
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
7حادثه 2275 ســال نهــم | شــماره     1400 27 خــرداد  ــنبه  |  پنجش

شــهروند| روســتای تنگه یک آبادان شاهد 
کبوتــر  کــی بــود. داســتان از دو  جنایــت هولنا
شــروع شــد که با تجاوز و مرگ کودک ده ساله 
گرفــت. محمــد قربانــی ایــن جنایــت  پایــان 
ک فرزنــد دوم از ســه فرزنــد خانواده  وحشــتنا
کبر  قاتــل چهارده ســاله این  مطوری اســت. ا
جنایت دلخراش پس از تجــاوز به محمد، او را 

خفه کرد و در نهر آبی خشک شده انداخت. 
محمــد، پســر ده ســاله تنگــه ای، رویایــش 
داشتن کفتر بود. همین رویا کابوس خانواده 
مطوری شــد. اواخر پاییــز  ۹۹ عقربه ها از یازده 
صبح عبور کرده بودند که محمد هوایی شد. 
هوای خرید کبوتــر آن روز در ســرش النه کرده 
بــود. با همیــن افــکار خانه را تــرک کــرد و دیگر 
کبر همبازی و از اقوام دور محمد  بازنگشــت. ا
ک شــد.  بــود کــه عامل ایــن جنایت دهشــتنا
کبر از خانــواده محمد رضایت  حاال خانــواده ا
می خواهند. هنوز راز این قتل مبهم بر کســی 
کبر و  مشــخص نشــده اســت. نخلســتانی که ا
کت مانده و  محمد در آن حضور داشــتند، سا

ک کرده است.  راز آن روز را خا
جزئیــات  محمــد،  پــدر  مطــوری،  صــادق 
ایــن حادثه را پــس از یک ســال بازگــو می کند. 
کبوتــر بخــرد. همــان روز هــم  »راضــی نبــودم 
گرفــت و گفت بــه خانه  مادرش با مــن تماس 
بیا و جلــوی محمــد را بگیر، می خواهــد کبوتر 
بخــرد. بــه زنم گفتــم بــه محمــد چیــزی نگو. 
کبوتــر را بــه  خــودم وقتــی بــه خانــه برگشــتم 
محمــد  گــوش  امــا  بر می گردانــم؛  صاحبــش 
ج شــد. بــه خانه  بدهــکار نبــود. از خانــه خــار
کــه برگشــتم، ســاعت حــدودا 7 عصــر بــود که 
کــه همگی  گهان متوجه شــدم، کل روســتا  نا
حــدود ســیصد، چهارصد نفــر بودنــد، دنبال 
کــه دیــدم،  محمــد می گردنــد. متحیــر بــودم 
زنــم بــا نگرانــی جلــو آمــد و شــیون کنان خبــر 
نگهبــان  صــادق  داد.«  را  محمــد  گم شــدن 

ساختمان های پیمانکاریست.
جزئیات روز حادثه در ســرش رژه می رود: 
گــم شــده بــود و وقتــی خانــه را به  »محمــد 
کــرد دیگر برنگشــت. بعد از  قصد کبوتر ترک 
چندین ساعت جســد نیمه جان پسرم که 
در کنار نهری خشک  روی زمین افتاده بود 
کردیــم. ســریع او را بــه بیمارســتان  را پیــدا 
بدنــش  در  جانــی  ولــی  رســاندم  شــهریور 

نبــود کــه بــه جســمش برگــردد. زیــر ســرم و 
جــان  بیمارســتان  تنفســی  دســتگاه های 

