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حمله شبانه به خانه مدافع حقوق حیوانات در تبریز

 سگ آزارها با قمه 
به خونخواهی آمده بودند

شــهروند| مدافع حقوق حیوانات در تبریز مورد 
ضرب وشتم قرار گرفت .  زن جوانی که بیش از 11 سال 
سابقه حمایت از حیوانات را دارد. ماجرا به شامگاه 17 
دی ماه برمی گردد. ساعت 12شب بود که پیامک  هایی 
به مدیر پناهگاه ارسال شــد که نشان می داد حیوان 
بیماری احتیاج به مداوا دارد. همین جا بود که  ماجرای 
حمله شبانه کلید خورد. ژیال پورایرانی، مدیر پناهگاه 
حیوانات که مورد ضرب وشــتم و تهدید 3 مرد  و یک 
زن قرار گرفته اســت، درباره جزییــات این حمله به 
»شــهروند« گفت: »ماجرا از این قرار اســت که یک 
قالده  سگ که بسیار شکنجه شده بود را به کلینیک 
من آوردند. ســگ متعلق به مردی معتاد بود که این 
حیوان  را تا حد مرگ شــکنجه داده بود. سگ را با اتو 
ســوزانده بود و درحمام به  حدی حیوان را داخل وان 
زیر آب  گرفته بود که تمام ریه سگ پر از آب بود. این 
سگ را یکی از بستگان مرد حیوان آزار به من تحویل 
داد و  خواسته بود که از این سگ مراقبت کنم. کارهای 
درمانی الزم انجام شــد اما ســگ تاب نیاورد و تلف 
شد.  آن  شــب که این حادثه رخ داد، یک ناشناس به 
من پیامک داد که حیوانی دارم بســیار ناخوش است 
و باید حتما  معاینه شود. ساعت چند دقیقه مانده بود 
به 12شب از او خواســتم به کلینیک مراجعه کند اما 
اصرار داشتند  که حیوان شــان بشدت مریض است، 
وگرنه می میرد. پشــت در خانه ام بودنــد، پالتوام را 
تنم کردم و تا در را باز  کردم، به ســمتم حمله کردند، 
فحاشــی می کردند. 3 مرد و یک زن بودند. زن جوان 
دســت هایم را گرفته بــود و  اجازه نمــی داد حرکت 
کنم. می خواســتم فرار کنم و با پلیس تماس بگیرم 
اما نمی شــد. درگیری باال گرفته بود  که پدرومادرم 
آمدند. مادرم را هول دادند. قمه و زنجیر دست شــان 
بــود. یک مرد که بــوی تند الکل مــی داد، می  گفت 
برو سگم را بیار. سگ تریر ســفیدم را. همان سگی را 
می گفت کــه کارهای مداوایش را انجــام داده بودیم 
اما  تلف شده بود. گفتم  ســگ تلف شد، گواهی فوت 
را هم دارم، اما همچنان نعــره می زد و تهدید می کرد 
می  خواســت قمه تیزتر بیاورد تا من را بکشد، در یک 
لحظه توانستم با پدرومادرم از دست شان فرار کنیم و 
به سمت  ساختمان برویم، در را بستم اما همچنان زن 
ناشناس همراه ما بود. نمی گذاشت به پلیس زنگ بزنم، 
تا این که  خودم را از دستش آزاد کردم و شماره 110 را 
گرفتم، همین طور که به پلیس آدرس می دادم، صدای 
تهدیدهای  مردان قمه به دست می آمد که باالخره من 
را می کشند یا در اسید می سوزانند. با پایان مکالمه ام 
مردان  ســوار خودرو شــدند و رفتند اما همچنان زن 
جوان در خانه مان بود تــا این که صدای آژیر پلیس را 
شنید، در یک  لحظه نفهمیدم چطور فرار کرد و رفت.« 

  او در ادامه می گوید: »بــا حضور ماموران کالنتری 
12 تبریز واقعه شامگاه 17 دی  ماه صورتجلسه شد تا 
 عوامل حمله به خانه ام دستگیر شوند. درحال حاضر 

