
کینه و انتقام، خشن ترین درگیری های پایتخت 
را رقم زد. آنهایی که می خواســتند هر طور شــده 
عقده هایشان را خالی کنند. برای همین دست 
به قمه شدند. رفتند که ضربه بزنند. ممکن بود 
جان بگیرند. اما برایشــان مهم نبود. ممکن بود 
ورق جــور دیگری برگردد و حاال نعیــم و ماهان به 
جرم قتــل در صف اعدام قــرار بگیرند. اما بخت با 
آنان و طعمه هایشــان یــار بــود. این دو جــوان در 
گانه با قمه ســراغ قربانیان شــان  دو پرونــده جدا
رفتند. در خیابان، روز روشــن و در مقابل چشــم 
کــی وارد کردند. صحنه  مــردم ضربه هــای هولنا
جنگ خونینــی را در خیابان هــای پایتخت رقم 
زدند. یکی به جان راننــده 206 افتــاد و 65 ضربه 
قمه زد. دیگری هم با قمه سراغ مجرمی دستبند 
به دســت رفت و در مقابل دادســرا و مأمــوران او را 
زخمی کرد. هر دو به خاطر برادرهایشان تعصبی 
شــدند و حاال نیز دســتبند به دســت به سواالت 

خبرنگار شهروند پاسخ می دهند.

ک در غرب پایتخت درگیری وحشتنا
با قمه بــه جانــش افتاده اســت. هیــچ چیزی 
نمی تواند مانع خشــمش شود. حتی لحظه ای 
تردید هــم نمی کند. رحم نمی کنــد. فقط ضربه 
می زند. به هیچ فریادی توجه نمی کند. در یکی 
ک  از خیابان های غرب پایتخت معرکه ای ترسنا
کــرده اســت. راننــده 206 هیــچ حرکتــی  ایجــاد 
نمی توانــد انجــام دهــد. فقط ســعی می کنــد با 
پاهایــش آن که بــه جانــش افتــاده را پــس بزند. 
ولی نمی تواند. نعیم بــا فریاد یکی پس از دیگری 
ضربه ها را می زند. بچه محل ها و مردم دورشان 
جمــع شــده اند. ســعی می کننــد هــر طور شــده 
مانع ضربه های پیاپی نعیم شــوند. حتــی به او 
التمــاس می کنند کــه دســت بــردارد. ولی نعیم 

اجازه نمی دهد کسی به او نزدیک شود. 
راننــده 206 را تــا پــای مــرگ زخمی می کنــد. از 
یک جایی به بعد هــم او را از داخل خودرو بیرون 
آورده و کف خیابان به ضربه ها ادامه می دهد. تا 
اینکه قربانی بی حال می شــود و نعیم نیز دست 
از ضربه زدن برمــی دارد. آن هم پــس از 65 ضربه 
قمه؛ در نهایت مأموران کالنتری 138 جنت آباد 
24 ســاعت بعــد موفــق به دســتگیری ایــن مرد 

خشن می شوند. 

حمله کردم چون روی برادرم حساسم
او حاال در گفت وگو با خبرنگار شهروند ماجرای 
این درگیری خونیــن را روایت می کند: »من روی 
برادرم خیلی حساس هستم. همه چیز به خاطر 
بــرادرم بــود. آنها بــه جــان بــرادرم افتادنــد و من 
هم عصبی شــدم. ماجــرا از ایــن قرار بــود که من 

در خانه مان در حال تماشــای تلویزیــون بودم. 
صدای درگیری شــنیدم. از پنجره بیــرون را نگاه 
کردم، در یک لحظه دیدم دو نفــر به جان برادرم 
افتاده اند. داشتند او را می زدند. بالفاصله خودم 
را بــه خیابان رســاندم. دیــدم برادرم غــرق خون 
روی زمین افتاده. به شــدت شــوکه شدم. دیگر 
کنترلــم را از دســت دادم. قمــه را از دســت یکی از 
آنهایی که برادرم را مجروح کرده بود، گرفتم. بعد 

