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اغتشاشها
جامعهراجرمخيزميكند

    حسن تردست*
ض��رورت دارد ناهنجاري اغتش��اش هاي ص��ورت گرفته كه 
ناهنجاري اجتماعي خشونت گرا اس��ت و در حوزه آفت هاي 
امنيت جامعه نقش دارد، از منظر جرم شناسي علمي تحليل 
شود، زيرا علم جرم شناسي، تلفيقي از روانشناسي فردي )مجرم( 
و جامعه شناسي جمعي )جرم( است، بنابراين نبايد ترديد كرد 
اغتشاشات منجر به تخريب اموال عمومي و ركود بازار شده و 
آثار فوق العاده مخربي بر روح و روان فردي شهروندان گذاشته و 

موجب سلب امنيت روح جمعي جامعه شده است. 
تكرار مستمر اغتشاشات، از منظر روانشناسي مجرم، فرهنگ بي اعتنايي به قانون را در آحاد 
شهروندان مي دمد و از نگاه جامعه شناسي جرم، روح جامعه را قانون گريز كرده و جامعه اي 
جرم خيز پديد مي آورد كه ديگر هيچ كس از آسيب هاي عميق آن در زندگي فردي و تعامالت 
اجتماعي در امان نخواهد بود. در نتيجه حق اعتراض مردم به كاستي ها و كارگزاران خائن يا 
ناتوان كه يك امر مسلم حقوقي، اخالقي و بلكه ديني براي مردم است، به دست فريب و نيرنگ 
دشمن و با شرارت هاي جنايتكارانه به محاق مي رود و آثار اين فضاي بي قانوني در سلب امنيت 
فردي، اجتماعي و بي انگيزه كردن نيروهاي انتظامي در حفظ ج��ان، مال، نواميس مردم، 
موجب ايجاد فضاي مجرمانه، تعدي به جان، مال و ناموس شهروندان بيگناه مي شود. الجرم 
ارتكاب بي محاباي جرائم در منظر عموم مردم، آثار سوئي بر روابط اجتماعي در جامعه و بين 

خود شهروندان مي گذارد. 
حدود و ثغور روابط بين مردم و مردم با حكومت و بالعكس در جامعه، بر اساس قانون تعريف 
مي شود. وقتي قانون در تجمعات اعتراضي با اقدامات به  شدت خشونت گراي تخريب، حمله به 
مأموران انتظامي و آتش زدن خودروهاي انتظامي و حتي كشتن آنها، لگد مال مي شود، ديگر 
هيچكس نمي تواند توقع حمايت قانون در مقابل مجرمان را داشته باشد. اين وقايع دردناك 
به كرات در شبكه هاي مجازي به نمايش درمي آيد و بديهي است بنابر قانون تأثير متقابل، 
اخالقيات و افكار كودكان و نوجوانان را تحت تأثير تربيت فردي و اجتماعي قرارمي دهد. از 
طرفي پدران و مادران ناراضي براي مصون ماندن از تعقيب كيفري، كودكان خود را تشويق 
مي كنند در پشت بام ها شعارهاي ساختار شكنانه بدهند و متوجه نيستند كه اينگونه تربيت 
غيرمستقيم بنابر قانون جذب بر روح و روان فرزندانشان در بي حرمتي به قوانين و قواعد اخالقي 
اثر بالمنازعه اي از جمله شكستن حريم ارزش هاي اخالقي و بي حرمتي به قواعد اخالقي احترام 
به والدين و بزرگ ترها در خلق و خوي فرزندانشان مي گذارد. همچنين مشاهده مي شود در 
دانشگاه ها بعضي از دانشجوها بنابر فضاي آلوده و القائات شبكه هاي معاند، در اعتراضات خود 

از كلمات زشت و قبيح به عادت خياباني استفاده مي كنند!
 تجارب آش��كار اين روزها در ميدان و معركه اي قانون جنگل حاكم بر تجمعات شورش��ي، 
اغتشاشگران سازمان يافته و اشرار داخلي، در البه الي اليه هاي حاضران معترض نفوذ و اقدام 