داد.«

از کبوتر تا تجاوز
گرفتــه از اعترافات  پدر محمــد با صدایــی 
گاهی به  قاتــل می گویــد: »وقتــی مأمــوران آ
کبر هم  کبــر مظنــون شــدند او را گرفتنــد و ا ا
گفــت:  کبــر در اعترافاتــش  کــرد.« ا اعتــراف 
»در خانه کبوتــر زیاد دارم. وقتــی مقتول به 
منزل مــان آمد و از من دو کبوتر خواســت به 
او فروختم. بعد از دو ساعت دوباره برگشت 
و عنوان کرد کبوترها پرواز کردند  و به سمت 
خانه ما آمدند. من هم بــه او گفتم کبوترها 
بــه ســمت خانــه مــا نیامدنــد؛ امــا محمــد 
نشســت.  را  ســاعتی  دو  خانــه  در  جلــوی 
بعد از دو ســاعت از من خواســت به ســمت 
نخلســتان برویــم و بــا او ارتباط برقــرار کنم. 
بعــد از ارتباط بــه من گفــت به پــدرم بگو به 
من تجــاوز کردی. مــن هم عصبانی شــدم. 
محمــد را بــا دســتانم خفــه و از نخلســتان 
کنــش یــادآوری  کــردم.« صــادق در وا فــرار 
کبــر صدایش لــرزان شــد: »پرواز  اعترافــات ا
کجــا و درخواســت تجــاوز پســرم،  کبوتــران 
کبر،  محمد کجا؟!.« پدر مقتــول وضعیت ا
کبر بعد  قاتل پســرش، را تشــریح می کند: »ا

کانــون اصــاح تربیــت در  از دســتگیری بــه 
اهواز انتقال یافت.« 

اتفاق شوم
خشــونت در صدای صادق مانع از تشــریحی 
کبر از خودش  آرام می شود: »اعضای خانواده ا
گرفتــه تــا برادرانــش معتــاد هســتند. نســبت 
فامیلــی با مــا دارند. من تــک تک آنهــا را خوب 
می شناســم. تمام بچه هــای روســتا از صبح تا 
شــب در خیابان در حــال بازی  هســتند؛  اما ما 
همیشه نگران بچه هایمان هســتیم. آنها را در 
خیابــان تنهــا رهــا نمی کردیــم. همســرم وقتی 
دیــد، محمــد قصــد دارد بــرای خریــد کبوتر به 
بیرون از خانه برود، حتی به من هم زنگ زد، تا 
اجازه ندهم؛ اما نمی دانستم چه اتفاق شومی 
در انتظار خانواده ما نشســته است.« صادق از 
طایفه مطوری می گوید: »از دو طایفه بودیم با 
وصلت میان دو طایفه در چندین ســال پیش 
یک طایفه را تشــکیل دادیــم؛ آن هم مطوری. 
کبر از اقوام دور ما هســتند. حاال  آنها  خانــواده ا
می خواهند از ما رضایت بگیرند. بارها با بزرگان 
طایفــه و شــیخ مــا گفت وگــو کردنــد  تــا از خون 

فرزندمان بگذریم.« 

پول گرفتن وکیل ندارم
بغض میان صــدای پدر داغدیــده  پدیدار 

می شــود: »بعــد از آن ماجرا، شــیخ قبیله به 
طرفــداری از خانــواده قاتــل درآمــد. تحمل 
ننگ تجاوز یک طــرف و ناعدالتــی در میان 
اســت.  دردمــان  بــر  دیگــر  دردی  طایفــه، 
چندین بــار و به طــور مــداوم بــرای رضایت 
شــیخ طایفــه واســطه شــد تــا مــن رضایــت 
بدهــم و از خــون پســرم بگــذرم. دلــم رضــا 
کار  نیســت رضایــت بدهــم. چــرا بایــد ایــن 

بکنم؟« 
انداختــه  ســایه  در ذهنــش  روز  آن  تلخــی 
اســت: »همین یــک پســر را داشــتم. دو فرزند 
دیگــرم دختــر هســتند؛ یکــی دوازده ســاله و 
دیگــری هشــت ســاله. به تازگی هم زنــم باردار 
شــده، حدود پنج ماه است. نمی دانیم دختر 
اســت یــا پســر. جــای محمــد در زندگی مــان 
خالــی اســت؛ طــوری که بــا ده پســر دیگــر هم 
کبر به  پســرم تجــاوز کرد.  جبــران نمی شــود. ا
ح کرد که محمد  اعترافاتش  را هم طوری مطر
مقصر اســت. بعد هم او را کشــته اســت. قاتل 
در تمــام اظهاراتــش بیــان کــرد محمــد از مــن 
خواســت تا تجاوز کنم. کدام پســر ده ساله ای 
از پســری دیگــر درخواســت تجــاوز می کنــد؟! 
گر وکیل  پول هم ندارم تا وکیل بگیرم، شــاید ا
پایمال شــده  خــون  از  می توانســتم  داشــتم 
محمد دفــاع کنم. خانواده قاتــل رضایت هم 