هم پلیس به دنبال این افراد هستند .  « 
ژیال پورایران 11 سال است که حمایت از حیوانات 
را انجام می دهد. او درحال حاضر از 2 هزار ســگ در 
 پایگاهش که بزرگترین و استانداردترین پایگاه ایران 
اســت، نگهداری و حمایت می کند. او می گوید: »کار 
ما  نگهداری، واگذاری حیوانات و عقیم ســازی است. 
ما یک سازمان مردم نهاد رسمی هستیم. درحمایت 
از حقوق  حیوانات هزینه هــای زیادی داده ایم و پیش 
از این، یک پایگاه دیگری داشتیم که هم قدیمی بود، 
هم  استانداردهای الزم را نداشت. صاحبان زمین های 
اطراف مدام برایم مشکل سازی می کردند اما از زمانی 
که  به این پایگاه جدید آمدم، مشکلی نداشتم تا این که 
ماجرای این حمله شــبانه رخ داد. امیــدوارم روزی 
برسد که  مردم با حیوانات مهربان باشند و دیگر هیچ 

حیوان آزاری نداشته باشیم.«  

پرونده

4
درگیری چهار دانش آموز در اطراف یک دبیرستان در شیراز منجر به قتل یک نوجوان 16 ساله شد. سرهنگ کاووس محمدی معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی شیراز با اعالم این خبر گفت:  »در این حادثه که در اطراف دبیرستان ارسنجانی شیراز اتفاق افتاد، سه دانش آموز 16 و 17 ساله  
دیگر هم حضور داشتند که هر سه نفر آنها بازداشت شده اند.« به گفته او هنوز به درستی مشخص نیست که ضربه نهایی منجر به قتل را کدام یک از 
این سه نفر به مقتول وارد کرده اند و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. به گفته مسئوالن آموزش وپرورش شیراز هم این درگیری پس از پایان امتحان 
و در بیرون دبیرستان ارسنجانی شیراز رخ داده است. مقتول دانش آموز پایه دهم رشته انسانی این دبیرستان بوده که با دو نفر از دانش آموزان دو 

هنرستان اطراف و یکی از اراذل و اوباش همان منطقه در مسیر بازگشت به خانه  درگیر شده و به قتل رسیده است.
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هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

   چند وقت است که سرقت می کنی؟
من 31  سال دارم و تقریبا از نوجوانی سرقت می کنم. تا حاال 
10بار دستگیر شده ام؛ بیشترش هم سرقت بوده، معموال از 
خانه ها سرقت می کردم اما به جرم قمار و حمل مواد مخدر 

هم دستگیر شده ام. 
   همدست هایت را از کجا می شناسی؟

بچه  محل هستیم و همدیگر را سال هاست که می شناسیم؛ 
بارها هم برای سرقت با هم رفته ایم. 

   در این پرونده فقط همین یک ســرقت را انجام 
داده اید؟

همین یک ســرقت برای تمام عمرمان کافی بود. از دو ماه 
پیش که این ســرقت را انجام دادیم، داشتیم برای پول ها و 

آینده مان برنامه ریزی می کردیم. 
   چه برنامه ریزی کرده بودید؟

خود من می خواســتم خانه در تهران بخرم، بعد به ترکیه 
بروم و از آن جا برای رفتن به انگلســتان آماده شوم تا بتوانم 
یک زندگی با رفاه داشته باشم. بچه ها هم می خواستند برای 

زندگی به خارج از کشور بروند. 
   از کجا می دانستید که در این خانه 70 میلیارد پول 

گیرتان می آید؟
نمی دانســتیم؛ اتفاقی رفتیم. خانه در خیابان سهروردی 
بود. وقتی دیدیم که برق هایش خاموش است، زنگ را زدیم 
و مطمئن شدیم کســی نیست. بعد با شکســتن توپِی در 
وارد شــدیم. اصال فکرش را هم نمی کردیم که چنین پولی 
نصیبمان می شــود؛ آخر خانه اصال سیستم امنیتی خاصی 
نداشت و مســتقیم به سراغ کشــوها رفتیم. تمام طالها و 
پول های نقد که خیلی زیاد هم بود، آن جا بود. فوری همدستم 

رفت و وانت آورد. فرش و ســاعت دیواری و پول و طال را بار 
زدیم و رفتیم. 

   وقتی فهمیدید که در آن خانه این همه پول هست، 
خوشحال شدید؟

آنقدر خوشحال شدیم که بالفاصله به شمال رفتیم و جشن 
گرفتیم. چندین شبانه روز جشن به پا کردیم و می گفتیم و 

می خندیدیم. تا به حال آن قدر خوشحال نشده بودیم. 
   یعنــی در آن خانه با این همه پــول و طال هیچ 

سیستم امنیتی وجود نداشت؟
نه؛ حتی پــول و طالها هم در گاوصنــدوق نبودند؛ فقط 
درشان ضد سرقت بود که بازکردن این درها اصال کاری ندارد 

و راحت شده است. 
   تا به حال در هیچ کدام از ســرقت هایتان پول 

میلیاردی گیرتان نیامده بود؟
نه؛ هیچ وقت. ما همیشه پول و طال می دزدیدیم که قیمت 
آنها هم به  میلیارد نمی رسید. این نخستین بار بود که چنین 

ثروتی نصیبمان می شــد که پیش از خرج کــردن آن گیر 
افتادیم. 

