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حادثه

 انهدام اعضای باند زورگیر طال 
در »تهران« 

متهمان، کیف حاوی بیش از 3 کیلو طال را سرقت کردند

بانــد زورگیر طال در کمتر از 10 روز دســتگیر شــد. ایــن متهمان 
با تهدید ســالح ســرد، کیف حاوی بیش از 3 کیلو طال را ســرقت 

کرده بودند.
یکی از اعضای باند دیوار چین که قبال توســط پلیس دستگیر 
شــده بودند، مجددا با تشکیل باندی کیف حاوی 3 کیلو و 400 
گاهان  گرم طال را سرقت کرده بود. او در کمتر از 10 روز توسط کارآ

گاهی بازداشت شد. پایگاه سوم پلیس آ
بیســتم مهر امســال بــا شــکایت مــرد طالفروشــی درخصوص 
ســرقت کیف دســتی اش کــه حــاوی 3 کیلــو و 400 گرم طــال بود، 
گاهی پایتخت  تحقیقات از ســوی ماموران پایگاه ســوم پلیس آ

آغاز شد.
کی درباره جزئیات این ســرقت گفت: »به همــراه همکارم  شــا
زمانی که قصد داشــتم ســوار بر خودروی 207 خــود در خیابان 
ظفر شــویم، چهــار مرد جــوان کــه صورت هایشــان را پوشــانده 
بودنــد، بــا تهدیــد کیــف حــاوی 3کیلــو و 400گــرم طال را ســرقت 

کردند.«
گاهی  گاهــان پایگاه ســوم پلیــس آ با اعــالم ایــن شــکایت کارآ
ســرقت  محــل  اطــراف  مداربســته  دوربین هــای  بازبینــی  بــه 
گاهــان پلیس  پرداختنــد. در بازبینــی تصاویــر دوربین هــا، کارآ
موفــق بــه شناســایی یکــی از متهمــان بــه نــام جــالل شــدند. 
بررســی ها نشــان مــی داد جــالل یکــی از اعضــای بانــد دیــوار 
چیــن اســت. باندی کــه چندین ســال قبل اقــدام به ســرقت از 
طالفروشــان و مشــتریان صرافی هــا می کردنــد و توســط پلیــس 
دســتگیر شــدند. او بــا تشــکیل بانــدی، اقــدام بــه ســرقت طــال 

می کرد.
از  پــس  پرونــده،  ایــن  متهمــان  از  یکــی  شناســایی  بــا 
گاهــان پایــگاه ســوم وارد عمــل  کارآ هماهنگی هــای قضائــی، 
شــدند. آنهــا مــرد جــوان را در مخفیگاهــش در شــرق تهــران 
بازداشــت کردنــد. با دســتگیری جالل، همدســتان دیگــر او نیز 

گانه بازداشت شدند. شناسایی و در چندین عملیات جدا
گاهــی تهــران بــزرگ  ســردار علیرضــا لطفــی، رئیــس پلیــس آ
بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: »در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان 
یک کیلــو و 800گرم طــال و یک صــد و 15هزار دالر کشــف شــد. در 
ادامــه متهمان به ســرقت 3کیلــو و 400 گرم طال اعتــراف کردند. 
آنهــا گفتند کــه یک کیلو و 600 گــرم از طالهــا را در بــازار به فروش 
رســانده و پول حاوی حاصل از فروش طالهــا را دالر خریده اند. 
تحقیقات برای دســتگیری ســایر جرایم احتمالــی اعضای این 

باند ادامه دارد.«

تهدید به مرگ دختر جوان از سوی 
پسردایی انتقامجو

کی در واتس آپ قصد  فردی که با انتشار تصاویر خصوصی شا
بی آبرو کردن او را داشت، دستگیر شد.