می خواهند.«

 زورگیران مسافران میدان آزادی
 دستگیر شدند

 مجرمان برای این سرقت های سریالی
 یک خودرو تیبا را دزدیدند

باند سارقان زورگیر جوان در پایتخت منهدم شد. این سارقان تحت 
عنوان مسافرکش از مســافران در محدوده غرب تهران با چاقو و ایجاد 
رعب و وحشــت سرقت می کردند. آنها پس از دســتگیری به بیش از 10 

سرقت با همین شیوه اعتراف کردند.
ســاعت 17 دوم آبــان ســال گذشــته مــرد جوانی طــی تماس بــا مرکز 
فوریت های پلیسی 110 از وقوع سرقت زورگیری به وسیله سه نفر جوان 
با یک خــودروی تیبا 2 در محــدوده میدان آزادی اعام شــکایت کرد. 
بافاصلــه پرونده با موضوع ســرقت تشــکیل شــد. در ادامه با دســتور 
بازپرس شعبه دوم دادســرای ناحیه 34 تهران پرونده برای رسیدگی 

گاهی قرار گرفت. گاهان پایگاه پنجم پلیس آ تخصصی در اختیار کارآ
گاهان گفت: »به عنوان مسافر  کی پس از حضور در پایگاه به کارآ شا
در میدان آزادی سوار یک خودروی تیبا شدم. این خودرو  2 سرنشین 
و راننده داشت. پس از طی مسافتی یکی از سرنشینان خودرو با تهدید 
چاقو اقدام به سرقت گوشــی تلفن همراه، پول نقد و کارت عابربانک 
من کــرد. پس از حــدود نیم ســاعت در مکانی خلوت مرا از ماشــین به 

بیرون پرتاب و از محل متواری شدند.«
گاهان به دنبال اظهارات مالباخته راهی محل سرقت شدند. با  کارآ
انجام تحقیقات میدانی و بررسی فیلم دوربین های مداربسته و پایش 
ک خودروی تیبا سابقه سرقت دارد.  تصاویر آنها مشخص شــد که پا
گاهان، پرونده های مشــابه ســرقت  در شــاخه دیگر از تحقیقــات کارآ
با همان خودروی تیبا نیز به پایگاه واصل شــد. در بررسی های بیشتر 
مشــخص شــد که ســرقت به وســیله همان ســارقان انجام می شود. 

بنابراین فرضیه سریالی بودن سرقت ها قوت گرفت.
بــا توجــه بــه پرونده هــای مشــابه کــه بــا همیــن شــیوه و شــگرد در 
محــدوده غرب تهران به وقوع پیوســته بــود فرضیه اینکه ســارقان در 
کن باشــند، مطرح شــد. با  شهرســتان های غربــی اســتان تهران ســا
گاهان  اطاعات به دســت آمده و جمع بندی سرنخ های موجود کارآ
گاهی ضمن  تیم مبــارزه با ســرقت های خــاص پایــگاه پنجم پلیــس آ
بهره گیری از شیوه های نوین و علمی کشف جرم موفق شدند هویت 
یکی از ســارقان به نام ســروش بیست وشش ســاله دارای بیش از پنج 

سابقه کیفری را به دست آورند.
بــا انعــکاس اطاعــات بــه دســت آمــده بــه بازپــرس پرونده دســتور 
گاهــان با  دســتگیری ســروش و ســایر همدســتان او صــادر شــد. کارآ
بهره گیــری از روش هــای علمــی کشــف جــرم مخفیــگاه ســروش را در 
شهرستان اسامشهر شناسایی کردند. آنها هفدهم خرداد طی چند 
ساعت عملیات هماهنگ و پلیسی سرکرده باند و سایر همدستانش 
به نام های ایرج سی وشش ساله و رسول بیست وپنج ساله را در محل 

