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حادثه در قاب

آتشنشانی/درحادثهآتشسوزی درپارکینگیک
ساختمان مسکونی در خیابان اول نیروی هوایی
تهرانکهساعت 4و 41دقیقهبامداددیروزبه125
اعالمشد،یکدستگاهخودروی BMWودودستگاه
موتورسیکلتدرآتشسوختو آتشبهبخشهایی
از یک دستگاه خودروی سمند نیز سرایت کرد .دود
و حرارت به طبقات باال نیز سرایت کرده بود که آتش
نشانانباآغازتاکتیکهایعملیاتیمناسبهمزمان
با خاموش کردن آتش به طبقات باال رفتند و افراد را
خارج کردند ٢۵ .نفر با تالش آتش نشانان از محل
خارجشدند،اینحادثهمصدومنداشتامایکخانم
حدود  ۵٠ساله دچار دودگرفتگی شده بود که به
عواملاورژانستحویلدادهشد.

خودکشیدرمتروتهران
رئیس اورژانــس تهران از فوت فــردی که در مترو
اقدام به خودکشی کرده بود ،خبر داد .به گزارش
برنا،پیمانصابریانضمنتاییدخبرخودکشییک
فرد در ایستگاه میدان ولی عصر(عج) خط  3مترو
تهران افزود :عصر دوشنبه مرد  60ساله ای اقدام
بهخودکشیکردو متاسفانهقطارازرویاینفردرد
شدهواوجانخودراازدستدادهاست.

اعترافدزدلوازم ساختمانی
به ۲۴فقرهسرقت
کرمانی /دزدلوازمساختمانیبهداممامورانپلیس
افتاد.بهگزارشخراسان،رئیسپلیسآگاهیاستان
کرماندراینبارهگفت :درپیافزایشسرقتلوازم
و وسایل ساختمانی از اماکن خصوصی و دولتی
در شهر کرمان ،موضوع در دستور کار کارآگاهان
اداره مــبــارزه بــا سرقت ایــن پلیس قــرار گرفت.
سرهنگ یــدا ...حسنپور افــزود :با تالش شبانه
روزی کارآگاهان و اقدامات فنی و اطالعاتی ،سارق
شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر
شد .وی ادامه داد :با تحقیقات فنی و پلیسی متهم
به ۲۴فقره سرقت لوازم و وسایل ساختمانی شامل
شیرآالت،سیمبرقودروپنجرهبهارزشپنجمیلیارد
ریالاعترافکردو اموالسرقتیکشفشدهبهمال
باختگانتحویلدادهشد.

مهاجمانسابقهدارطعمههایخودراازسایتدیوارانتخابیمکردند

زورگیری های خونبار در قرارهای صوری!
درهمینحالگروهتخصصیکارآگاهانکهبه
سرپرستیسرهنگجوادمیشمست(رئیس
دایره مبارزه با جرایم خشن) در شاخه دیگری
ازاینعملیاتهماهنگوضربتیفعالیتخود
رارویزورگیرانسابقهدارمتمرکزکردهبودند
،براییافتنسرنخهاییازاینماجرابهبازبینی
اظهاراتمالباختهزخمیپرداختندوسطور