هم به خودش حمله کردم و ضربه ها را زدم.«

گر می مرد پشیمان می شدم ا
ک  نعیم درخصوص علت این درگیری وحشتنا
می گویــد: »قضیــه ایــن درگیــری خیلــی عجیب 
اســت. ماجرا بــه چنــد وقت پیــش برمی گــردد. 
کی و دوســتانش خودروی شــان را  آن زمــان شــا
مقابل پارکینگ خانه ما پارک کردند. برادرم هم 
سر همین موضوع با آنها درگیر شد. یک درگیری 
ســاده بود و دقایقــی بعد هم تمــام شــد. اما آنها 
از بــرادرم کینه بــه دل گرفتنــد. روز حادثــه برای 
همیــن به آنجــا آمدنــد. می خواســتند از بــرادرم 
انتقــام بگیرند. من هــم اصــال نمی توانم تحمل 
کنم کســی بــه بــرادرم حرفی بزنــد. بــرای همین 
وقتی او را خونین دیــدم، دیگر متوجه هیچ چیز 
نبودم. نمی فهمیدم دارم چه کار می کنم. فقط 
ضربــه مــی زدم. می خواســتم انتقــام بــرادرم را 
بگیرم. وقتی دیدم بی حال شــد، تــازه به خودم 
آمــدم و دســت از ایــن کار برداشــتم. حــاال هم از 
گر می مرد پشیمان  این کارم پشــیمان نیستم. ا

می شدم، چون قصدم کشتنش نبود. ولی حاال 
زنــده اســت و یــاد می گیرد کــه دیگر با قمه ســراغ 
کســی نــرود. مــن آدم خالفــکاری نیســتم. کارم 
دیزاینر اســت و برای خودم برو و بیایــی دارم. اما 

این بار مجبور شدم این کار را انجام دهم.«

انتقام گیری مقابل دادسرا
همان جــا کمیــن کــرده بــود. درســت مقابــل 
دادسرا؛ حتی نتوانست صبر کند تا قربانی اش آزاد 
شود. دستبند پلیس بر دستان او بود که ماهان 
ســراغش رفــت. بــا خشــم و کینــه، چشــمانش 
را روی همــه چیــز بســت. ســراغ او رفــت و با قمه 
ضربه ها را زد. آن هم به کســی که هنوز دستبند 
کالنتــری  بــه دســت دارد و در حــال انتقــال بــه 
اســت. قدرت نمایــی بــا ســالح ســرد، تخریــب، 
عبور غیرمجــاز از مرز، ایراد ضــرب و جرح عمدی 
و مشارکت در سرقت از جمله اتهاماتی است که 
ماهان به خاطرشــان هشــت بار به زندان رفت. 
روی دســتش جمله »خدایــا توبــه« را خالکوبی 

کرده است. 

کینه خونین
می گوید در آخرین بــاری که به زنــدان افتاد، 
کــرد و بعــد از آزادی ایــن جملــه را روی  توبــه 
دســتش خالکوبی کرد. اما او به خاطر برادرش 
توبه خــود را شکســت: »من بــرای انتقام گیری 
دســت بــه ایــن کار زدم. پســری کــه او را زدم بــا 
بــرادرم دعــوا کــرده بــود. چند شــب قبــل، آنها 

آن  بودنــد.  ســفره خانه  در  بــرادرم  میهمــان 
کی پرونــده من، بــا یکی از دوســتان  شــب، شــا
بــرادرم درگیــر شــدند. دعــوای آنهــا ســر کل کل 
کی در میان درگیری و دعوا  شروع شــد. اما شــا
با سر به صورت برادرم زد. او و دوستانش بعد از 
این کار از سفره خانه بیرون آمدند و چهارراهی 
در منطقــه پونــک را بســتند. آنهــا حتــی بــرای 
مردم ایجاد مزاحمت هم کردنــد که در نهایت 
مأموران آنها را بازداشت کردند. او دستگیر شد 
و به بازداشــتگاه افتاد. وقتی دســتگیر شد از او 
پرســیدم چرا برادرم را زدی، او هم گفت خوب 
کــردم. بــرای همیــن بــه شــدت عصبــی  کاری 