دستگیر کردند.
در تحقیقــات صورت گرفتــه متهمــان ابتــدا منکــر هــر گونه ســرقتی 
بودند. درنهایت با توجه به مدارک به دست آمده و همچنین مواجهه 
حضــوری با شــکات لب بــه اعتــراف گشــودند. آنهــا ضمن اعتــراف به 
10 ســرقت ســروش را به عنوان ســرکرده و تشــکیل دهنده باند معرفی 
گاهان گفت: »حــدود 8 ماه  کردند. ســروش در اعترافات خود بــه کارآ
پیش با دیگر همدستانم که بچه یک محل هستیم برای  امرار معاش 
و کسب درآمد اقدام به تشکیل باند سرقت کردیم. ما با سرقت یک تیبا 
در محدوده غرب تهران سرقت به شیوه زورگیری را انجام دادیم. اموال 

مسروقه را بین خودمان تقسیم و صرف خوشگذرانی می کردیم.«
در ادامــه تحقیقات مشــخص شــد همــه اعضای ایــن باند ســوابق 

کیفری در زمینه سرقت به عنف دارند.

 سرقت 70 میلیاردی
 از خانه های جنوب تهران 

چهار عضو باند ســارقان منزل پس از دســتگیری به ۹ ســرقت منزل 
 در جنوب تهــران اعتراف کردند. کارشناســان ارزش اموال مســروقه را
 70 میلیارد ریال برآورد کردند.   در پی وقوع چند سرقت مشابه منازل 
در جنوب شــرق تهران، شناســایی و دســتگیری ســارق یا ســارقان در 
گاهی تهران بزرگ  گاهان پایگاه ششم پلیس آ دســتور کار تیمی از کارآ
قرار گرفت. در تحقیقات پلیسی مشخص شد که 4 سارق حرفه ای با 
اســتفاده از یک خودروی ســواری پژو پارس سرقتی در صحنه سرقت 
حاضــر و بــا مشــارکت یکدیگــر ســرقت های ســریالی منــازل را مرتکب 
شــده اند. مخفیگاه اعضای این باند در تهران و کرج شناســایی شد و 
پس از هماهنگی با مقام قضایی هر 4 متهم در مخفیگاه شان دستگیر 
شدند. در بازرســی از مخفیگاه ســارقان مقادیر زیادی اموال مسروقه 
از قبیل: ســاعت مچی مردانــه و زنانه، البســه، کیف و کفــش مردانه و 
زنانه، اسکوتر برقی، دوربین شکاری، دوربین عکاسی، دستگاه آالت 
موســیقی، تلفن همراه کشــف و خودرویی که متهمان با آن به محل 

سرقت ها مراجعه می کردند، توقیف شد.
متهمان در تحقیقات پلیسی به ۹ فقره سرقت منزل اعتراف کردند. 
با اعتراف متهم و بازسازی صحنه های سرقت در حوالی خیابان های 
پیروزی، مسیل جاجرود، قیام، بلوار ابوذر و عامه، کلیه مالباختگان 
به این پایگاه دعوت شــدند و اموال مکشــوفه طی صورتجلســه ای به 
گاه علــی کنجوریــان، رئیــس پایگاه  آنــان تحویل شــد. ســرهنگ کارآ
گاهی تهران بزرگ گفت: »کارشناسان ارزش ریالی اموال  ششم پلیس آ
مســروقه را 70  میلیارد ریال برآورد کردند. هر 4 متهم پس از تحقیقات 

تکمیلی روانه دادسرا شدند.«

خبر3 گفت وگوی »شهروند« با پدر داغدیده ای که پسر ۱۰ ساله اش قربانی کفتربازی شد

ماجرای تجاوز و جنایت در نخلستان تنگه یک 

قاتــل مســلحی کــه 8 عضو یــک خانــواده 
را در شــهر زاهــدان بــه قتــل رســانده بــود بــا 
گاهــان پلیس  تــاش و اقــدام بــه موقــع کارآ
گاهی شناســایی و به همراه 5 همدستش  آ