سجادپور -چهار عضو یک باند زورگیری
هایوحشتناککهفروشندگانکاالدرسایت
دیوار را با قرارهای صوری به مناطق خلوت
شهر می کشاندند و با هجوم خونبار اموال آن
ها را می ربودند ،با تالش کارآگاهان پلیس
آگاهیخراسانرضویدرچنگقانونگرفتار
شدند.بهگزارشخراسان،ماجرایزورگیری
هایخونبارازحدود 10روزقبل
زمانی پلیس را درگیر پرونده ای
معماگونهکردکهجوان 34ساله
ایبهنام«ح-ب»باگردنیزخمی
و خون آلود ،خود را به نیروهای
انتظامی رساند .او که از چنگ
زورگیران خطرناک جان سالم
بدر برده بود ،مضطرب و نگران
از نقشه وحشتناک دزدانی پرده
برداشت که طعمه های خود را از باند زورگیری های وحشتناک  -عکس :خراسان
سایت دیوار انتخاب می کردند.
به دنبال شکایت این مال باخته که زورگیران پرونده را دوبــاره زیر ذره بین اطالعاتی قرار
دادند .این مال باخته جوان درباره جزئیات
باتخریبخودرویوی 3کیلوگرمزعفراناورا
ماجرایزورگیریبهکارآگاهانگفت:حدود3
نیز به سرقت برده بودند ،پرونده ای در نیروی
انتظامی تشکیل شد اما با توجه به اهمیت کیلوگرمزعفرانرابرایپیداکردنمشتریدر
و حساسیت ماجرا و با صدور دستوری ویژه سایتدیوارآگهیکردمکهفردیبامنتماس
از سوی سردار ابراهیم قربانزاده (جانشین گرفت و در حالی که خود را فردی متشخص
فرمانده انتظامی خراسان رضــوی) پرونده و پولدار جلوه می داد ،خریدار زعفران شد.
مذکور در پلیس آگاهی مورد رسیدگی های او سپس برای مشاهده زعفران ها با من قرار
تخصصی قرار گرفت چرا که نحوه زورگیری گذاشتامامدعیشدکهنمیتواندبهنشانی
خشنموجبایجاداحساسناامنیمیشدو منزلم بیاید به همین دلیل در حاشیه بولوار
چنین پرونده هایی به طور ویژه و تخصصی در توس با من قرار گذاشت .من هم که هیچ گاه
فکر نمی کردم با یک گروه تبهکار خطرناک
دستورکارپلیسقرارمیگیرند.
گزارش خراسان حاکی است ،این گونه بود روبهرومیشومبهراحتیپذیرفتمودرساعت
که بالفاصله گــروه تخصصی از کارآگاهان مقرر سوار بر خودرو به محل قرار در حاشیه
کارآزمودهدایرهمبارزهباجرایمخشنزیرنظر بولوار توس رفتم که در یک لحظه خودروی
مستقیم سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس پرایدی با چندسرنشین به محل آمد .وقتی به
پلیس آگاهی خراسان رضــوی) وارد عمل طرف آن ها رفتم ناگهان برق تیغه های قمه و
شدند و به تحقیق در این باره پرداختند .آنان تبر در آسمان درخشید و آن ها بی رحمانه به
در اولین مرحله از اقدامات اطالعاتی ،محل طرف من هجوم آوردند .خیلی ترسیده بودم
وقوع جرم را در یک سری تحقیقات میدانی وازشدتوحشتنمیتوانستمحتیازخودم
مورد کنکاش های پلیسی قرار دادند و همه دفــاع کنم  .آن ها بــرای ایجاد رعب و دلهره
جوانبوزوایایارتکابجرمرابررسیکردند .خودروامراباتبرتخریبکردندوباقمهایکهدر

 3کشتهو 2مصدومدربرخوردتریلیباساختمان

کوتاه از حوادث

سخنگوی ســازمــان اورژانــــس کشور از
بــرخــورد یــک دســتــگــاه کــامــیــون بــا یک
ساختمان مسکونی طی روز گذشته خبر
داد.
مجتبی خالدی در گفت و گو با ایسنا افزود:
متاسفانه طی حادثه ای در پردیس تهران
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل
احمر از آب گرفتگی و سیل در هشت استان
طی چهار روز گذشته خبر داد .مهدی ولیپور
روز گذشته در گفت و گو با ایسنا افزود :طی
 ٧٢ساعت منتهی به روز دوشنبه هشت استان
درگیر سیل و آب گرفتگی بودند که اقدامات
امدادی در این مناطق انجام شد.
وی ادام ــه داد ۵١ :شهر ،روســتــا و مناطق
عشایر نشین در هشت استان ایالم ،بوشهر،
خــوزســتــان ،فـــارس ،قــزویــن ،کهگیلویه و
بویراحمد ،گلستان و لرستان امداد رسانی
شدند .وی گفت ١٩١٢ :نفر امــداد رسانی
شدند که از این تعداد برای  ٢۶٣نفر اسکان
اضطراری فراهم شد.
وی دربــاره اقدامات انجام شده برای تخلیه
آب از بعضی واحدهای مسکونی نیز گفت :با
اقدامات همکاران ما آب  ۵٣واحد مسکونی