به تخريب، غارت اموال عمومي و مردم مي كنند. 
بدانيم اين فضاي بي قانوني و ش��ورش عليه قانون و مدافعان نظم و امنيت جامعه، فقط در 
تجمعات اعتراضي  باقي نمي ماند، بلكه به عنوان يك فرهنگ ناهنجار، عادي شده و به كل 
جامعه و افراد آن در هر جا تا معابر عمومي حتي درون منازل شهروندان، تسري پيدا مي كند و 
هيچ كسي نسبت به جان، مال و ناموس خود احساس امنيت نخواهد كرد. چون اغتشاشگران 
مدافعان امنيت را به خود مشغول كرده اند و با حجم سنگين دروغ پردازي ها، جعل فيلم هاي 
مجازي، باعث سلب اعتماد عمومي و بدبيني مردم نسبت به مأموران مزيد بر علت تجري 
مجرمان مي گردد. تا جايي كه اين جانثاران ملت به عنوان يك دشمن معرفي مي گردند و در 

فضاي تحريك عواطف نيز حمايت نمي شوند. 
به همين دليل حسب گزارش فرمانده انتظامي پايتخت، طي دو ماه اغتشاش در تهران، 
نس��بت به 10درصد افزايش جرائم س��رقت به عنف و كالهبرداري م��ا مواجه با كاهش 
30درصد از فعاليت نيروها در كش��ف و تعقيب مجرمان ياد شده بوده ايم و با كمي تفكر، 
آشكار و واضح است كه در اين اوضاع تحريكات شبانه روزي احساسات توسط صدها بوق 
معاندان، فضاي امني براي خالفكاران حرفه اي ب��راي ارتكاب انواع جرائم به وجود آمده و 

امنيت رواني آحاد مردم مخدوش شده است. 
اهداف اس��تكبار بين المللي، چيزي جز تجزيه كش��ور نيس��ت و براي تحقق اين اهداف 
كوچك ترين اهميتي به جان، مال و ناموس مردم ايران نمي دهند. بنابراين با حجم كثيري 
از انواع رسانه انحصاري خود در تالشند جامعه ايراني را دچار تفرقه كنند تا به طور مستمر 
كشور در حالت اغتشاش و ناآرامي بماند. اقدام به آموزش آشكار اين شبكه ها در ساختن 
بمب دست ساز و نحوه مقابله با نيروهاي انتظامي، ايجاد راه بندان ترافيكي، تحريك و تشويق 

جوانان به تخريب و حمله به نيروهاي انتظامي در راستاي همين سياست است .
كالم آخر اينكه هموطنان عزيز كشور با هر مرام و دين از يكجانبه نگري و محصوركردن 
خود به اخبار شبكه هاي معاند پرهيز كنند و اخبار و تحليل هاي ديگران را هم بشنوند 
تا بصيرت دشمن شناسي پيدا كنند. با شناخت مباني حقوق اساسي و قوانين موضوعه، 
بالترديد هيچ شكي در حق اعتراض آگاهانه و متناسب با قانون به سياست و خيانت هاي 
كارگزاران حكومتي نيست وليكن با توجه به تجربه عملكرد اغتشاشاگران مسلح بدانيم، 
تجمعات اعتراضي ولو بحق، بستر ساز تخريب و جنايات گروه هاي بدون تابلو در ظاهر 
شده است. در واقع قاتالن و شورشيان امروز در اليه هاي تجمعات مردمي، اقدام به قتل 

وغارت مي كنند. 
بنابراين، امروزه خط معترضان در كنار خط اغتشاشگران قرار گرفته و اين خودفروختگان 
وطن فروش در اليه هاي پوشش��ي معترضان اقدام به عمليات قتل و تخريب مي كنند و در 
تجمعات با تحريك احساسات حاضران، آنها را با خود همراه مي كنند كه نتيجه آن آميختن 

حق معترضان با باطل مي شود. 
بنابراين ادعاي مستند اينگونه اعتراضات مدني با آلوده شدن به جرم هاي سنگين جزائي، هيچ 
كمكي به اصالح امور مديريتي كشور نمي كند. بنابراين بنا بر قانون، افراد صادق در قانونمداري 
مي بايستي در تجمعات اعتراضي با مجرمان اغتشاشگر مقابله و آنها را از جمع خود طرد كنند تا 
در يك فرايند قانوني، خواست ها و آرزوهاي ملت را به گوش مديران رسانده و كارگزاران كشور 
را در راستاي اهداف متعالي قانون اساسي اين منشور كه با هزاران خون شهيد آبياري و استوار 

