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ناامن كردن جامعه
 با اعتماد به مجرمان

ارتكاب جرم در مرخصي زندان، يكي از موضوعات پرونده هايي است 
كه مدام در پليس تشكيل مي شود. در جريان اين پرونده ها، مجرماني 
كه در حال س��پري كردن دوران محكوميت خود هس��تند، از شرايط 
پيش بيني شده در قانون استفاده مي كنند و به مرخصي مي روند، اما 
در اين فرصت مرتكب جرم شده و به زندان باز مي گردند. به زعم اينكه 
پليس اعالم كرده هنگام مرخصي مجرمان، روي رفتار آنها نظارت دارد، 
پرونده هاي تشكيل شده در اين باره نشان مي دهد ابزارهاي الزم براي 
كنترل رفتار مجرمانه وجود ندارد. بر اس��اس آمار رسمي در پنج سال 
گذشته، ميزان سرقت بيشتر از چهار برابر رشد داشته است. آن گونه كه 
مركز آمار ايران گزارش داده، شمار سرقت ها در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ 
هزار و ۴۲۵ فقره بود كه بنا به اعالم معاونت اجتماعي و پيش��گيري از 
وقوع جرم قوه قضائيه در سال گذش��ته اين رقم به حدود يك ميليون 
و ۴۰۰ هزار فقره رسيده است. بررسي اين آمار نشان مي دهد افزايش 
سرقت، با رشد نرخ تورم در ارتباط است، به طوري كه در بازه پنج ساله 

۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم ساالنه حدود ۴/۴ برابر شده است. 
 يكي از معضالتي كه در حال حاضر ساختار قانوني كشور به آن مبتال 
ش��ده، فراواني جمعيت كيفري اس��ت، جمعيتي كه تأمين امنيت و 
نگهداري از آنها مستلزم تأمين هزينه هاي كالن است، از همين سياست 
حبس زدايي براي كاهش ورودي ها به زندان بيش از گذشته مورد اقبال 
دستگاه قضايي قرار گرفته اس��ت. غالمعلي محمدي، رئيس سازمان 
زندان هاي كشور پيش تر اعالم كرده بود كه » تراكم جمعيت كيفري در 
زندان ها در حد مطلوب نيست و با افزايش تراكم جمعيت كيفري مواجه 
هستيم به گونه اي كه براي عبور از اين مشكل سياست كاهش جمعيت 
كيفري مورد تصويب قرار گرفته اس��ت«. وي با بي��ان اينكه جمعيت 
كيفري ما نسبت به كل جمعيت كشور عدد بااليي است، تأكيد دارد كه 

»در ايران باالتر از حد ميانگين جهاني زنداني داريم. «
باال رفتن نرخ جمعيت كيفري، آسيب مهمي است كه سالمت جامعه  
را در معرض خطر قرار داده است. تجربه نش��ان داده عمده افرادي كه 
با يك سابقه وارد دانشگاه مجرمان مي شوند، وقعي به سياست اصالح 
و تربيت نمي گذارن��د و از آموزه هاي مجرمان ديگر براي رس��يدن به 
اهداف مجرمانه شان اس��تفاده مي كنند براي همين در اولين فرصت 
براي خالصي از شرايط رهايي از زندان استفاده می كنند و به ناامني در 
جامعه دامن مي زنند و در صورت بازداشت به دانشگاه مجرمان عودت 
داده مي شوند تا پس از فراهم شدن شرايط رهايي دوباره با آموزه هاي 

بيشتري به دامنه ناامني در جامعه اضافه كنند. 

2 كشته
 در نزاع طايفه اي 

نزاع طايف�ه اي در شهرس�تان مالير با دو كش�ته خاتم�ه يافت. 
سرهنگ احمد ساكي، فرمانده انتظامي شهرس��تان مالير گفت: روز 
گذشته مأموران پليس از نزاع دسته جمعي در يكي از روستاهاي اطراف 
با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد در جريان نزاع حادثه 
تيراندازي رقم خورده و دو مرد ۳۵ و ۵۰ س��اله از شركت كنندگان در 
نزاع براثر اصابت گلوله جانشان را از دست داده اند. همچنين مشخص 
شد كه س��ه نفر ديگر هم مجروح و روانه بيمارستان شده اند. همزمان 
با انتقال اجساد به پزشكي قانوني، مأموران پليس شركت كنندگان در 
نزاع از جمله عامالن اصلي قتل را بازداشت كردند. مأموران پليس در 
بازرسي از متهمان يك قبضه سالح جنگي، دو قبضه سالح شكاري و 
تعدادي قمه، چوب و چماق كشف كردند. بررسي هاي اوليه نشان داد 
كه حادثه به دليل اختالف مالي رقم خورده و بررس��ي هاي بيشتر در 

اين باره جريان دارد. 