دار روبه روست که برای ارتکاب جرم ابتدا به
ایجاد رعب و وحشت می پردازند و در اقدامی
خطرناکوبیرحمانهاموالمردمرابهیغمامی
برند.بههمیندلیلگروهویژهکارآگاهاندایره
مبارزه با جرایم خشن با استفاده از تجربیات
ارزنـــده و راهنمایی هــای سرهنگ قنبری
(رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
خراسان رضوی) به تحقیق دربــاره مجرمان
سابقه دار پرداختند و شگردهای آنــان را با
استفادهازبانکاطالعاتیمجرمانموردتجزیه
و تحلیل های کارشناسی قرار دادند تا این که
چندروزبعددرحالیسرنخهاییازدوزورگیر
حرفه ای به دست آمد که بررسی ها نشان
می داد افراد دیگری نیز با همین شیوه طعمه
زورگیرانشدهاند.ایناسنادومدارکموجب
شد کارآگاهان دامنه فعالیت های اطالعاتی
خود را به جاده قدیم قوچان (بولوار توس)
بکشانند .طولی نکشید که دو سارق سابقه
دار در ا طراف بولوار توس شناسایی شدند و
مخفیگاه آنان زیر چتر عملیاتی کارآگاهان
قرار گرفت .آن ها سپس با مجوزهای قضایی
از قاضی دکتر اسماعیل رحمانی(معاون

 14مصدوم درتصادفخونیناتوبوسباتریلی
تصادف اتوبوس و کامیون و برخورد با دیواره
عــوارضــی قزوین به کــرج حادثه آفــریــد .به
گزارشمهر،رئیسفوریتهایپزشکیقزوین
در این باره گفت :در ماموریتی که ساعت23
یکشنبهشببهواحدارتباطاتفوریتهای
پزشکیاعالمشد،مشخصشدیکدستگاه
اتوبوس به دنبال تصادف با تریلی وارد گیت
های عوارضی قزوین -کرج شده است .وی
ادامــه داد :با توجه به این که این حادثه در
نزدیکی پایگاه فوریتهای پزشکی اتفاق
افتاده بود ،بالفاصله پنج دستگاه آمبوالنس
فوریت های پزشکی ،یک دستگاه اتوبوس
آمبوالنسودوآمبوالنسهاللاحمربهمحل
حادثه اعــزام شدند .وی با بیان این که این

لوآبگرفتگیدر 8استانکشور
سی 
هاللاحمر ١٩١٢:نفرامدادرسانیشدند

تخلیه شده است.
ولیپور با اشــاره به
انجام عملیا تهای
امــــــدادرســــــانــــــی
ت ــوس ــط  ٣١۵نفر
در قــالــب  ١۵تیم
امدادی اظهار کرد:
امـــدادرســـانـــی در
خوزستان ،بوشهر،
ایـــام و کهگیلویه
و بــویــراحــمــد ادامــه
دارد .در همین حــال ایرنا گــزارش داد :بر

اســاس گزار شها
در ایــن بارندگی
شهرهای اه ــواز،
کــــارون ،آبــــادان،
خـــــرمـــــشـــــهـــــر،
شادگان ،رامهرمز،
رامشیر ،ماهشهر
و ایـــذه شــاهــد آب
گــرفــتــگــی شــدیــد
بودند که واکنش
کـــاربـــران فضای
مجازی و انتقاد شهروندان را نیز در پی داشته
شهر چمران (جراحی)  /عکس از روی فیلم تهیه شده است