   چه چیزهایی باعث می شــود که به راحتی وارد 
خانه ها شوید و سرقت کنید؟

اول از همــه برق خاموش خانه ها ما را ترغیب به ســرقت 
می کند؛ چون مشخص می شود کسی در آن جا نیست. دوم 
نداشتن سیســتم های امنیتی مثل دوربین های مداربسته 
و درهای خاصی که ضد ســرقت هســتند؛ نه این درهای 
ضد ســرقتی که همه دارند. اتفاقا بازکردن این درها خیلی 
هم راحت تر از درهای معمولی اســت. بعــد از آن هم نبود 
گاوصندوق و نگهداری پول و طال ها در کشــوهای معمولی 
خانه؛ از اینجور خانه ها به راحتی می شود سرقت کرد و جالب 
اینجاست که این خانه هم درست مثل همین ها بود؛ یک خانه 

معمولی بدون هیچ سیستم امنیتی اما با کلی ثروت و پول.
   وقتی برای دزدی وارد خانه می شدید، معموال پول 

و طالها را کجای خانه پیدا می کردید؟
مردم جدیدا بــرای رد گم کنی پول و طالهایشــان را در 
جاهای مختلف می گذارند؛ اما ما همه آنها را پیدا می کردیم. 
حتی در توالت هم طال پیدا کرده ایم که آن را قایم کرده بودند. 
یک بار هم در یک خانه همدستم به سراغ یخچال رفت که آب 
بخورد، در جایخی با کلی طال مواجه شد که فهمیدیم برای 

دزدیده نشدن آنها را آن جا گذاشته بودند. 
   چطور شد که دستگیر شدید؟

کار همدستم باعث شد گیر بیفتیم. او وقتی دوباره به آن 
خانه برگشت و ســاعت های طال را برداشت و ساعت ها را در 
سایت دیوار برای فروش گذاشت، همانجا بود که شناسایی 

و دستگیر شد. با دستگیری همدستم ما هم گرفتار شدیم. 

شهروند| همه چیز بعد از سوختن، پسر چهار ساله اش شروع 
شد. مرد نانوایی که برای هزینه درمان فرزندش تصمیم عجیبی 
گرفت. او خانه همسایه شان را  در خانی آباد هدف قرار داد و بعد از 
همدستی با دو سارق به آن جا رفت تا ارزهای خارجی سرقت کنند. 
این مرد که می دانست همسر مرد همسایه در صرافی کار می کند، 
پس از این که فهمید در خانه شان دالر نگهداری می کنند، نقشه 
سرقت مســلحانه را اجرا کرد. او به همراه همدستانش با ورود به 
خانه همسایه شان، مرد جوان را که در خانه تنها بود، با چاقو تهدید 
کردند، دست هایش را با دستبند فلزی بستند و درنهایت به سراغ 
دالرها رفتند؛ 22 هزار دالر و پول نقد و یــک لپ تاپ را دزدیدند. 
این ســارق صبح دیــروز در گفت وگو با خبرنگار »شــهروند« از 

پشیمانی اش گفت و برای پسر بیمارش اشک ریخت.
   هیچ سابقه کیفری نداری؟

نه اصال. من هیچ وقت به خالف فکر هم نکرده بودم.
   پس چرا دزدی کردی؟

پسرم چهار سال بیشتر ندارد. یکی دو ماه پیش، یک روز که در 
خانه بود، هنگام بازی به اجاق گاز برخورد کرد و آب جوش رویش 

ریخت. سر تا پایش به جز صورتش ســوخت. پسرم از آن زمان به 
بعد فقط درد می کشــد و هزینه های درمانش آن قدر باالست که 
نمی دانستم باید چه کار کنم، برای همین تصمیم گرفتم از خانه 

همسایه دزدی کنم. 
   از کجا می دانستی در آن خانه دالر نگهداری می کنند؟

من این زن و شــوهر را می شــناختم. زن جوان در صرافی کار 
می کرد و بیشتر وقت ها ارز خارجی با خودش به خانه می آورد. برای 
همین می دانســتم آن جا ارز دارند. چون با مرد خانه دوست بودم، 
یک شب با او صحبت کردم و مطمئن شدم که 22 هزار دالر در خانه 
هست، برای همین موضوع را با همدستانم مطرح کردم و آنها هم 

قبول کردند که از این خانه سرقت کنیم. 
   همدستانت را از کجا می شناختی؟

از دوستان قدیمی ام بودند، ولی می دانستم که سارق هستند و 
پیشنهادم را قبول می کنند. 