مسموميت با الكل 
جان 2 نفر را گرفت

مس�موميت ب�ا ال�كل در شهرس�تان ياس�وج دو نف�ر را ب�ه 
كام م�رگ كش�اند و 68 نف�ر را ه�م راه�ي بيمارس�تان ك�رد. 
سردار كيقباد مصطفايي، فرمانده انتظامي كهگيلويه و بويراحمد گفت: 
چند روز قبل به مأموران پليس خبر رسيد عده اي از شهروندان با عالئم 
مسموميت در بيمارستان بستري شده اند. وقتي مشخص شد اين افراد 
به دليل مصرف الكل دچار مسموميت شده اند، بررسي هاي بيشتر انجام 
شد. در حالي كه شمار مبتاليان به 68 نفر رسيده بود، خبر رسيد كه دو 

نفر هم به علت شدت مسموميت جانشان را از دست داده اند. 
در شاخه ديگری از بررسي ها مأموران پليس عامل اصلي توزيع كننده 
الكل و دو همدستش را بازداشت كردند. س��ردار كيقباد مصطفايي، با 
بيان اينكه دو نفر از بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام 
سجاد بستري هستند، گفت ساير افراد ترخيص شده و تحقيقات بيشتر 

جريان دارد. 

بازداشت عامل سنگ پرانی
 به خودروها  در جاده كازرون

فرمان�ده انتظام�ی شهرس�تان 
كازرون  از بازداش�ت ف�ردی خبر 
داد ك�ه ب�ه س�مت خودروه�ای 
 - كازرون  ج�اده  در  عب�وری 
بوش�هر س�نگ پرت�اب می ك�رد. 
سرهنگ اسماعيل زراعتيان گفت: روز 
گذشته به مأموران پليس خبر رسيد 
فردی با توقف در جاده كازرون به بوشهر 
در حال س��نگ پرانی به خودروهای 
عبوری اس��ت.  وی ادامه داد: مأموران 
پليس بعد از حضور در محل متهم را 
شناسايی و بازداشت كردند. تحقيقات 

بيشتر از متهم جريان دارد.

ورود به دنيای تبهكاران
 پس از شكست عشقی!

    آرمين بينا 
مج�رم حرف�ه ای ك�ه ب�ه اته�ام س�رقت از ك�ودكان 
شكس�ت  از  پ�س  اس�ت  مدع�ی  ش�ده،  بازداش�ت 
عش�قی ق�دم ب�ه دني�ای مجرم�ان گذاش�ته اس�ت. 
چند روز قبل پسر ۱۰ ساله ای در حالی كه صورتش زخمی بود 
همراه پدرش در تهران به اداره پليس رفت و از سارق خشنی به 

اتهام ضرب و جرح و سرقت گوشی گرانقيمتش شكايت كرد. 
ش��اكی در توضيح ماج��را گفت: »چند س��اعت قب��ل در حال 
بازگشت از آموزشگاه زبان انگليسی به خانه مان بودم و وارد يكی 
از پارک های جنوبی تهران شدم  كه داخل پارک، پسر جوانی به 
من نزديك ش��د. فكر كردم می خواهد از من آدرس بپرسد، اما 
وقتی به من رس��يد چاقويی از جيبش بيرون آورد و مرا تهديد 
كرد كه گوش��ی تلفن همراهم را به او بده��م. وقتی در برابرش 
مقاومت كردم ناگهان با چاقو خطی به صورتم انداخت و گوشی ام 
را از دستم گرفت و به س��رعت فرار كرد. خون از صورتم جاری 
ش��ده بود و با داد و فرياد از رهگذران كمك خواستم، اما سارق 
خشن فرار كرد. بعد از اين حادثه به خانه مان رفتم و همراه پدرم 
به بيمارستان رفتيم و صورتم را پانسمان كرديم و االن هم برای 

شكايت از سارق چاقو به دست به كالنتری آمديم.« 
   سرقت از كودكان و نوجوان 

با طرح اين ش��كايت، پرونده به دس��تور بازپرس شعبه چهارم 
دادسرای ويژه سرقت برای شناسايی و دستگيری سارق خشن 

در اختيار تيم زبده ای از مأموران پليس قرار گرفت. 