پلیس/سردارجاویدانفرماندهانتظامیکرمانشاه
از دستگیری اعضای باند قاچاق سالح و مهمات با
 ۱۰۷قبضه سالح خبر داد و افــزود :پلیس امنیت
عمومیاستانبارصداطالعاتیدوقاچاقچیسالح
ومهماتراکهباخودرویسمندومگانقصدانتقال
محمولهمذکورراداشتند،شناساییوطیعملیاتی
منسجمدرورودیشهرکرمانشاهدستگیرکرد.
پلیس  /سرهنگ معظمی گــودرزی رئیس پلیس
فتای پایتخت از کشف یک کالهبرداری اینترنتی
خبر داد و گفت :فردی که به بهانه سرمایهگذاری در
بورساقدامبهکالهبرداریمیکرد،دستگیرشد.
*پلیس/سردارطاهری فرماندهانتظامیسیستانو
بلوچستانازکشف ۲تنو ۶۶۵کیلوگرمموادمخدر
از نوع تریاک در عملیات شبانه پلیس با قاچاقچیان
مسلحدرشهرستانسراوانخبرداد.
*ایسنا /ســردار رضایی جانشین فرمانده ناجا
گفت ۹۳ :درصد جرایم مربوط به سرقت هاست
و فرماندهان و مدیران انتظامی با افزایش نگهبان
محله ،توسعه شبگردها و دشتبان در راستای
پیشگیری از وقوع سرقت و با اقدامات هوشمندانه و
برنامهریزیشدهوکشفبهموقعسرقت،سرقتهارا
کاهشدادهواحساسامنیترادرجامعهارتقادهند.
*میزان /سرهنگ شریفی رئیس پایگاه یکم پلیس
آگاهی از انهدام باند سارقان منزل خبر داد و
گفت :تا کنون یکی از اعضای باند دو نفره دستگیر
شده است و تحقیق پلیسی برای دستگیری متهم
دوم پرونده ادامه دارد.
*ایسنا /سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی
ناجا از افزایش15/5درصدی کشف سرقت ها از
سوی پلیس آگاهی خبر داد.
*رکــنــا /سرهنگ قیصری فــرمــانــده انتظامی
شهرستان رامسر از انهدام باند یک شرکت هرمی
 ۲۰نفره در این شهرستان خبر داد.
*رکنا /حسینی رئیس پلیس راهور استان مرکزی
از وقوع یک تصادف زنجیرهای بین  ۸وسیله نقلیه
در پل بسیج اراک خبر داد و علت حادثه را مهآلود
بودن مسیر و کاهش دید افقی اعالم کرد.
*میزان /سرهنگ یوسفوند رئیس مرکز عملیات
پلیس آگاهی تهران از دستگیری سارق خودرو
در عملیات تعقیب و گریز خبر داد و گفت :سارق
خودرو که توجهی به فرمانهای پلیس نمیکرد با
شلیک پلیس ،متوقف شد.
*رکنا /نوروزی مدیر ارتباطات آتشنشانی تبریز
گفت :بر اثر برخورد هفت دستگاه خودروی سواری
دراتوبانپاسدارانسهنفرمصدومشدند.

یک دستگاه کامیون به دالیل نامشخص
منحرف و وارد یک خانه می شود.
وی ادامه داد :در این حادثه سه نفر از جمله
یک مرد  ٣٨ساله و یک مرد  ۵٠ساله که
راننده و کمک راننده بودند ،جان باختند.
یک کودک هفت ساله نیز در این حادثه
جانباخته است.
خــالــدی اظــهــار کــرد :دو نفر نیز توسط
اورژانس هوایی به بیمارستان امام خمینی
تهران منتقل شدند که یک مرد  ۴٢ساله
و یک کودک پنج ساله هستند .این افراد
نیز بد حال هستند و امیدواریم اقدامات
تخصصی و درمانی برای این افــراد موثر
واقع شود.

دستداشتند،گلویمرابریدندوبعدازسرقت
زعفرانها،همهپولهاواموالیراکههمراهم
بود از من زورگیری کردند و سوار بر پراید از
محلگریختند.
بنابر گــزارش خــراســان ،بررسی تخصصی
اظهارات مال باخته توسط کارآگاهان بیانگر
آن بود که پلیس با دزدانی حرفه ای و سابقه