شدم و از او کینه به دل گرفتم.«

به خاطر برادرم توبه ام را شکستم
او روز حادثــه را این طــور روایــت می کنــد: »آن 
روز یکــی از دوســتان متهــم زودتــر آزاد شــد. او به 
من گفت که قرار اســت متهم کی آزاد شــود. من 
کــه خیلــی از او کینــه بــه دل داشــتم، ســراغش 
رفتــم. دقیقا می دانســتم چــه زمانــی از دادســرا 
بیرون می آیــد. او با وثیقه آزاد  شــده بود. من هم 
بالفاصلــه بــه همــراه یکــی از دوســتانم خــودم را 
به آنجا رســاندم. کارهای قضائی او انجام شــده 
بود. در حــال خروج از دادســرا بــود که بــا او درگیر 
شــدم. ســراغش رفتم و با قمــه و چاقــو او را زدم. 
نمی خواســتم دیگر کار خالف انجام دهم. برای 
همین توبه کرده بودم، اما این بار به خاطر برادرم 

توبه ام را شکستم.«
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 درگیری در مرز سراوان 
از واقعیت تا شایعات

برجــای  زخمــی  چنــد  و  کشــته  دو  ســراوان   مــرز  در  درگیــری 
گذاشــت.معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان وبلوچستان 
وقــوع تیرانــدازی روز  دوشــنبه در مــرز ســراوان را تأیید کــرد و گفت: 
»این حادثه ســاعت 8 صبح دیروز در مرز شهرستان سراوان توسط 
کــه بــا تیرانــدازی مأمــوران  خ داد  ســوخت برها در آن طــرف مــرز ر

کستانی یک نفر از سوخت برها کشته و عده ای زخمی شدند.« پا
مرعشــی افــزود: »گذرگاه هــای قانونــی و مشخص شــده توســط 
خود مــردم محلــی بــرای اســتفاده از طرح رزاق و ســهمیه ســوخت 
گذارشــده به آنها ســاماندهی شــده و همه باید نســبت به رعایت  وا
قانــون و روند اجــرای آن و تردد در مرزهــا احترام بگذارنــد.«او ادامه 
داد: »بــا تحریــک و فضاســازی گروهــک تروریســتی جیش الظلــم و 
تحــرکات برخی ســودجویان در حوزه شهرســتان ســراوان، درگیری 
مرزی به وجود آمد که در این درگیری دو نفر کشته و تعدادی زخمی 
شــدند.«او بــا اشــاره بــه اینکــه تجمــع روز گذشــته افراد ســوخت بر 
در گــذرگاه مرزی و عدم خویشــتنداری آنان، ســبب هجــوم و حمله  
صبح دیروز  به پاسگاه مرزی کشورمان شده است، گفت: »با حمله 
افراد به پاســگاه مرزی و سوء استفاده برخی ســودجویان سوخت بر 
و آتش زدن یک دســتگاه موتورســیکلت و اقــدام به ســنگ پرانی به 
سمت پاسگاه، مأموران برای متفرق کردن افراد اقدام به تیراندازی 
کردند.«مرعشــی همچنیــن دربــاره تحریــک و فضاســازی  هوایــی 
کلیپــی درخصــوص  بــا پخــش  گروهــک تروریســتی جیش الظلــم 
زیرســوال بردن طــرح رزاق که با هدف حل مشــکل معیشــتی افراد 
ســوخت بر انجام شــده اســت، گفــت: »گروهک های ضــد انقالب و 
معاند از قبل با ترســیم نقشــه و ترغیب افراد ســودجو دســت به این 
اقدام خرابکارانه زده انــد.«او ضمن محکوم کردن حمله برخی افراد 
ســودجو به فرمانداری شهرســتان ســراوان افزود: »طرح رزاق، یک 
طــرح کارشناسی شــده و قانونی اســت کــه فقط بــا مشــارکت مردم 