همزمان با ادامه تحقيقات مأموران پليس با چند شكايت مشابه 
روبه رو شدند كه سارق چاقو به دست در پارک ها و خيابان های 
خلوت در جنوب و جنوب غرب تهران ب��ا تهديد چاقو و ضرب و 

جرح گوشی های آنها را سرقت كرده بود. 
بررسی های مأموران نش��ان داد تمامی مالباخته ها پسران بين 
۱۰ تا ۱۴ ساله هستند كه سارق خش��ن با تهديد چاقو و گاهی 
هم با خط انداختن روی صورت و بازوی آنها گوشی هايش��ان را 

سرقت می كند. 
    چهره نگاری 

در حالی كه هر روز به تعداد ش��اكيان افزوده می شد، مأموران 
پليس با كم��ك مالباخته ها چهره س��ارق را باس��ازی كردند. 
چهره نگاری مأم��وران و تطبيق آن با آلبوم مجرمان س��ابقه دار 
نشان داد متهم سارق سابقه داری به نام منوچهر است كه چندين 
سابقه سرقت، درگيری و ضرب و جرح در كارنامه اش ثبت و چند 

ماه قبل هم از زندان آزاد شده است. 
پس از شناسايی متهم، مأموران وی را تحت تعقيب قرار دادند و 
سرانجام او را در مخفيگاهش دستگير كردند. مأموران همچنين 
از مخفيگاه متهم تعداد زيادی گوشی سرقتی كشف كردند كه 
مشخص بود به تازگی همه آنها را سرقت كرده و قرار بوده است 

به مالخری بفروشد. 
متهم ۲۴  س��اله در بازجويی ها وقتی با مدارک و شواهد روبه رو 
شد به سرقت های سريالی از پسران ۱۰ تا ۱۴ سال اعتراف كرد. 

تحقيقات از متهم به دستور بازپرس ادامه دارد. 

انفجار ساختمان
 با روشن كردن كبريت

انفج�ار  تج�اری  س�اختمان  در  كبري�ت  ك�ردن  روش�ن 
س�اختمان و مصدومي�ت دو كارگ�ر را ب�ه هم�راه داش�ت.
عصر روز گذشته به آتش نشانان ايستگاه ۳۳ خبر رسيد حادثه انفجار 
در س��اختمانی تجاری در خيابان فتح ۱۳ اتفاق افتاده است. بررسی 
آتش نش��انان بعد از حضور در محل نش��ان داد به علت شدت انفجار 
بخشی از ديوار واحد تجاری تخريب ش��ده و روی دو خودروی ساينا و 

دنا سقوط كرده است. 
در بررسی های بيشتر معلوم ش��د كه دو كارگر ميانسال هم در جريان 
حادثه به ش��دت دچار سوختگی ش��ده اند كه به مركز درمانی منتقل 
شدند. يكی از كارگران گفت: لحظاتی قبل وارد واحد تجاری شديم و 
كبريت كشيديم تا اجاق گاز را روشن كنيم كه حادثه انفجار رقم خورد. 

علت اوليه حادثه نشت گاز اعالم شده است.

بازداشت 5 شرور مسلح
 در شهرستان خاش

پن�ج ش�رور مس�لح ك�ه ب�ا تيران�داز در نق�اط مختل�ف 
شهرس�تان خاش ايج�اد ناامن�ي مي كردند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ حبيب رازدار، فرمانده انتظامي شهرستان 
خاش گفت: در چند روز گذشته مأموران پليس از حادثه تيراندازي در 
نقاط مختلف شهر با خبر شدند و در اين باره تحقيق كردند.  بررسي ها 
نشان داد كه اشرار مسلح با تيراندازي به سمت شهروندان، حمل سالح، 
زورگيري و قدرت نمايي باعث ايجاد ناامني شده اند كه پنج شرور مسلح 
بازداشت و در بازرسي از مخفيگاهشان سه قبضه اسلحه كمري  كشف 

شد. تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان جريان دارد. 