دادستان مرکز خراسان رضوی) وارد عمل
شدندودردوعملیاتجداگانهاماهماهنگو
ضربتی،دوزورگیرجوانرادستگیرکردندوبه
مقرانتظامیانتقالدادند.
گزارش خراسان حاکی است :دو سارق 32
و  23ساله که در ابتدا خود را بی گناه جلوه
می دادند و مدعی بودند فقط به خاطر سابقه
سرقت مورد سوء ظن پلیس قرار
مــی گیرند  ،وقتی بــا شــواهــد و
مدارک مستند روبه رو شدند به
ناچارلببهاعترافگشودندوراز
زورگیری خونبار را فاش کردند.
ایندرحالیبودکهمتهمانعالوه
برزورگیریاز«ح-ب»بهپنجفقره
زورگیری دیگر نیز معترف شدند
و اقرار کردند که با همین شیوه
طعمه های خود را از سایت دیوار
انتخاب می کردند و در پوشش
خریدار  ،فروشنده کاال را با یک قرار صوری به
مناطق خلوت شهر می کشاندند و با تهدید به
مرگباسالحسرد،اموالآنهارامیربودند.
اینتبهکارانخطرناکهمچنینبالودادندو
همدستدیگرخوداعترافکردندکهدربرخی
موارد نه تنها لوازم منزل مانند چرخ گوشت،
آب میوه گیری و  ...را به سرقت برده اند بلکه
پول ها ،کارت بانکی ،گوشی تلفن یا هر چیز
دیگری را که همراه طعمه بود با زور از وی می
گرفتند و با کتک زدن مال باخته یا گذاشتن
قمه و شمشیر زیر گلویش او را وحشت زده در
همان نقطه خلوت رها می کردند و از آن جا
میگریختند.
براساساینگزارش،کارآگاهاندایرهمبارزه
با جرایم خشن پلیس آگاهی همچنین در
بازرسی از مخفیگاه سارقان ،زعفران های
سرقتی و برخی لوازم دیگر مال باختگان را
کشفکردندوروزگذشتهنیزدوعضودیگرباند
را به دام انداختند ،اما بررسی های تخصصی
بادستوراتمحرمانهمقامقضاییبرایکشف
جرایماحتمالیدیگراینتبهکارانخطرناک
ادامهدارد.

تصادف ۱۴مصدوم داشت ،اضافه کرد :یک
نفر به صورت سرپایی در محل حادثه درمان
شد و  ۱۳مصدوم پس از رهاسازی و انجام
اقدامات درمانی توسط کارشناسان اتوبوس
آمبوالنس و آمبوالنس هــای فوریت های
پزشکیبهبیمارستانرجاییمنتقلشدند.
اســت.در اهــواز ،مشابه حادثه آب گرفتگی
آذرمـــاه پــارســال تــکــرار شــده اســـت.در این
بارندگی که ماهشهر رکورددار بوده ،عالوه بر
آب گرفتگی شدید معابر شهری ،آب به برخی
از خانهها نیز وارد شده است.
▪تصاویر عجیب از سیالب در شهرک
جراحی ماهشهر

همچنین روز گذشته فیلمی در فضای مجازی
منتشر شــد کــه ســیــاب گــســتــرد های را در
خیابا نها ،مغاز هها و منازل مــردم در شهر
چمران (جراحی) در شمال ماهشهر نشان
میدهد .فرماندار ماهشهر گفت :آبگرفتگی
در مناطقی اتفاق افتاده که سیستم انتقال
توساز غیرمجاز
آبهای سطحی ندارند ،ساخ 
دارنــد یا خانهها در سطح پایینتر از جاده
ساخته شده است.

دستگیریعامالنایجادمزاحمتبرایبانوان

دستگیریکالهبردار ۴۸میلیاردریالی

دستگیریموبایلقاپهایهونداسوار

توکلی /عامالن اخالل در نظم عمومی که با اقدامات مجرمانه
خود ،آسایش و امنیت را از بانوان سلب کرده بودند با تالش
گسترده نیروهای پلیس رفسنجان دستگیر شدند.به گزارش
خراسان،فرماندهانتظامیرفسنجاندراینبارهگفت:بهدنبال
تماس شهروندان با سامانه فوریت های پلیسی  ۱۱۰مبنی بر
این که ۱۲تا  ۱۵جوان در شهر رفسنجان با چند دستگاه موتور
سیکلتبدونپالکویکدستگاهخودرویسواریاقدامبهنزاع
و درگیری ،ایجاد رعب و وحشت با سالح سرد و مزاحمت برای
بانوانمیکنند،موضوع بهصورتویژهدردستورکارپلیسقرار
گرفت .سرهنگ محمد مهدی کریمی افزود :ماموران به سرعت
واردعملشدندوباشناساییمحلاختفایمتهمان۱۰،تنازآنان
رادستگیروبهمقرپلیسمنتقلکردند.ویادامهداد:دربازرسی
از مخفیگاه این مجرمان ،تعدادی سالح سرد و چهار دستگاه
موتورسیکلتبدونپالککشفشد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری فردی خبر داد که به
بهانهکاریابیوجذبسرمایهاز ۱۸مالباخته ۴۸،میلیاردریال
کالهبرداری کرده بود .به گزارش ایسنا ،سرهنگ موقوفه ای در
بیان جزئیات این خبر افزود :در پی ارجاع چندین پرونده مشابه
باموضوعکالهبرداریازدادسرای«بعثت»ومتواریبودنمتهم
پروندهها،کارگروهویژهایدرقرارگاهجلبمحکومانومتهمان
متواریتشکیلشدودستگیریمتهمبهصورتویژهدردستورکار
قرار گرفت .وی ادامه داد :بررسی پرونده ها حاکی از این بود که
متهم با تشکیل یک دفتر کار جعلی در غرب تهران به بهانه جذب
سرمایه در راه اندازی باشگاهی در غرب تهران و همچنین جذب
نیرویکاردرفضایمجازیتبلیغوازمالباختگانمقادیرفراوانی
وجهنقدکالهبرداریکردهاست.دررصدهایاطالعاتیپیچیده
مخفیگاهمتهمکهازاوایلشهریورماهامسالمتواریشدهبود،در
غربتهرانشناساییو اودستگیرشد.

