 
بعد نیروی های ویژه در حالی که سردار رحیمی به صورت رودررو 
با مرد مسلح صحبت می کرد، وارد عمل ش��دند و در یک چشم 
بره��م زدن گروگانگیر مسلح را زمینگی��ر می کنند و زن و مرد 

میانسال و پسر نوجوانشان را نجات می دهند. 
با اعالم این خبر، آرامش به کوچه برگشت و اهالی محل نفس 
راحتی کشیدند. پس از این مح��دوده صحنه جرم کوچک تر 
ش��د و تعدادی از خودروهای پلیس محل را هم��راه تعدادی 
از تماش��اگران ترك کردند و فقط ورود و خ��روج به بن بست 
اول ممنوع است، اما هنوز تعداد زی��ادی از اهالی محل جلوی 

بن بست تجمع کرده ان��د و منتظر بی��رون آوردن گروگانگیر 
هستند. همچنین با دستگیری مته��م، عوامل اورژانس هم به 
داخل آپارتم��ان رفتند و همانطور که احتمال داده ش��ده بود 
گروگانگیر را که در جریان تیراندازی زخمی ش��ده بود، مداوا 
کردند و سپس از آپارتمان خارج شدند. از سوی دیگر تعدادی 
از مأموران وی��ژه و فرماندهان همراه رئی��س پلیس تهران در 
داخل آپارتمان طبقه سوم حضور داش��تند و یک مقام قضایی 
هم از متهم تحقیقات اولیه را انج��ام می  داد تا اینکه در نهایت 
ساعتی بعد مأموران ابتدا همسر مته��م را از ساختمان بیرون 
آوردند و به داخل خودروی کالنتری 16۴ قائم منتقل کردند 
و دقایقی بعد مرد گروگانگیر زخمی را به داخل خودروی دیگر 
کالنتری منتقل و خودروها به طرف کالنتری حرکت کردند. 
سپس سردار رحیمی پس از دلجویی از خانواده های گروگان 
گرفته شده به داخل کوچه آمد و پایان عملیات گروگانگیری 
را اعالم کرد که ب��ا صلوات و فریادهای تشک��ر از پلیس اهالی 

محل همراه شد. 
    اظهارات يكی از گروگان ها 

مرد میانسالی ک��ه او و سه عضو خان��واده اش از سوی زن و مرد 
مسلح گروگان گرفته شده بودند، از لحظات پر از ترس و وحشت 
حادثه به خبرنگار م��ا می گوید: »من، همس��ر و دختر نوجوان 
و پسر خردسالم در طبقه دوم ساختم��ان محل حادثه زندگی 
می کنیم. ساعت 5 عصر بود که همراه خان��واده ام به پارکینگ 
آمدم تا با خودرویم بیرون برویم. به محض اینکه در پارکینگ باز 
شد، خودروی پژو 206 سفیدرنگی به سرعت وارد پارکینگ شد. 
در حالی که شوکه شده بودیم، مردی که مسلح به کلت کمری 
بود، همراه زن جوانی از خودرو پیاده شدند و مرد مسلح اسلحه را 
به طرف ما گرفت و تهدید کرد اگر حرکتی بکنیم شلیک می کند. 

او از ما خواست در پارکینگ را ببندیم و ما هم بستیم. در همین 
حال همسایه طبقه اول ما که زن و مرد سالخورده ای هستند وارد 
ساختمان شدند که زن و مرد مسلح، آنها را هم گروگان گرفتند 
و پیش ما آوردند. ترس و لرز به جان همه ما افتاده بود و از طرفی 
هم گروگانگیر مسلح اسلحه را روی سرم گرفته بود و تهدیدمان 
می کرد. دخترم و همسرم التم��اس می کردند که به من آسیب 
نزند. دخترم به م��رد مسلح گفت حاضر است ه��ر چقدر اموال 
باارزش داریم به آنها بدهد، اما به من آسیب��ی نرساند. دقایقی 
طول کشید که آنها همه ما را به داخل آپارتمان طبقه اول )منزل 

زوج سالخورده( بردند و در آپارتمان را بستند.« 
    می خواست از ما فيلم مستند بسازد 

مرد میانسال ادامه می دهد: » زوج سارق همه ما را کنار دیوار به 
صف کردند و می گفتند قصد دارند از ما که در منطقه باالش��هر 
زندگی می کنیم انتقام بگیرند. به آنه��ا گفتم من راننده اسنپ 
هستم و وضع مالی خوبی هم ندارم و آنها اشتباهی آمده اند، اما 
حرف هایم فایده ای نداشت. مرد گروگانگیر گفت از ما می خواهد 
مستند بسازد و باید به سؤال های او جواب بدهم، سپس دوربین 
تلفن همراهش را روش��ن کرد و از من فیل��م گرفت و سؤاالتی 
درباره وضع مالی و شغل   پرسید و من هم جواب  دادم. در ادامه از 