   چطور وارد آن خانه شدید؟
ما با خودروی پراید من به سرقت رفتیم. من برای این که شناسایی 
نشوم، داخل خودرو نشستم و همدستانم وارد شدند. آنها خود را 

مامور پلیس جا زده بودند. مرد همسایه وقتی در را باز کرده بود، آنها 
به همین بهانه دستبند فلزی که از قبل تهیه کرده بودیم را به دستان 
شــاکی زدند و او را گوشه ای از خانه بردند، بعد اسپری به چشمان 
شاکی زدند و دنبال پول ها گشتند. درنهایت 22 هزار دالر و مقداری 

پول نقد و یک لپ تاپ را سرقت کردند.
   هنگام سرقت زن همسایه در خانه نبود؟

نه، او سرکار بود. شوهرش بیکار بود و همیشه در خانه می ماند. 
   با پول های سرقتی چه کار کردی؟

مقداری از آن را خرج پسرم کردم. دارو می خواست، باید جراحی 
هم می شد. اما بیشترش ماند. هنوز پول ها را خرج نکرده بودم که 

دستگیر شدم. 
   شغلت چه بود؟

من نانوا بودم. اگر پسرم به چنین روزی نمی افتاد، داشتیم در کنار 
خانواده زندگی مان را می کردیم. درآمدم هم کافی بود، ولی پسرم 

سوخت و ما هم بعد از او نابود شدیم. 
   چند فرزند داری؟

دو پسر و یک دختر دارم. 

 

شهروند| کبوتر جلد دست سارق سابقه دار را رو کرد. 
این اتفاق جالب در شهرستان خمینی شهر استان اصفهان 
رخ داد. در واقع تیزهوشــی مامور تجسس یک کالنتری 
در این شهر باعث شــد تا یک ســارق حرفه ای نتواند از 
دســت ماموران خالص شــود. این ماجرای جالب باعث 
شد تا صاحب کبوترهای به ســرقت رفته همراه با کبوتر 
نامه بر به کالنتری مراجعه و از مرد سارق شکایت کند. به 
گفته مقامات انتظامی خمینی شهر، اگر این ترفند برای 
شناسایی مالباخته کارگر نمی افتاد، پلیس مجبور بود مرد 

سارق را به دلیل نبود شاکی آزاد کند.
دوشــنبه هفته جاری بود که یکــی از ماموران پلیس 
خمینی شهر درحال گشتزنی در خیابان به مرد مشکوکی 
برخورد کرد که یک گونی بزرگ همراه خود داشت. مرد 
مشکوک وقتی پلیس را دید، دستپاچه شد و سعی داشت 

با صحبت های بی ربط خودش را بی گناه نشــان دهد، اما 
در بازرســی اولیه مشخص شد که داخل گونی 17 کبوتر 
است. همین موضوع شــک مامور پلیس را بیشتر کرد و 
برای روشن شدن ماجرا مرد مشکوک را به کالنتری برد، 
اما آن مرد در کالنتری هم به صحبت های ضدو نقیضش 
ادامه داد. او در پاسخ ماموران هیچ رد و نشانی از فروشنده 
کبوترها نداد ولی با این وجود اصرار داشت که این کبوترها 
را خریداری کرده اســت، اما بررسی سابقه این مرد نشان 
می داد کــه او پیــش از این هم چندبار به جرم ســرقت 
دستگیر شده است. همین موضوع باعث شد تا پلیس او 
را به طور موقت بازداشــت کند، البته آن طور که سرهنگ 
علی جعفری نژاد فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر 
به »شــهروند« می گوید این بازداشت با هماهنگی مقام 
قضائی و به مدت 24ساعت انجام شد: »ما تنها 24ساعت 

زمان داشتیم تا شــاکی یا شاکیان احتمالی این پرونده را 
پیدا کنیم. در غیر این صورت باید متهم را همراه با کبوترها 
آزاد می کردیم. از طرف دیگر مسروقه بودن کبوترها برای 
ماموران محرز شده بود اما همچنان متهم هرگونه سرقتی 

را انکار می کرد.«
درهمین حال یکی از ماموران تجسس کالنتری برای 
روشدن دست ســارق ایده جالبی به ذهنش رسید. این 
مامور با توجه به نوع کبوترها که مشخص بود کبوترهای 
جلد مناطق اطراف هستند، نامه ای به این عبارت نوشت 
که »صاحب کبوتر به کالنتری مراجعه کند«. این مامور 
این کبوتر را رها کرد، به امید اینکه او به محل اصلی خود 
بازگردد و صاحبــش را به کالنتری بیــاورد. درحالی که 
متهم آخرین ساعت بازداشت موقتش را سپری می کرد 
و ماموران کالنتری درحال انجام اقدامات آزادی او بودند. 