ســرهنگ حشــمت ســلیمانی، رئیــس پلیــس فتــای اســتان 
گفــت: »دختــر 20ســاله  فــارس دربــاره جزئیــات ایــن پرونــده 
شــیرازی با ارایــه دســتور قضائــی به پلیــس فتــا مراجعه کــرد. او 
مدعی بود فردی ناشــناس در فضای مجازی با انتشــار تصاویر 
خصوصی اش در شــبکه اجتماعی واتس آپ و همچنین تهدید 
به مــرگ قصد بی آبرو کــردن او را دارد. بنابراین رســیدگی به این 

پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.«
او ادامــه داد: »کارشناســان پلیــس فتــا ســپس بــا هماهنگــی 
مقــام قضائــی و جمــع آوری مــدارک و مســتندات موفق شــدند 
متهــم را بــه همــراه ادوات هوشــمند ارتــکاب جــرم در یکــی از 
کننــد. در ابتــدا  محله هــای شــیراز شناســایی و او را دســتگیر 
کی بود، منکر جرم خود شد، ولی پس از  متهم که پســردایی شــا

مواجهه با مدارک و مستندات لب به اعتراف گشود.«
ســرهنگ ســلیماني افزود: »در بازجویی اولیه مشــخص شــد 
کی داشته،  که متهم به دلیل مشــکالت خانوادگی که قبال با شــا
اقدام به انتشــار تصاویــر او در فضــای مجازی کرده اســت. برابر 
قانون هرگونه توهین، اهانت یا پخش تصاویر شــخصی افراد در 
فضای مجازی جرم محســوب شــده و عواقــب جبران ناپذیری 
بــرای فــرد بــه همــراه دارد، بنابرایــن رعایــت اخــالق در فضــای 
سایبر و به خصوص شبکه های اجتماعی امری مهم محسوب 

می شود.«

شــاید هرگز نتوانند فراموش کنند پدرانی 
که با چشم خودشان کودک خردسال شان 
ک هــا بیــرون آوردنــد. کودکانــی  را از زیــر خا
ک  خــا از  تلــی  زیــر  بــازی،  آخریــن  در  کــه 
مدفــون شــدند. پدرهایشــان آنهــا را از زیــر 
ک بیــرون کشــیدند. چهار پســربچه ای  خــا
کــه با خنــده و شــیطنت از پــدر و مادرشــان 
خداحافظــی کردنــد. رفتند که بــازی کنند. 
امــا خبــر تلــخ و جانســوز چهــار خانــواده را 
برای همیشه عزادار کرد. خانواده هایی که 
حاال شــکایت دارند از مقصران این حادثه؛ 
ک را ایجــاد  گــودال خطرنــا کــه آن  آنهایــی 
کردنــد تــا بــه قتلــگاه ایــن کــودکان تبدیــل 
شــود. پدرهایی کــه صحنه بیرون کشــیدن 
جســم بی جان کودک شــان در ذهن شــان 
ثبت شــده؛ پدران و بســتگان ایــن کودکان 
حاال در گفت وگو با خبرنگار شــهروند روایت 

ک دارند.  تلخی از این حادثه وحشتنا
اشــک می ریزد. از دل پــردردش می گوید. 
زخمــی کــه هرگز خــوب نمی شــود. خودش 
با دســتان خــودش علیرضای 11 ســاله اش 
ک بیــرون کشــید، آن هــم وقتــی که  را از خــا
دیگر نفــس نداشــت. علیرضا جــدگال یکی 
از چهار کودک قربانی چابهار اســت. همان 
کودکانی که ظهــر روز جمعــه در یک گودال 
ک دفن شــدند. صــدای خنــده و  پــر از خــا
بــازی بچه های روســتای بنــو اســحاق بازار 
از توابع بخش پیرســهراب چابهــار در میان 
کــی می پیچیــد. آن روز ظهر  کوچه هــای خا
گــودال مشــغول بــازی بودنــد.  بچه هــا در 
چند روزی می شــد که اهالی روستا گودالی 
برای دپــوی آب رودخانه حفر کــرده بودند 
و بچه هــا هم در آن بــازی می کردنــد. آن روز 
بچه هــا به ســمت هوتــک دویدند تــا در آن 
گهان صــدای فریادهای آنها  بازی کننــد. نا
ک و گردوغبار  در کســری از ثانیه در آوار خــا
غلیــظ مدفــون شــد. حــاال چهــار خانــواده 
مانده انــد بــا یک دنیــا حســرت و داغــی که 

هرگز خاموش نمی شود. 