مرد سالخورده فیلم گرفت و او هم به سؤاالت آنها جواب داد.«
او ادامه حادثه را اینطور روایت می کن��د:» سارق مسلح سپس 
از همسرش خواست به پارکینگ ب��رود و از داخل خودرویشان 
تعدادی دستبند پالستیک��ی بیاورد. او هم ب��ه سرعت رفت و 
دستبندهای پالستیکی را با خ��ودش آورد، قرار بود به دستان 
ما دستبند بزنند. گروگانگیر مسلح وقتی فهمید در طبقه سوم 
هم خانواده دیگری زندگی می کنند از همسرش خواست همراه 
همسرم به طبقه سوم بروند و آنها را به خانه ما بیاورند تا کسی 

به پلیس زنگ نزند. 
 همسر متهم همراه همسرم به طبقه باال رفتند که صدای همسر 
متهم را از داخل پله ها ش��نیدم، فریاد م��ی زد مأموران پلیس 
خبردار شده اند. او سپس به پارکینگ رفت، وقتی می خواست با 
خودرویش فرار کند، همسرم پشت سر او به داخل کوچه رفت و 
فریاد زد  آی دزد. مأموران پلیس هم که از ساعتی قبل در تعقیب 
زن و مرد مسلح بودند و تا نزدیکی کوچه ما رد آنها را زده بودند، 
وقتی متوجه فریادهای همسرم ش��دند برای دستگیری همسر 
متهم وارد عمل شدند، اما او با خودرویش از پارکینگ خارج شد 
و فرار کرد. مأموران او را تعقی��ب کردند و در کوچه پشتی پس 
از ش��لیک چند تیر و هدف قرار دادن الستیک ماش��ینش او را 

دستگیر کردند.«
    تير از بيخ گوشم عبور كرد 

مرد میانسال ماجرا را اینطور خاتمه می دهد وقتی صدای شلیک 
گلوله ها به داخل خانه رسید مرد مسلح فریاد می زد همسرم را 
کشتند و به من اشاره کرد و قسم می خورد که دخترم را می کشد. 
در همین لحظه او ما را به زور از داخل خانه همراه خودش بیرون 
آورد تا مأموران را تهدید و بتواند فرار کند. احساس کردم جان 
دختر و پسرم در خطر است و باید ک��اری انجام دهم که با مرد 
مسلح درگیر ش��دم. او تیری به سوی من شلیک کرد که از بیخ 
گوشم رد شد، صدای آن هنوز در گوشم می پیچد. در حالی که 
با مرد مسلح درگیر بودم، دختر و پس��رم و زن و مرد سالخورده 
به داخل خانه رفتند و در را بستند. من مانده بودم و مرد مسلح 
که مأموران شروع به تیراندازی کردند و گروگانگیر مسلح هم به 
سوی آنها شلیک می کرد. چند تیر بین آنها رد و بدل شد و خدا 
را ش��کر به من برخورد نکرد، اما فکر کنم یک تیر به گروگانگیر 
اصابت کرد،  چون به سرعت به طبقه سوم رفت و پس از تخریب 
در آپارتمان وارد خانه همسایه شد و این بار اعضای خانواده طبقه 
سوم را که زن و مردی میانسال همراه پسر نوجوانشان هستند 

گروگان گرفت.«
     تهديد به مرگ می كرد 

یکی دیگر از گروگان ها گفت: »داخل خانه مان نشسته بودیم که 
مرد مسلح با لگد به در زد و در را باز کرد و وارد خانه ما شد. او، ما 
را گروگان گرفت و تهدید به م��رگ کرد. می گفت ما را گروگان 
گرفته است تا مأموران مجبور ش��وند به او اجازه بدهند همراه 
همسرش فرار کند. ما متوجه ش��دیم مأموران ساختمان ما را 
محاصره کرده اند، اما دعا می کردیم که از این حادثه جان سالم 
به در ببریم. چند باری فرمانده پلیس تهران با او صحبت کرد، اما 
قانع نشد و ما را رها نکرد تا اینکه چند ساعت بعد مأموران، او را 

غافلگیر و دستگیر کردند. 
به گفته یکی از ش��اهدان، دو متهم ساعاتی قب��ل از خانه ای در 
خیابان سیزدهم سرقت کرده بودند و مأموران، خودروی آنها را 
تعقیب می کردند تا اینکه در ای��ن تعقیب و گریز متهمان وقتی 
می بینند در پارکینگ خانه ای باز شده وارد پارکینگ می شوند و 

حادثه گروگانگیری را رقم می زنند. 