شده، ملزم به اصالح امور و سعادت ملت كنند. 
بديهي است، غالب انديشمندان و نظريه پردازان وطن پرس��ت، در حوزه حقوق، سياست و 
جامعه، متفق القول هستند كه متأسفانه بعد از قريب 42 سال پس از انقالب، سياسگزاران 
وكارگزاران حكومت نتوانستند در اين مدت بستري قانوني جهت بيان اعتراضات مدني عموم 
مردم كه مانع فرصت طلبي و نفوذ اغيار گردد، ايجاد كنند ه��ر چند در مقاطعي از زمان در 

انتخابات مختلف كشور، منويات عمومي ملت ظهور و بروز پيدا كرده است. 
* كارشناس قضايي

كشتهسازیدروغين
ازقربانی

سانحهرانندگی
آش�وبگران، پس�ری نوج�وان را ك�ه در 
شهرس�تان گ�رگان در جريان س�انحه 
رانندگی دچار حادثه شده و فوت كرد ه به 
جای كشته های آشوب ها معرفی كردند.

حيدر آس��يابی، رئيس دادگس��تری استان 
گلستان گفت: ش��امگاه24 آبان ماه پسری 
نوجوان به ن��ام مه��دی كابل��ی در يكی از 
خيابان ه��ای گ��رگان در جري��ان حادث��ه 
رانندگی، مجروح و راهی بيمارس��تان شد.  
هرچند تالش پزش��كان ب��رای نجات جان 
مهدی به جريان افتاد، اما وی به علت شدت 

جراحات فوت شد. 
پدر مه��دی گفت: همراه پس��رم س��وار بر 
موتورسيكلت در حال عبور بوديم كه كنترل 
موتور از دستم خارج ش��د و بعد از برخورد 
با گاردريل دچار حادثه ش��ديم كه پس��رم 
فوت شد. همزمان با فوت مهدی، آشوبگران 
تالش كردند پس��ر نوجوان را از كشته های 
اغتش��اش ها معرفی كنند ك��ه اين موضوع 
باعث جريحه دار شدن احساسات خانواده اش 

شده است.

قتلیکیازبزرگان
طوایفزاهدان

بهخاطراختالفطایفهای
قت�ل يک�ی از ب�زرگان طايف�ه در زاه�دان 
دلی�ل  ب�ه  حادث�ه  ك�ه  می ده�د  نش�ان 
اخت�اف طايف�ه ای رق�م خ�ورده اس�ت.

مهدی شمس آبادی، دادس��تان عمومی و انقالب 
زاه��دان گف��ت: عص��ر روز پنج ش��نبه، امان اهلل 
شاهوزهی يكی از سرطايفه های شهرستان زاهدان، 
توسط افراد مسلح ناشناس در خيابان بعثت زاهدان 
مورد سوءقصد قرار گرفت و به قتل رسيد. سرهنگ 
خدارحم فروغی، جانشين انتظامی زاهدان گفت 
كه بررسی های اوليه نشان می دهد حادثه به دليل 
اختالف طايفه ای رقم خ��ورده و تحقيقات برای 

بازداشت عامالن حادثه جريان دارد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271002521 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
هادى عرب  فرزند على در شش دانگ يك باب خانه  به مساحت 60  مترمربع 
قسـمتى از پالك 68 اصلى بخش 9 واقع در طبرسى شـمالى28 خالقى 23 
پالك 58  خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين ضعيف  محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشـار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد 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: 1401/09/20 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05 
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م. الف: 210  