شرور مسلح به دام پليس افتاد
مأموران پليس امنيت تهران همزمان با دستگيري يكي از اوباش 
در بازرس�ي از مخفيگاه وي دو قبضه اسلحه جنگي كشف كردند. 
س��رگرد محمد زيدي، معاون فرهنگي و اجتماع��ي پليس اطالعات 
تهران بزرگ گفت: مأموران پايگاه هش��تم پليس اطالعات تهران در 
جريان تحقيقات خود متوجه شدند يكي از اوباش سابقه دار محله ابوذر 
با خود اسلحه حمل مي كند. مأموران پليس بعد از بررسي هاي بيشتر 
مخفيگاه متهم را شناس��ايي و همزمان با دستگيري وي در بازرسي از 
مخفيگاهش دو قبضه اسلحه به همراه ۱۹ فشنگ و قبضه قمه كشف 

كردند. تحقيقات بيشتر از متهم جريان دارد. 

دستگيری  سارقان مسلح در زابل
چه�ار عض�و يک ش�بكه س�رقت ك�ه ب�ا تهديد س�الح دس�ت 
به ارت�كاب جرم می زدند در شهرس�تان زابل بازداش�ت ش�دند.

سردار محمد قنبری، فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان گفت: 
چند روز قبل شكايت های مشابهی درباره سرقت مسلحانه به مأموران 
پليس آگاهی زابل گزارش شد. بررسی ها نشان داد كه سارقان چهار مرد 
مسلح هستند كه مرتكب سرقت های مختلف از جمله سرقت از منازل يا 
زورگيری می شوند. با كامل شدن تحقيقات بود كه مشخص شد اعضای 
باند از مجرمان تحت تعقيب هستند كه مأموران پليس موفق شدند در 

جريان عمليات همزمان متهمان را شناسايی و بازداشت كنند.

سالمتروانیقاتلبررسیمیشود
سالمت روانی پس�ری كه متهم است در 
جريان حادثه ای مرموز مرد موتورسواری 
را به قتل رس�انده از س�وی كارشناسان 
پزش�كی قانون�ی بررس�ی می ش�ود. 
به گزارش جوان، شهريورماه ۱۴۰۰، پسری 
جوان با مأموران پليس تهران تماس گرفت و 
آنها را از مرگ مشكوک مرد جوانی در محله 
جواديه باخبر كرد. بعد از اين تماس، پليس به 
آن محل رفت و با جسد موتورسواری روبه رو 
شد كه با پيدا ش��دن كارت شناسايی معلوم 
شد آن مرد شهرام نام دارد و ۴۰ ساله است. 
جسد به دس��تور قضايی به پزشكی قانونی 
فرستاده شد و پسر جوانی كه با پليس تماس 
گرفته ب��ود و در محل حضور داش��ت مورد 
تحقيق قرار گرفت.  او   به درگيری با مرد جوان 
اعتراف كرد و به مأموران گفت: »در خيابان 
با تلفن همراه صحبت می كردم كه شهرام با 
پسری كه ترک موتورش نشسته بود به طرفم 
آمدند و می خواستند تلفن همراهم را بگيرند. 
مقاومت كردم، اما كار به درگيری كش��يد. 
مردی كه ترک موتور نشس��ته بود دست به 
چاقو ش��د تا اينكه گوش��ی تلفن همراهم را 
گرفت. آنها قصد فرار داش��تند كه از پش��ت 
پيراهن ش��هرام را گرفتم، اما او همان لحظه 
از روی موتور روی زمين افتاد و بيهوش شد. 
با فرار همدستش فرياد زدم و از مردم كمك 
خواستم، س��پس با اورژانس و پليس تماس 
گرفتم.« با ثبت اين اظهارات، تحقيقات ادامه 
داش��ت تا اينكه با نظر كارشناسان پزشكی 
قانونی كه علت مرگ را ضربه به س��ر و فشار 
بر عناصر حياتی گردن اع��الم كردند، وارد 
مرحله تازه ای شد و پسر جوان بار ديگر تحت 