دستگیر شد.
ســردار احمد طاهری، فرمانــده انتظامی 
اســتان سیستان وبلوچســتان در تشــریح 
یازدهــم  »روز  گفــت:  خبــر  ایــن  جزئیــات 
خرداد ســال جــاری در پی قتــل 8 عضو یک 
خانــواده شــامل 2 زن، 3 پســر و 3 دختــر در 
یکــی از محــات شــهر زاهــدان شناســایی و 
دســتگیری عامان جنایت به صــورت ویژه 
گاهــان زبــده  کار آ کار تیمــی از  در دســتور 
گاهی اســتان قرار گرفــت. بافاصله  پلیس آ
گاهی با حضور در صحنه  گاهان پلیس آ کارآ
قتــل، تحقیقــات تخصصــی خــود را بــرای 
شناســایی قاتان آغاز کردند. در بررســی ها 
و تحقیقــات صورت گرفتــه مشــخص شــد، 
موبایــل  گوشــی  چنــد  مقتــوالن  خانــه  از 
و تعــدادی لــوازم منــزل نیــز ســرقت شــده 

است.«
سیســتان  و  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
گاهــان پلیس  بلوچســتان ادامــه داد: »کارآ

گاهی با توجه به سرنخ های به دست آمده  آ
و با تاش شــبانه روزی و اقدامات تخصصی 
خــود عامل اصلــی این جنایــت را که جوانی 
کردند.  بیست وشش ســاله بود شناســایی 
متهــم طــی یــک عملیــات ضربتــی داخــل 
خیابان هــای  از  یکــی  در  مخفیگاهــش 
بازرســی  در  زاهــدان دســتگیر شــد.  شــهر 
از  سرقت شــده  امــوال  او  اختفــای  محــل 
خانــه مقتــوالن بــه همــراه یک قبضــه کلت 
کمــری با 27 فشــنگ جنگی کشــف شــد. با 
دستگیری این متهم مشخص شد که او به 

صــورت حرفــه ای در امر قاچاق مــواد مخدر 
فعالیــت داشــته اســت. او بــا کمک 5 نفــر از 
همدســتانش مرتکــب ایــن جنایــت شــده 

بود.« 
گفــت:   او در ادامــه و در توضیــح بیشــتر 
بــه  متهــم  صورت گرفتــه  تحقیقــات  »در 
جنایــت اعتــراف کــرد. او گفــت که چنــد روز 
قبــل از جنایت با پــدر و سرپرســت مقتوالن 
معاملــه مــواد مخــدر داشــته اســت. پــس 
کــرده  از اینکــه او خــود را بــه دادگاه معرفــی  
و روانــه زنــدان شــده بــود متهــم بــه اتفــاق 

همدســتانش تصمیــم می گیرنــد تــا مــواد 
مخــدری کــه داخــل منــزل مقتــوالن بــوده 
است را ســرقت کنند. متهم در شب حادثه 
به اتفاق همدســتان خود به خانه مقتوالن 
رفته و با شلیک ســاح کمری اقدام به قتل 
آنهــا می کند. با توجه به اینکه مــواد مخدر را 
داخل منزل پیدا نکرده بودند برای انحراف 
ذهــن مأمــوران و گمراه ســاختن پلیــس، بــا 
صحنه ســازی اقــدام به ســرقت تعــدادی از 
وســایل منزل کرده و از محل متواری شــده 

بودند.« 
سیســتان  و  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
بلوچســتان ادامــه داد: »درنهایــت با تاش 
پلیــس  5 همدســت دیگــر ایــن فــرد جانــی 
شامل یک زن و 4 مرد شناسایی و متهمان 

در چند عملیات ضربتی  دستگیر شدند.«
ســردار طاهری در پایان با اشاره به معرفی 
متهمان به مراجــع قضایی گفــت: »در این 
عملیات و در بازرســی از مخفیــگاه متهمان 
عــاوه بــر توقیــف یــک خــودروی پــژو 405 
استفاده شــده در ایــن جنایــت، مقــدار 45 
ک  کیلو موادمخدر شــامل 43 کیلــو گرم تریا

و 2 کیلوگرم مرفین نیز کشف شد.«

خبر3

دستگیری قاتل ۸ عضو یک خانواده در زاهدان
متهم به خاطر اختالف در معامله مواد مخدر دست به این جنایت های هولناک زده بود