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى شـماره 140160312001005853  هيئت موضوع قانون تعيين  تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان  هاى فاقد سند رسمى مسـتقر در واحد ثبتى  
تصرفـات مالكانـه بالمعـارض كالسـه 1401114412480000190  تقاضاى آقاى 
محمدرضا پوراصغر به شـماره شناسـنامه 230 و كدملـى 2121042148 صادره 
از گرگان فرزند درويش در شـش دانگ اعيانـى يك باب سـاختمان به انضمام 
هشتادويك و نيم سـهم مشاع از 90 سهم شـش دانگ عرصه كه مابقى آن وقف 
اسـت به مسـاحت 1339/44 مترمربع واقع در اراضى كالجان سـادات از پالك 
شماره 206 اصلى بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رأى صادره حكايت از انتقال از 
مالك رسمى درويش پوراصغر به متقاضى دارد.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شـود از اين رو اشخاصى كه  نسبت به 
صدور سـند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشـند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض به مرجع ثبتى 

دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند.
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/9/21 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/9/5  
على برقى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك گرگان  

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابـر رأى شـماره 140160312001005889 هيئت موضـوع قانون تعيين  
تكليف وضعيت ثبتى اراضى  و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى  تصرفات مالكانه بالمعارض كالسـه 1401114412480000435 
تقاضـاى آقـاى حسـينعلى لطفى بـه شـماره شناسـنامه 951 و كدملى 
2030959731 صادره از گنبد كاووس فرزند درمحمد در شش دانگ  يك 
قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده اسـت به مساحت 99/78 مترمربع 
از پالك شماره 3968 -اصلى واقع در اراضى شهرى بخش يك حوزه ثبت 
گرگان طبق رأى صادره حكايت از انتقال از مالك رسمى ولى اله خراسانى  
به متقاضى دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده 
روز آگهى مى شـود از اين رو اشخاصى كه  نسـبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراض داشته باشـند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسـليم اعتراض به مرجع ثبتى 

دادخواست خودرا به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند.
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/9/21 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/9/5  
على برقى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك گرگان  

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271002521 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
هادى عرب  فرزند على در شش دانگ يك باب خانه  به مساحت 60  مترمربع 
قسـمتى از پالك 68 اصلى بخش 9 واقع در طبرسى شـمالى28 خالقى 23 
پالك 58  خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين ضعيف  محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشـار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد 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.
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آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى شـماره 140160312001005853  هيئت موضوع قانون تعيين  تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان  هاى فاقد سند رسمى مسـتقر در واحد ثبتى  
تصرفـات مالكانـه بالمعـارض كالسـه 1401114412480000190  تقاضاى آقاى 
محمدرضا پوراصغر به شـماره شناسـنامه 230 و كدملـى 2121042148 صادره 
از گرگان فرزند درويش در شـش دانگ اعيانـى يك باب سـاختمان به انضمام 
هشتادويك و نيم سـهم مشاع از 90 سهم شـش دانگ عرصه كه مابقى آن وقف 
اسـت به مسـاحت 1339/44 مترمربع واقع در اراضى كالجان سـادات از پالك 
شماره 206 اصلى بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رأى صادره حكايت از انتقال از 
مالك رسمى درويش پوراصغر به متقاضى دارد.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شـود از اين رو اشخاصى كه  نسبت به 
صدور سـند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشـند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض به مرجع ثبتى 

دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند.
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آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابـر رأى شـماره 140160312001005889 هيئت موضـوع قانون تعيين  
تكليف وضعيت ثبتى اراضى  و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى  تصرفات مالكانه بالمعارض كالسـه 1401114412480000435 
تقاضـاى آقـاى حسـينعلى لطفى بـه شـماره شناسـنامه 951 و كدملى 
2030959731 صادره از گنبد كاووس فرزند درمحمد در شش دانگ  يك 
قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده اسـت به مساحت 99/78 مترمربع 
از پالك شماره 3968 -اصلى واقع در اراضى شهرى بخش يك حوزه ثبت 
گرگان طبق رأى صادره حكايت از انتقال از مالك رسمى ولى اله خراسانى  
به متقاضى دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده 
روز آگهى مى شـود از اين رو اشخاصى كه  نسـبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراض داشته باشـند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسـليم اعتراض به مرجع ثبتى 