 خانه خراب شدیم
پدر علیرضا حاال نمی داند باید چه کار کند. 
صــدای فریــادش را بــه گــوش کــدام مســئول 
برســاند. چــه کســی در مــرگ تلــخ فرزنــدش و 
در نابــودی خانــواده اش مقصر اســت: »چند 
روزی می شد که این گودال حفر شده بود. ما 
به صاحب  خانه ای که در آنجا ساخته می شد 
اعتــراض کردیــم. گفتیم ایــن گــودال را پر کند 
تــا بچه هــا نتواننــد بــه آنجــا برونــد، ولــی اصال 
فایــده ای نداشــت. اهمیتــی بــه حرف هــای 
ما ندادنــد. تا اینکــه آن روز تلخ رســید. همان 
روزی کــه همســایه ها وحشــت زده ســراغ من 
آمدنــد. مــن در خانــه بــودم. خانه مــا حدودا 
200 تا 300 متر با آن گــودال فاصله دارد. وقتی 
همســایه ها آمدنــد، اصــال بــاور نمی کــردم کــه 

خانه خراب شده باشم.«

لحظه تلخ
صدایــش می لــرزد. نمی دانــد آن لحظــه را 
چطــور بایــد توصیف کنــد: »به مــن گفتند که 
بچه هــا در گــودال دفــن شــده اند. مــن چهــار 
هســتند.  خردســال  همگــی  داشــتم.  پســر 
علیرضا 11 ســال داشــت. همگی با هم به آنجا 

رفتــه بودنــد. نفســم بنــد آمــد. بالفاصلــه بــه 
ســمت آنجا دویدم. تــا نفس داشــتم دویدم. 
در آنجــا بــا جمعیــت روبــه رو شــدم. چنــد نفر 
داشــتند آن گــودال را می کندنــد. بچه ها گریه 
می کردنــد. در میــان آنهــا ســه پســر دیگــرم را 
دیــدم، اما علیرضا نبود. وحشــت کــردم و من 
هم به سمت گودال رفتم. با تمام توانم آنجا را 
کندم تا اینکه او را دیدم. علیرضای من داخل 
ک او را یافتــم.  ک بــود. زیــر خروارهــا خــا خــا
بغلــش کــردم و بیــرون آوردم. او را روی زمیــن 

گذاشتم، اما نفس نداشت. پسرم رفته بود.«
حاال آنها می خواهند شکایت کنند. به دنبال 
مقصر ماجرا می گردند: »ما مرتب به آنها اعتراض 
کردیم کــه این گودال را پر کننــد. حاال از صاحب 
خانه شــکایت داریم. از هرکس که در این ماجرا 
دخیــل اســت، شــکایت داریــم. بچه هــای مــا 
بی گنــاه جــان دادنــد، آن هــم بــه شــکلی تلخ و 
ک. چطور می توانم فراموش کنم. پســرم  دردنــا
حتما خیلی عذاب کشــیده و جان داده است. 
این فکرها ما را عذاب می دهد. خدا را شکر حال 
ســه پســر دیگرم خوب اســت، ولی وحشت زده 
هســتند. حال روحی آنها خیلی بد است، برای 
همین تا آخر پای این ماجرا هســتیم. مقصران 

باید مجازات شوند تا دیگر چنین حادثه تلخی 
رخ ندهد.«

بازی تلخ 16 بچه
اســت.  قربانیــان  از  دیگــر  یکــی  اســلم 
پســرعموی علیرضــا بود. پســر 10 ســاله ای که 
آن گــودال به قتلگاهــش تبدیل شــد. عموی 
را  روز  آن  بــا »شــهروند«  گفت وگــو  اســلم در 
روایت می کنــد: »من بــا موتور در حــال آمدن 
گهــان مــردم را دیــدم کــه  بــه روســتا بــودم، نا
گفتنــد بچه هــا زیــر  وحشــت زده اند. بــه مــن 
آوار مانده انــد. بالفاصله به آنجــا رفتم. خودم 
زمیــن را کنــدم تا بــه بچه ها رســیدم. اول ســه 
نفــر را پیــدا کردیــم. آنهــا باالتــر بودنــد، بــرای 
همین زنــده ماندند، ولــی چهار نفــر دیگر زیر 
ک بیشــتری دفــن شــده بودنــد. خیلــی  خــا
کی بود. برادرزاده هایم را آنجا  لحظه وحشــتنا
دیدم. علیرضا و اســلم. البته بقیــه هم فامیل 
هســتند. دانیــال 13 ســاله هــم پســرخاله من 
اســت. خیلــی وحشــت کــردم. بــاز هــم امیــد 