مردی همراه با کبوتر نامه بر و همان دست نوشــته افسر 
تجسس به کالنتری مراجعه کرد و دست سارق کبوترها 

رو شد. 
ســرهنگ جعفری نژاد در توضیح بیشتر این پرونده به 
»شــهروند« گفت: »با مراجعه مرد مالباخته به کالنتری 
متهم راهی جز اقرار نداشت و کل ماجرا را فاش کرد. این 
ســارق حرفه ای از نبود صاحب کبوترها در خانه استفاده 
کرده بود و خودش را به قفس آنها نزدیک کرده و همه 17 
کبوتر را سرقت کرده بود. از سوی دیگر، مرد مالباخته هم 
کارگر است و فرصت نکرده بوده تا شکایتی مطرح کند و 
البته او فکرش را هم نمی کرده که کبوترهایش را پیدا کند 
و به همین دلیل قید آنها را زده بود، تا اینکه روز دوشــنبه 
قبل از غروب کبوتــر حامل نامه در حیاط خانه صاحبش 

می نشیند و صاحبش را از ماجرای سرقت مطلع می کند.«

یک مامور پلیس در خمینی شهر از شیوه ای خالقانه برای اقرار یک سارق سابقه دار استفاده کرد

کبوتر نامه رسان چگونه معمای سرقت را حل کرد؟

عامالن سرقت 70 میلیاردی در سایت دیوار لو رفتند

بزرگترین سرقت سال
  متهمان پرونده پس از این دزدی میلیاردی در سفر به شمال چندین شبانه روز جشن گرفتند

سیما فراهانی|  شبانه راهی سرقت شــدند. وقتی می رفتند هرگز تصورش را هم نمی کردند که قرار است 
بزرگترین سرقتشان را انجام دهند. به صورت اتفاقی زنگ در خانه ای در خیابان سهروردی را زدند؛ با دیدن 
چراغ های خاموش این خانه در طبقه اول می دانستند که کسی در آن جا نیست. وقتی مطمئن شدند که خانه 
خالی است، با شکستن توپِی در وارد شدند؛ هنوز هم نمی دانستند که چه ثروتی انتظارشان را می کشد. آنها 
به خانه رئیس یکی از اصناف رفته بودند؛ خانه ای بدون سیستم های امنیتی قطعا نمی توانست پول زیادی را 
نصیب این 5 سارق کند. با این حال آنها به امید پیداکردن چند گرم طال وارد خانه شدند و با دیدن پول و طال 
و وسایل لوکس آن جا شوکه شدند. فرش ها، ساعت ها، پول های نقد و طالهایی که در آن خانه بود، زندگی این 
سارقان را زیر رو می کرد. مردان سارق بالفاصله با دیدن این همه پول و طال و وسایل گرانقیمت رفتند و با یک 

وانت برگشتند. آنها 70 میلیارد تومان پول و طال و فرش و ساعت دزدیدند و بردند. اموال آن خانه آن قدر زیاد 
بود که در یک وانت جا نشد و یکی از سارقان برای برداشتن جعبه ساعت های طال دوباره برگشت. این سرقت 
بهترین و بزرگترین دزدی ســارقان حرفه ای بود. آنها آن قدر از این ثروتی که به جیب زده بودند خوشحال و 
ذوق زده شدند که با هم به شمال رفتند و آن جا یک جشن حسابی بر پا کردند. 5 مرد سارق کلی نقشه برای 
این پول ها کشیده بودند و می خواستند برای زندگی به خارج از کشور بروند که در دام ماموران پلیس پایتخت 
گرفتار شدند. آنها صبح دیروز دستبند به دست در حیاط پلیس آگاهی شاپور با هیجان از این برد بزرگی که در 
سرقت نصیبشان شده بود، گفتند. مهیار که سردسته این باند است، در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« ماجرای 

خالفکاری هایش را توضیح داد:  

سرقت 22 هزار 
دالر از زن همسایه 

برای درمان 
فرزند سوخته