عمليات پيچيده و دقيق »نوپو« در گزارش ميدانی خبرنگار جوان 

مفقودى
برگ سبز  خودروى مينى بوس اويكو 9 -60 آ مدل 1376 
رنگ سـفيد با نوار آبى روغنى به شماره پالك ايران68 
/819ع65 و شـماره موتور 405139  و شـماره شاسى 
001042  متعلق به محمود باقرى مفقود شـده و از درجه 
البرز اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سـبز وانت نيسـان تيپ 2400 مدل 1386 به 
 K105975  شماره موتور  393498 و شماره شاسى
و شماره پالك  735ج81  ايران 69 مفقود گرديده و 
گلستان از درجه اعتبار ساقط مى باشد.      

مفقودى
برگ سـبز خودرو وكارت خودرو پژو 207 دستى  مدل 
1401 بـه شـماره شاسـىNj505381 و شـماره موتور 
178B0089277 و پالك ايران40-453ن35 به نام الهه 
كرمى برزآباد با كد ملى 4231941361 مفقود شـده و از 
شيراز درجه اعتبار ساقط است.    

پس از 4 ساعت وحشت

    گفت وگو با گروگانگير
زن و مرد گروگانگير هر دو تحصيلكرده و مدرك فوق ليسانس 
دارند و به گفته خودش�ان هيچ س�ابقه كيفري ه�م تا االن 
نداشته اند. مدعي اند قصد داشته اند با سرقت از افراد پولدار 
به افراد فقير كمك كنند و مي گويند مي خواسته اند همزمان 
با س�رقت از خانواده هاي پول�دار از آنها فيل�م بگيرند و در 
فضاي مجازي منتش�ر كنند تا ديگران متوجه شوند افراد 
ثروتمند چگونه ح�ق ديگران را خورده و پولدار ش�ده اند. 

خودت را معرفي كن ؟ 
من 36 سال سن دارم و متأهلم و یک دختر دو ساله و یک پسر 

شش ساله دارم. 
سابقه داري ؟

نه. من فوق لیسانس دارم و پروژه هاي نرم افزاري چند ش��رکت 
خصوصي و دولتي را انجام داده ام و اصاًل اهل خالف نیستم. 
پس چه شد كه تصميم به گروگانگيري گرفتي ؟ 

وقتي مي دیدم افرادي یک ش��به پولدار مي شوند، خیلي اذیت 

مي شدم و با خودم مي گفتم این افراد حق دیگران را مي خورند 
که ثروت اندوزي مي کنند.

 به همین خاطر تصمیم گرفتم از این افراد سرقت کنم و پول آنها 
را به افراد نیازمند بدهم. وقتي به همسرم گفتم، قبول کرد و بعد 
هم اسلحه اي خریدم با 100 فشنگ و نقشه مان را طراحي کردیم 
و مي خواستیم ابتدا از خانه خاله ام در آجودانیه شروع کنیم. البته 

خاله ام پولدار نبود، اما همسایه هایش پولدار بودند. 
چرا گروگان گرفتيد ؟ 

وقتي وارد پارکینگ ش��دیم، اعضاي خانواده اي شروع به داد و 
فریاد کردند و ما هم آنها را گروگان گرفتیم و بعد هم همسایه ها 

به پلیس خبر دادند و ماجرا شروع شد. 
چرا از گروگان ها فيلم گرفتيد ؟ 

من چند هفته قبل صفحه اي در اینستاگرام راه اندازي کردم و 
مي خواستم از افراد پولدار فیلم بگیرم و در واقع مستند بسازم و 
فیلم آنها را در صفحه ام بگذارم تا مردم متوجه شوند چطوري این 

افراد یک شبه پولدار مي شوند و حق ما را  هم مي خورند. 

     غالمرضا مسكنی 
عمليات تعقيب و گريز مأموران پليس تهران برای بازداشت زوج مسلح 
به حادثه گروگانگيری ختم شد. همزمان با وقوع گروگانگيری اعضای 
يك خانواده كه در محله آجودانيه اتفاق افتاد، تيم های تخصصی پليس 
به سرپرستی فرمانده انتظامی، عمليات رهايی گروگان را رقم زدند و 
موفق شدند همزمان با آزاد كردن گروگان ها، دو متهم را بازداشت كنند.

حسين فصيحي

پایان خوش گروگانگيری آجودانيه 

گروگانگير مسلح
 ساختمان محل حادثه در دادسرای امور جنايی

رئيس پليس تهران با حضور در ميدان تا آخرين لحظه كنار گروگان ها ماند
 تا شاهد آرامش آنها باشد 

آرامش پس از حادثه. افرادی كه در تصوير حض�ور دارند لحظاتی قبل از ثبت عكس 
لحظات كابوس واری را سپری كردند كه با تالش پليس به آرامش رسيد. 