بازجويی قرار گرفت.
   ادعای تازه متهم

او در اظهارات جديدی با اين ادعا كه با داعش 

رابطه داشته، ولی مدتی است اين ارتباط قطع 
شده است به مأموران گفت: »از ترس آبرويم 
حقيقت را نگفتم، اما حاال می خواهم واقعيت 
را بگويم.« او در ادامه گفت: »آن روز در خيابان 
قدم می زدم كه ش��هرام همراه دوستش سوار 
بر موتور به طرفم آمدند و قصد داشتند از من 
زورگيری كنند. با نزديك شدن آنها شروع به 
داد و فرياد كردم، اما شهرام با تهديد چاقو مرا به 
گوشه ای خلوت برد و آزارم داد، سپس به طرف 
موتور رفت. آنها می خواس��تند فرار كنند كه 
يك دفعه دستانم را دور گردن شهرام انداختم 
و فش��ار دادم. به خودم آمدم كه متوجه شدم 
بيهوش شده است. باور كنيد قصد قتل نداشتم. 
می خواستم او را زمين گير كنم تا پليس برسد.« 
با اقرارهای متهم، پرونده با صدور كيفرخواست 
به دادگاه كيفری يك اس��تان تهران فرستاده 
شد و در اولين جلسه محاكمه روی ميز هيئت 

قضايی شعبه دهم دادگاه قرار گرفت.
     جلسه محاكمه

ابتدای جلسه اوليای دم درخواست قصاص 
كردند. سپس متهم در جايگاه ايستاد و در 
دفاع از خود گفت: »چند روز قبل از حادثه 
از استان فارس به تهران آمدم تا دختر مورد 
عالقه ام را ببينم. آن روز در خيابان در حال 
قدم زدن بودم كه دو نفر موتورسوار به من 
نزديك ش��دند. فكر كردم س��ؤال يا كاری 
دارند، اما يك دفعه ش��هرام دست به چاقو 
ش��د و مرا به گوش��ه ای خلوت برد. هرچه 
مقاومت كردم بی فايده بود و او مرا آزار داد. 
خيلی عصبانی بودم به همين خاطر وقتی 
شهرام قصد فرار داشت دس��ت هايم را دور 
گردنش انداختم و فشار دادم تا بيهوش شد. 
من قصد قتل نداش��تم از شدت عصبانيت 
اين كار را انج��ام دادم.« متهم در ادامه بعد 
از بازس��ازی صحنه قتل به سؤاالت رياست 

دادگاه پاسخ داد.
قاضی: چرا در اظهارات اوليه گفته بودی كه 
آنها قصد سرقت تلفن همراهت را داشتند؟

متهم: از ترس آبرويم دروغ گفتم.
قاضی: گفته ب��ودی مقتول ب��ا چاقو تو را 
تهديد كرد، پس چرا از چاق��و برای دفاع از 

خودش استفاده نكرد؟
مته�م: او چاق��و را در جيبش گذاش��ت و 
می خواست سوار موتور ش��ود كه من به او 
حمله كردم و اصاًل فك��رش را نمی كرد كه 

گردنش را بگيرم.
قاضی: او با چاقو تو را مجروح نكرد؟

مته�م: نه چاقو را روی گردنم گرفته بود تا 
تسليم خواسته اش شوم.

س��پس قاضی درباره اظهارات قبلی متهم 
درب��اره ارتباطش ب��ا داع��ش از او توضيح 
خواس��ت كه گفت: از اين زندگی خس��ته 
شده بودم و می خواستم زودتر اعدام شوم، به 

همين خاطر چنين دروغی را گفتم.
قاضی: چند س��ابقه كيفری در پرونده ات 
داری. درب��اره اين اتهامات چ��ه توضيحی 

داری؟ 
متهم: يك ب��ار به اتهام قت��ل پدرخوانده ام 
بازداشت شدم كه مش��خص شد بی گناهم 

و تبرئه شدم. 
س��پس در پرونده ای ديگر به اتهام ضرب و 
شتم نامادری ام بازداشت شدم. يك پرونده 
نزاع و رابطه نامشروع هم داشتم، ولی از هر 
دو اتهام تبرئه شدم. در آخر هيئت قضايی 
وارد شور ش��د و با درخواست وكيل متهم 
درباره معرف��ی او به پزش��كی قانونی برای 
انج��ام معاينات س��المت روان��ی موافقت 
كرد. ب��ه اين ترتي��ب پرونده بع��د از اعالم 
نظر كارشناسان پزش��كی قانونی بار ديگر 

رسيدگی خواهد شد.