دادخواست خودرا به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند.
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     آرمین بینا 
س�ارق س�الخورده ك�ه ب�ه اتهام س�رقت 
بازداش�ت ش�ده، مدع�ي اس�ت از كودكي 
عاش�ق دزدی بوده اس�ت و ترجیح مي دهد 
ب�ه ج�اي در از دي�وار وارد خانه ه�ا ش�ود. 
در پنجمين طرح كاشف پليس آگاهی، مأموران 
پليس تع��داد زيادي از س��ارقان س��ابقه دار  را 
بازداشت كرده بودند. يكي از متهمان مرد حدوداً 
60 ساله اي بود كه كلكس��يوني از سرقت هاي 
گوناگ��ون در پرونده اش ثبت ش��ده بود. متهم 
ادعا مي كرد عاش��ق سرقت اس��ت و سرقت با 
خونش عجين شده است. شاهرخ مي گويد براي 
بچه هاي محلش كالس سرقت رايگان مي گذارد، 
سارق تربيت مي كند و از كارش هم رضايت دارد. 
متهم در گفت وگو با خبرنگار ما سرگذش��ت  را 

سرقت هايي كه تاكنون رقم زده را شرح داد. 
شاهرخ اولین سرقتي كه انجام دادي 

به ياد داري ؟ 
بله، اولين بار جيب پدرم را زدم. همان س��رقت 
سرنوش��ت زندگي مرا رقم زد و هنوز كه هنوز 

است من تاوان همان سرقت را مي دهم. 
در اولین سرقتت چند ساله بودي ؟ 

شش يا هفت س��اله بودم. پدرم سوپر ماركت 
داشت، اما اجازه نمي داد از مغازه اش خوراكي 
بردارم. به همين خاطر به ص��ورت پنهاني از 
جيبش پول بر مي داشتم و به سوپرماركت هاي 
ديگ��ري مي رفت��م و خوراك��ي مي خريدم. 
برداشتن پول بدون اجازه از جيب پدرم براي 
من عادت ش��ده بود و كم كم از مغازه پدرم و 
مغازه ديگران هم خوراكي س��رقت مي كردم. 
خيلي خوشحال بودم و فكر مي كردم سوپر من 
هستم و ادامه مي دادم تا اينكه سرقت عادت و 

زندگي من شد. 
قصد ن�داري در اين س�ن و س�ال 

سرقت را كنار بگذاري ؟ 
نه، من عاشق سرقت هستم. سرقت با خون من 
عجين شده و سرقت االن جزئي از زندگي من 

است و اصاًل نمي توانم آن را رها كنم. 
را  يعن�ي نمي خواه�ي خ�ودت 

بازنشسته كني ؟ 
نه. من همين االن اگر آزاد شوم، دوباره به سراغ 

سرقت مي روم. 
چند  بار سابقه دستگیري داري ؟ 

االن يادم نيست، اما فكر كنم 20 باري دستگير 
شده ام. 

چه سرقت مي كردي ؟ 
من همه چي سرقت مي كردم. از سرقت وسايل 
خانه گرفته تا سرقت خودرو و تجهيزات خودرو 
و سرقت هاي خرد ديگر. مثاًل در هر خودرويی 
كه دزدگير نداشته باشد، در كمتر از 10 ثانيه 

باز مي كنم و از ديوار راست هم باال مي روم. 
چرا ديوار ؟ 

من وقتي وارد خانه خودم هم مي شدم، دوست 
نداش��تم از در وارد ش��وم و از ديوار مي پريدم 
داخل خانه م��ان. قباًل مثل م��رد عنكبوتي از 
ديوار باال مي رفتم و از منازل سرقت مي كردم، 
اما االن پايم درد گرفته و براي من كمي سخت 

شده است. 
بزرگ ترين سرقتي كه انجام دادي 

چه بود ؟ 
حدود 50 دس��تگاه لپ تاپ از چند ش��ركت 

سرقت كردم و بعد هم دستگير شدم. 
س�رقت مس�لحانه از بان�ك ي�ا 

طافروشي انجام ندادي ؟ 
نه، من س��ارق در حاش��يه هس��تم. بيش��تر 
س��رقت هاي معمولي انجام مي دهم، آن هم 
براي دل��م چون واقعاً عاش��ق س��رقتم. اصاًل 
دوست ندارم به صورت باندي يا سرقت خاص 

انجام دهم. 
درس خواندي ؟ 

بله تا سيكل خوانده ام، اما به خاطر سرقت هايي 
كه انجام مي دادم، موفق نشدم ادامه تحصيل 

دهم. البته هنرمند هستم. 
چه هنري ؟ 

خطاطم و عالقه زيادي هم به خطاطي دارم. 
زن و بچه داري ؟ 

بله دو تا پس��ر دارم. البته زنم به خاطر اينكه 
هميشه در زندان بودم از من جدا شد. 