داشتم که زنده باشند، اما زنده نماندند.«
او ادامه می دهد: »در کل 16 بچه آنجا بازی 
می کردند. همیشه هم به این گودال اعتراض 
کردیــم، ولــی کاری نمی کردنــد. حــاال کــه ایــن 
همــه بچــه معصــوم و بی گنــاه جــان داده اند، 
چهــار  ایــن  بدهنــد.  جــواب  و  بیاینــد  بایــد 
ک جــان  بچــه بــه کــدام گنــاه این طــور دردنــا
باختنــد. برادرهایــم در رنج و عذاب هســتند. 
بــرادر  یــک  اســلم  نابــود شــده.  زندگی شــان 
بزرگ تر و یک خواهر 9 ساله داشت. به پدرش 
وابســته بــود. پــدرش حــاال حتــی نمی توانــد 
صحبت کند. خانواده شان نابود شده است. 
پدرش بــه خاطر یک حادثــه در پایش پالتین 
گذاشــتند. از آن زمــان دیگر نتوانســت ســرکار 
بــرود و در کل وضعیت معیشــتی بســیار بدی 
دارد. حــاال هم ایــن حادثه زندگی آنهــا را برای 
همیشــه نابــود کــرد. بــرای همیــن کســی باید 
باشــد که تــاوان پــس بدهد. شــاید تســکینی 

شود بر دل داغدیده این خانواده ها.«

خبر3

گفت و گوی »شهروند« با خانواده 4 کودک دفن شده در گودال

روایت جمعه غم انگیز چابهار

باند سه نفره ســارقان خودرو که با اســتفاده از یک نیسان 
جرثقیل دار، خودروها را از معابر عمومی سرقت می کردند، از 

سوی پلیس پایتخت دستگیر شدند.
ســاعت 19:10 دوم آبــان مــاه، مامــوران گشــت انتظامــی 
کالنتری 128 تهران نو هنگام گشت زنی در محدوده خیابان 
دماوند، متوجه حمل مشــکوک یــک خودروی ســواری بنز 
توسط راننده و سرنشــین یک خودروی نیسان جرثقیل دار 
شــدند. سرنشــین خودروی نیســان که خــود را بــه ماموران 
مالــک خــودروی بنــز معرفی می کــرد، گفــت کــه خودرویش 
حین حرکت خراب شده و به همین علت از راننده خودروی 

نیســان خواســته تا خودرویش را به این مکان انتقال دهد. 
ک انتظامــی خودرو را اســتعالم  ماموران بــرای رفع ظــن، پال
کردنــد. در همیــن حین یکــی از متهمــان از محل متــواری و 
عملیات دستگیری متهم آغاز شد. ماموران در یک عملیات 
پلیســی موفــق شــدند از فــرار متهــم جلوگیــری کــرده و بــه 
تحقیقات پلیسی ادامه دهند. در ادامه بررسی های پلیسی 
مشــخص شــد که خودروی بنز ســرقتی بوده و ســابقه ثبت 
ســرقت از کالنتری 140 بــاغ فیض دارد. متهمان کــه چاره ای 
جــز اعتــراف نداشــتند، در بازجویــی اولیــه گفتند بــا انتقال 
خودرو بــه این مــکان قصد داشــتند با همکاری همدســت 

دیگرشــان ارکان آن را تغییــر دهنــد. مامــوران بــرای تکمیــل 
تحقیقات پلیسی پس از هماهنگی های قضائی از مخفیگاه 
متهمان بازدید کردند. بدین ترتیب در بررســی های بیشــتر 
یــک خــودروی ســواری پرایــد را کــه  ســابقه ثبــت ســرقت در 
کالنتری 139 مرزداران داشت، کشف کردند. سرهنگ جلیل 
موقوفه ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اعالم این 
خبر گفت: »عضو سوم این باند نیز دستگیر شد. متهمان به 
همراه دو خودروی سواری سرقتی به کالنتری انتقال یافتند 
و کشــف جزئیات پرونــده و ســایر جرایم احتمالــی متهمان 

ادامه دارد.«

خبر3

سرقت بنز با استفاده از جرثقیل نیسان

اسلم جدگال محمدطاها درج تنگ دانیال پیل پایه علیرضا جدگال