سرپرستپایگاههفتمپلیسآگاهیتهرانازدستگیریدوموبایل
قاپوکشف 50فقرهسرقتخبردادوگفت:تاکنون 42تنازمال
باختگانشناساییشدهاند.بهگزارشفارس،سرهنگکاکاوندی
افــزود :با افزایش موبایل قاپی در محدوده سرکالنتری هفتم
پلیسپیشگیریتهرانتوسطدوموتورسوار،تیمیازکارآگاهان،
شناساییودستگیریمتهمانرابرعهدهگرفتند.ویبااشارهبه
این که در بررسی صحنههای سرقت مشخص شد راکب و ترک
نشین یک دستگاه موتورسیکلت هوندای مشکی رنگ سرقت
ها را انجام می دهند ،افزود :گشت زنیهای انتظامی افزایش
یافت تا این که کارآگاهان موفق شدند متهمان را در حالی که با
موتورسیکلت مشکی رنگ در حال پرسه زنی بودند ،شناسایی و
یکیازآنانرادرخیابانمولویدستگیرکنند.درتحقیقاتپلیسی
کارآگاهانموفقشدندمخفیگاهمتهمدومپروندهراشناساییوبا
دستورقضاییویرادرمخفیگاهشدستگیرکنند.
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فیلمهاییبرایانتقاماززنان
هدفم فقط انتقام گرفتن از زن ها بود زیرا من در
جست و جوی محبت بودم و آن ها از همین نقطه
ضعف من سوءاستفاده می کردند و به قول معروف
مراتیغمیزدندتاجاییکه...
این ها بخشی از اظهارات جوان 23ساله ای است
که با تالش شبانه روزی توسط نیروهای ورزیده
تجسسکالنتریسنابادمشهدبهچنگقانونافتاد.
اینجوانکهباشگردیخاصودرپوششمسافربر
اینترنتی اموال زنان مسافر را به سرقت می برد ،در
حالیکهبابیشاز10شاکیروبهروشدهبود،درباره
سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری
سناباد گفت :کودکی بیش نبودم که پدر و مادرم
پسازکشمکشهایفراوانباالخرهازیکدیگرجدا
شدند و من هم مانند خیلی از کودکان دیگر کاسه
گدایی محبت به دست گرفتم .مادرم بعد از طالق
مجبور بود برای تامین مخارج زندگی اش در خانه
های مردم کار کند و من به ندرت می توانستم او را
ببینم .پدرم نیز به دنبال کارو زندگی خودش بود و
هیچ توجهی به من نداشت .من در حالی به مدرسه
می رفتم و به تحصیالتم ادامه می دادم که همیشه
درآرزوییکلبخندیامهرمادرانهبودم.
باالخرهدر17سالگیدیگرادامهتحصیلندادمودر
یک گلفروشیبهعنوانشاگردمشغولکارشدمتا
هزینه های خودم را تامین کنم .پدرم نیز به عنوان
راننده در یکی از شرکت های حمل و نقل کار می
کرد ولی من هیچ گاه محبت او را احساس نکردم.
دوست داشتم برای دقایقی کنارم بنشیند و مرا در
آغوشبگیردیابهحرفهایمگوشبدهداماهمهاین
هادرافکاروخیاالتمنبودوهیچگاهرنگواقعیت
بهخودنگرفت.
در همین روزها بود که با زن30ساله ای آشنا شدم
و با او رابطه برقرار کردم .به دلیل آن که هیچ وقت
رنگمحبتراندیدهبودم،باهرلبخندآنزنبیشتر
از گذشته شیفته اش می شدم و همه درآمدم از گل
فروشیرابرایشهزینهمیکردم،امااوبعدازمدتی
در حالی مرا رها کرد که به طور عجیبی در همان
17سالگی به او دل باخته بودم و همواره برایش
خریدمیکردم.بعدازاینماجرا،بازناندیگریکه