مفقودى
برگ سـبز خودروى سـوارى برليانس  تيپ H330 مدل 
1395 به رنگ سـفيد روغنى و شـماره  پالك  ايران 68- 
891و88 و  شـماره  موتـور BM15L*E029111 و شـماره 
شاسـى  NAPH330AAG1004532 متعلـق بـه منصور 
خدابنده لو با كد ملى 3780421291 مفقود شده و از درجه 
الف ل اعتبار ساقط است.  

مفقودى
كارت معافيـت از خدمـت اينجانـب مهـدى 
مختارى فـر فرزنـد جعفـر بـا كـد ملـى 
45550110708 مفقـود گرديـده و از درجـه 
البرز اعتبار ساقط مى باشد.    

مفقودى
سندكمپانى و  برگ سبز كاميونت ون نيسان 2400 
مدل 1381 به رنگ آبى به شماره موتور 00186814  
و شـماره شاسـى 00C87604 و شـماره انتظامى 
ايران35- 249ص 35 مفقود شده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است.   

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
دانشنامه اينجانب آرش اسـماعيل زاده خراسـانى فرزند محمد 
به شماره شناسـنامه 1671 صادره از تهران در مقطع كارشناسى 
پيوسته رشـته مهندسـى عمران صادره از واحد دانشگاهى آزاد 
سمنان با شماره 003339/ف مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. 
از يابنده تقاضا مى شـود اصل مدرك را به دانشـگاه آزاد اسالمى 
واحد سمنان به نشانى سـمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان دامغان، 

مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد. 

 نوبت سوم

    گفت وگو با متهم 
چی شد كه وارد جرگه خالفكاران شدی؟ 

برای اولين بار كه به زندان افتادم با افراد خالفكار مخصوصاً سارقان 
آشنا و وقتی آزاد شدم با هم سلولی ام شروع به سرقت كرديم.

اولين بار به چه جرمی دستگير شدی؟ 
واقعيتش بدبختی های من به ماجرای عش��ق و عاشقی با دختر 
همس��ايه مان برمی گردد. ۱8 يا ۱۹س��اله بودم كه عاشق دختر 
همس��ايه مان ش��دم. خيلی دلباخته اش بودم و فك��ر می كردم 
زندگی بدون او جريان ندارد، اما وقتی خانواده اش متوجه شدند، 
به خواستگاری من جواب منفی دادند. دختر مورد عالقه ام وقتی 
فهميد خانواده اش مخالف هستند او هم به من جواب رد داد. هر 
چقدر التماس كردم و خانواده ام را واس��طه ق��رار دادم فايده ای 
نداشت. خيلی از دست آنها ناراحت و عصبانی بودم و می خواستم 
به هر روشی شده از دختر مورد عالقه ام و خانواده اش انتقام بگيرم. 
يك روز او را به زور به خانه مان بردم و آنقدر كتكش زدم كه دست 
و پايش شكست و راهی بيمارستان شد. خانواده اش از من شكايت 

كردند و برای اولين بار راهی زندان شدم. در زندان با افراد خالفكار 
آشنا شدم و از آن روز به بعد زندگی ام سياه شد و بدبخت شدم. 

آخرين بار كه به زندان افتادی به چه جرمی بود؟ 
همراه دوستم س��رقت می كرديم. س��رقت از خودرو از خانه و هر 
چيزی كه گيرمان می آمد. شش ماه قبل هم زندانی ام تمام شد و 

آزاد شدم و اين بار تصميم گرفتم تنهايی سرقت كنم. 
چرا تنهايی؟ 

تنهايی بهتر است. وقتی همدست داشته باشی بايد هرچی سرقت 
می كنی تقسيم به دو كنی و از طرفی هم اگر او دستگير شود، خيلی 

زود تو را به پليس لو می دهد، اما تنهايی اين مشكالت را ندارد. 
چرا س�وژه ها را از بين ك�ودكان و نوجوانان انتخاب 

می كردی؟ 
افراد بزرگس��ال در مقابل س��ارق مقاومت می كنند، اما  معموال ً
كودكان و نوجوان وقتی چاقو را در دستت می بينند زود می ترسند 
و تسليمت می شوند. من هر زمانی چاقويم را به سوژه هايم نشان 
می  دادم آنها از ترس گوشی شان را به من می دادند و فرار می كردند. 