تداوم پیدا خواهد کرد.«

 دستگیری 850 سارق و قاپ زن و زورگیر
 در تهران 

اجرای دو  طرح اقتدار و صاعقه با دســتگیری 850 سارق، قاپ زن و 
زورگیر  همراه بود.سردار »حسین رحیمی« با اشاره به اجرای همزمان 
دو طــرح صاعقه و اقتــدار گفــت: »در اجــرای ششــمین مرحله طرح 
صاعقــه پلیــس پیشــگیری تعــداد 365 ســارق، 98 قــاپ زن و زورگیر 
دستگیر شــدند.«او با اشــاره به دســتگیری 127 نفر در رابطه با حمل 
ســالح ســرد و جمــع آوری 1400 قبضه ســالح ســرد نامتعــارف از قبیل 
قمه، شمشیر و... افزود: »در این طرح 41 نفر اراذل و اوباش سطح دار 
که تحت تعقیب بودند نیز دســتگیر شدند.«ســردار رحیمی با اشــاره 
به کشــف 62 خودروی مســروقه گفت: »در اجرای این طرح 47 باب 
منزل کــه دارای 147 اتاقک و محل و پاتوق مجرمان بودند نیز پلمپ 

شدند.«
فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ با اشــاره به کشــف 259 فقــره پرونده 
ســرقتی عنــوان داشــت: »در ایــن طــرح تعــداد 548 معتــاد متجاهــر 
جمــع آوری شــدند.«او در ادامــه در توضیح کشــفیات مرحله هشــتم 
طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی فاتب بیان داشــت: »در این مرحله 
از طرح اقتدار 129 پرونده درخصوص شــرارت، درگیری، عربده کشــی، 

قدرت نمایی، ضرب و جرح و ...  تشکیل و احکام آن پیگیری شد.«
ک ســازی 121 محله و منطقــه از جمله  ســردار رحیمی با اشــاره بــه پا
قهوه خانه، ســفره خانه، باشــگاه های بدنســازی، پــارک و ... در تهران 
بزرگ در اجرای این طرح عنوان داشــت: »در اجــرای این طرح 219 نفر 
کز قمار  از اراذل و اوبــاش و توزیع کننــدگان موادمخــدر و گردانندگان مرا
و فساد دســتگیر شــدند.«این مقام ارشــد انتظامی با اشــاره به کشف 
31 قبضه انواع ســالح گرم و شبه ســالح بیان داشــت: »در این مرحله از 
طــرح اقتدار یک میلیــون و 237 هــزار و 863 عــدد انواع مــواد محترقه 
کشف شد.«او با اشاره به بازدید انجام گرفته از 298 واحد صنفی عنوان 
داشــت: »تعــداد 71 مورد واحــد صنفی متخلــف از قبیل ســفره خانه، 
قهوه خانــه و باشــگاه های بدنســازی که پاتــوق یا محــل تــردد اراذل و 
اوباش بودند، پلمپ شدند.«ســرار رحیمی با اشــاره به رصد 87 تارنما 
و شناســایی 20 مــورد صفحات مجرمانه گفــت: »در ایــن رابطه ضمن 
مسدودکردن چهار مورد صفحه مجازی تعداد چهار نفر از گردانندگان 
کانال هــای اراذل و اوبــاش در بســتر فضــای مجــازی  و ادمین هــای 
کنش به اجاره  احضار و توجیه شــدند.«این مقام ارشــد انتظامی در وا
پشــت بام ها، این امر را تکذیب کرد و افزود: »محدودیت تردد شــبانه از 
ساعت 21 تا 3 صبح پابرجاست و به کسبه توصیه می کنم که تا ساعت 8 