همه آن ها بزرگ تر از خودم بودند آشنا و وارد رابطه
خیابانی شدم .با این حال همه آن ها فریبم دادند و
بهقولمعروففقطمراتیغمیزدندتااینکهروزی
تصمیمگرفتمنهتنهانبایدباهیچزنیرابطهداشته
باشم بلکه باید انتقام روزهــای گذشته را از آن ها
بگیرم.بههمیندلیلیککیسه10کیلوییفیلمو
سی دی خریدم و از پنج ماه قبل به مدت سه ماه در
خانهنشستموهمهاینفیلمهاراتماشاکردم.گاهی
برخی از آن ها را که مردها وارد ماجراهای انتقام از
زنانمیشدندچندینباربازنگریمیکردموازآن
هاالگوبرمیداشتمتابهطوردقیقشیوههایانتقام
از زنان را با نقشه هایی که خودم در ذهن داشتم به
صورتکاملترکیبکنموبهاجرابگذارم.بعدازسه
ماه به خیابان آمدم و زنانی را که در حاشیه خیابان
ایستادهبودند،زیرنظرگرفتم.
خالصه در چهارراه ابوطالب زنی را دیدم که در یک
گفت وگوی تلفنی با فردی در آن سوی خط قرار
می گذاشت .از حرف هایش مشخص بود که فردی
سواربرخودرویخارجیگرانقیمتبهدنبالشمی
آیداماحدودنیمساعتبعدجوانیبایکپرایدمدل
پایین به سراغ آن زن آمد .او که گویی از این ماجرا
ناراحت شده بود به جر و بحث و مشاجره با جوان
پرایدسوار پرداخت .من که منتظر چنین شرایطی
بودم،خودمرابهآنزنرساندمودرحالیکهوانمود
می کردم آدم متشخص و سرشناسی هستم و قصد
کمک به او را دارم ،خودم را پسر یک تاجر پولدار
معرفی کردم که چندین شرکت حمل و نقل بین
المللی دارد .در ادامه این ماجرا ،به آن زن گفتم با
این که پدرم مردی ثروتمند است اما من قصد دارم
رویپایخودمبایستموغرورمرابهاواثباتکنم.به
همیندلیلهمیکپرایدخریدهاموباآندرتاکسی
هایاینترنتیکارمیکنمو...
خالصه ،آن زن هم که حرف های مرا باور کرده بود،
به پیشنهاد من داخل خــودروی پرایدم نشست و
با هم به سمت شاندیز رفتیم و با یکدیگر گفت و گو
کردیم.اوسپسازمنخواستباهمبهبولوارسجاد
برویم تا برایش خرید کنم اما من که نقشه دیگری
در ذهن داشتم ،او را به خیابان راهنمایی بردم تا
یک نوشیدنی در کافی شاپ صرف کنیم .وقتی به
محلمدنظررسیدیمبهاوگفتمکیفوگوشیودیگر
وسایلتراداخلخودروبگذارتارویمیزمانخلوت
باشد .او همین کار را کرد اما من به بهانه سفارش
نوشیدنی و شستن دست هایم از طرف دیگر کافی
شاپ خــارج شدم و ســوار بر خــودرو امــوال او را به
سرقتبردم.ازآنروزبهبعدزنهاراسوارمیکردم
و به همین ترتیب آن ها را به مرکز خرید یا رستوران
می بردم و کیف و اموال شان را سرقت می کردم.
تا این که نفهمیدم چگونه توسط نیروهای تجسس
دستگیرشدم.
شایان ذکــر اســت ،در حالی که حــدود 10نفر از
شاکیان این جوان معروف به «ماکان» را شناسایی
کردند،تحقیقاتبیشتردراینبارهباصدوردستوری
ازسویسرگردجوادبیگی(رئیسکالنتریسناباد)
بــرای کشف جرایم احتمالی دیگر وی همچنان
ادامهدارد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