دوست داري پسرانت راهت را ادامه 
بدهند ؟ 

بله. پسرانم را آموزش هم مي دهم. ) مي خندد 
و مي گويد ش��وخي كردم پس��رانم آدم هاي 

درست و حسابي هستند.(
پسرانت چه كاره اند ؟ 

آنها تحصيلكرده اند و خيلي هم مقيد به رعايت 
قانونند و االن ه��م در تركيه مش��غول كار و 

زندگي هستند. 
در زندان روش هاي جديد س�رقت 

هم ياد گرفتي ؟ 
بله در زن��دان همه به ه��م روش هاي جديد 
س��رقت را ياد مي دهند. البته من هم س��عي 
مي كن��م روش هاي جدي��دي به دوس��تانم 

آموزش بدهم. 
پ�س ش�ما آم�وزش س�رقت هم 

مي دهي ؟ 
بله، من به بچه هاي محله ام كه دوست دارند 
سارق شوند به صورت رايگان آموزش سرقت 
مي دهم. در واقع سارق تربيت مي كنم و خيلي 

هم راضي هستم. 
حرف آخر ؟ 

خمار يك نخ سيگارم اما فندك و كبريت ندارم. 
مي تواني برايم فندك جور كني ؟

پيرمردعنکبوتيبهدامپليسافتاد

تحقیق�ات پلیس درب�اره قت�ل پرونده 
قت�ل ب�اران، دختربچ�ه ش�ش س�اله 
كه جس�دش داخ�ل يخچال خانه ش�ان 
كش�ف ش�ده بود با بازجويی ه�ای تازه 
از م�ادرش وارد مرحل�ه ای ت�ازه ش�د. 
به گزارش جوان، ش��نبه 30 مهرماه امسال 
مأموران كالنتری 172 شهرری در جريان 
بازرس��ی از خانه مردی موادفروش، جسد 
دختر ش��ش س��اله  ای به نام باران را داخل 
يخچال كش��ف كردند. بررس��ی ها نش��ان 

داد جس��د كشف ش��ده فرزند زن صيغه ای 
موادف��روش اس��ت. مأم��وران در مح��ل 
دست نوش��ته ای از مادر باران كشف كردند 
كه حكايت از آن داشت وی از دوری و مرگ 

دخترش ناراحت است.
 مأموران س��رانجام دو متهم فراری را دوم 
آذر بازداش��ت و در كيف كامبي��ز دفترچه 
خاطراتی كش��ف كردند كه وی در يكی از 
صفحه های آن نوش��ته بود باران را به قتل 
رسانده است. دو متهم در بازجويی های اوليه 

اظهارات متناقضی را مطرح كردند. كامبيز 
مدعی ش��د باران را رقبای قاچاق فروشش 
به قتل رس��انده اند، اما مادر ب��اران اعتراف 
كرد كه دختر خردس��الش را با دست خفه 
كرده است. در حالی كه پزشكی قانونی در 
نخس��تين معاينات اعالم ك��رده بود حدود 
15 روز از مرگ باران می گذرد، مادر وی در 
آخرين اعترافاتش ادعا كرد دخترش را يك 
سال قبل به قتل رس��انده و در اين مدت از 
ترس شوهر قبلی اش )پدر باران (، او را داخل 

يخچال نگهداری كرده است. 
وی همچنين گفت برای اينكه همسايه ها به 
او مشكوك نشوند در اين مدت دختر يكی 
از بستگانش را كه ش��باهت زيادی با باران 

داشت با خودش به خانه می آورده است. 
تحقيقات از متهمان برای روش��ن ش��دن 
زوايای پنهان حادث��ه ادامه دارد. همچنين 
قرار است پزشكی قانونی تاريخ دقيق فوت 
باران را اعالم كند تا صحت و سقم اظهارات 

مادر باران مشخص شود . 

آخرین جزئیات پرونده قتل »باران«