از طرفی هم مادر و پدرها هميشه خودشان گوشی های معمولی 
اس��تفاده می كنند، اما برای فرزندانش��ان گوش��ی های مدل باال 
وگرانقيمت می خرند. به هر حال ما هم دنبال گوشی گرانقيمت 

هستيم. 
چرا بعضی را زخمی می كردی؟ 

گاهی پيش می آمد كه مقاومت می كردند و من هم برای اينكه آنها 
را بترسانم با چاقو خطی روی صورت و بازوی آنها می انداختم. 

حرف آخر؟ 
زندگی ام را به دست خودم نابود كردم. اميدوارم روزی راه درستی 

را انتخاب كنم. 

آدم ربايان مسافركش 
تحت تعقيب پليس قرار گرفتند 

دو م�رد پرايد س�وار كه در پوش�ش مسافركش�ي دختر 
جواني را ربوده بودند، تح�ت تعقيب پليس قرار گرفتند. 
به گزارش »جوان« چند روز قبل به مأموران پليس تهران خبر 
رسيد دختر جواني در حادثه اي دست و پايش شكسته و براي 

درمان به بيمارستان منتقل شده است. 
با اعالم اين خبر، تيمي از مأموران پليس راهي بيمارس��تان 
شدند و دريافتند دختر ۲۲ س��اله اي به نام پونه ساعتي قبل 
خودش را از داخل خودروي پراي��د در حال حركتي در يكي 
از خيابان ها ب��ه پايين پرت كرده و از ناحيه دس��ت و پا دچار 

شكستگي و راهي بيمارستان شده است. 
همزمان با ادامه تحقيق��ات درباره اين حادث��ه، دختر جوان 
بهبودي نس��بي پيدا كرد و درباره حادثه ب��ه مأموران پليس 
گفت: » روز حادثه از محل كارم بيرون آم��ده و داخل خيابان 
منتظر تاكسي بودم تا به خانه مان بروم. لحظاتي بعد خودروي 
پرايدي كنارم توقف كرد و وقتي مس��يرم را به راننده كه مرد 
جواني بود، گفتم مرا سوار خودرو كرد. در صندلي عقب كنار من 
مرد جواني هم به عنوان مسافر نشسته بود و راننده به راه افتاد. 
هنوز مسير زيادي را طي نكرده بود كه متوجه ايما و اشاره هاي 
راننده با مرد كناري ام ش��دم. همان لحظه فهميدم آنها نيت 
شومي دارند و خواستم در را باز و خودم را به پايين پرت كنم، 
اما در باز نشد و مرد جوان هم به س��متم آمد و درگيري ما با 
هم شروع شد. من با مشت به شيشه خودرو مي زدم تا راننده 
يا رهگذري متوجه ش��ود و دقايقي بعد ه��م زن جواني كه با 
خودرواش رانندگي مي كرد، متوجه موضوع شد و سعي كرد 
جلوی آنها را بگيرد، اما موفق نشد. زن جوان تلفني موضوع را 
به پليس خبر داد و خودش هم ما را تعقيب مي كرد. راننده به 
سرعت حركت مي كرد و من هم با پا به در مي كوبيدم تا اينكه 
در خودرو باز شد و خودم را به پايين پرت كردم و دست و پايم 
شكست. پس از اين حادثه همان راننده زن به كمكم آمد و با 

اورژانس تماس گرفت و مرا به بيمارستان منتقل كرد.«
با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور بازپرس دادس��راي 
امور جنايي تهران براي شناس��ايي و دس��تگيري آدم ربايان 
شيطان صفت در اختيار مأموران پليس قرار گرفت. تحقيقات 

درباره اين حادثه ادامه دارد. 

حسين فصيحي