شب واحد صنفی خود را ببندند.«

آژیر3

ک در تله پلیس معرکه گیران ترسنا

ماجرای زورگیری خشن از یک سیاستمدار

خالکوبی شــانس، برایش دردسرساز شــد. زورگیر حرفه ای 
کــه حتی به یــک مرد سیاســت هم رحــم نکــرد. در نهایت نیز 
ایــن سیاســتمدار توانســت از خالکوبی عجیب ایــن تبهکار، 
او را شناســایی کند. پســر جوانی که با چاقو ســراغ قربانیانش 
می رفت و از آنها گوشی هایشــان را ســرقت می کــرد. در نهایت 
نیز این مرد موتورسوار چاقو به دست، در جدال با راننده یک 
خودرو دســتگیر شــد. او قصد داشــت که گوشــی ایــن راننده 
را ســرقت کند. امــا مأمــوران کالنتــری 104 عباس آبــاد، حین 
گشــت زنی بــا این صحنــه زورگیــری و ســرقت مواجه شــدند. 
مأموران بالفاصله موتورســوار جوان را بازداشــت کردند. پس 
از انتقال به کالنتری مشــخص شــد کــه او 13 مورد ســرقت در 

پرونده خود داشته است. 
ایــن مــرد نیــز در گفت وگــو بــا خبرنــگار شــهروند ماجــرای 
ســرقت هایش را روایت کرد: »من مشــکل مالی نداشــتم. به 
خاطر پول سرقت نمی کردم. من افسردگی دارم. حال روحی 
خوبی ندارم. به خاطر اعصاب خرابم تصمیم گرفتم زورگیری 
کنم تا شــاید آرام شــوم. هیجان این ســرقت ها مرا آرام می کرد 
و باعث می شــد که بدبختی خــودم را فراموش کنم. درســت 
دو ماه قبل بــود که برادرم در یک درگیــری خانوادگی خودش 
را کشــت. او با خانواده ام مشکل داشــت. در نهایت هم آنقدر 

بــه خودش چاقو زد کــه جانش را از دســت داد. من بــه برادرم 
وابسته بودم، برای همین مرگش تأثیر بسیار بدی در روحیه ام 
گذاشت. از آن به بعد، زندگی من تغییر کرد و به کارهای خالف 
روی آوردم.«او در ادامــه صحبت هایــش می گویــد: »از آن 
زمان به بعد دست به زورگیری زدم. با موتور سراغ سوژه هایم 
می رفتم. گاهــی اوقات تصــادف ســاختگی راه می انداختم. 
گاهی وقت ها هم آنهــا را تنها گیر مــی آوردم. بعد هم با تهدید 
کی  چاقو موبایل هایشــان را ســرقت می کــردم. تا حاال 13 شــا
کرده انــد. امــا چــون حالــم خــوب نیســت،  مــرا شناســایی 
کی ام،  نمی دانــم از چنــد نفــر ســرقت کــرده ام. یکــی از 13 شــا
مرد سیاستمداری است که گوشــی او را هم ســرقت کرده ام. 

نمی دانستم او کیست. اما او مرا خوب شناسایی کرد.«
این ســارق درخصوص خالکوبی عجیبش ادامه می دهد: 
»مــن عاشــق عــدد 1970 هســتم. نمی دانــم چــرا، امــا ژســت 
خاصی دارد، برای همین باعث شــده که از این عدد خوشــم 
بیاید و آن را پشــت گردنم خالکوبی کردم. فکــر می کردم عدد 
شانســم باشــد، اما همین عدد برایم دردسرســاز شــد، چون 
کی سیاستمدار، حین درگیری برای سرقت گوشی،  همان شا
خالکوبی پشــت گردنم را دیــد. او از روی همین خالکوبی هم 

مرا شناسایی کرد.«

گفت وگوی »شهروند« با دو مردی که خشن ترین درگیری ها را در خیابان های پایتخت به راه انداختند

این مرد از روی خالکوبی عجیبش شناسایی شد


