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 نجات 3 اعدامی از چوبه دار 
در یک روز

ســه زندانی محکوم به قصاص که در شهرســتان گرمســار 
گرفتــه بودنــد، بــا اعــام رضایــت  در آســتانه اعــدام قــرار 

کی از چوبه دار نجات یافتند. خانواده های شا
کهربایــی، مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی  امیــد 
تربیتــی اســتان ســمنان دربــاره جزئیــات ایــن ســه پرونده 
گفت: »ســه محکــوم به مــرگ، از ۹ ســال قبــل به جــرم قتل 
در زندان گرمســار به ســر می بردند. آنها با برگزاری جلســات 
صلح و ســازش و با تاش رئیس و مددکار زندان و وســاطت 
معتمــدان گرمســاری، موفــق بــه جلــب رضایــت از شــکات 

شدند.«
او با اشــاره به حضور دادســتان عمومی و انقاب گرمســار 
و اولیای دم در جلســه نهایی اخذ گذشــت در زندان گفت: 
»دو نفــر از ایــن محکومــان کمتــر از ۳0 ســال ســن دارنــد و 

دیگری 45 ساله و دارای دو فرزند است.«
مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی تربیتــی اســتان 
ســمنان با قدردانی از زحمات دادســتان عمومی و انقاب 
و رئیــس زنــدان گرمســار بــرای ترویــج فرهنــگ گذشــت و 
بخشــش ادامه داد: »با گذشــت خانواده هــای اولیای دم، 
تاش های مســئوالن زندان و اعضای شورای حل اختاف 
و بــا کمــک معتمــدان، ایــن زندانیــان محکــوم بــه قصاص 

نفس به زندگی بازگشتند.«
کهربایــی بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه »ســفیران نجات« 
در زندان های تابعه اســتان ســمنان گفت: »ایــن کمیته با 
هــدف تــاش بــرای اخــذ رضایــت از اولیــای دم محکومــان 
بــه قصــاص بــه نــام ســفیران نجــات در زندان های اســتان 
کمیتــه،  ســمنان در حــال فعالیــت بــوده و اعضــای ایــن 
روســای زندان ها، مددکاران، مســئوالن فرهنگی زندان ها، 
مدیــران عامــل انجمن هــا، دو نفــر از معتمــدان و دو نفــر 
از خیــران هــر شهرســتان هســتند. کمیتــه ســفیران نجات 
به منظــور برگزاری جلســات صلح و ســازش و فراهــم آوردن 
زمینــه گرفتــن رضایــت از اولیــای دم محکومان بــه قصاص 
گســترش فرهنــگ بخشــش در جامعــه فعالیــت  نفــس و 
می کنــد. خوشــبختانه در دو ســال گذشــته بــا تاش هــای 
گســترده اعضــای ایــن کمیتــه همچنیــن شــوراهای حــل 
اختــاف ویژه زندان ها، 1۸ نفــر از محکومان قصاص با اخذ 

رضایت از اولیای دم مقتوالن از طناب دار رهایی یافتند.«
کهربایــی بــه آمــار رضایت اخذشــده در دو ســال گذشــته 
اشــاره کــرد و گفــت: »در ســال ۹۹ تعــداد 12 زندانــی و ســال 
1400 تعــداد ۶ زندانــی از محکومــان به قصــاص از چوبه دار 
رهایی یافتند و زمینه آزادی آنان ایجاد شد. در سال جاری 
نیز بــه همت و تاش کمیته ســفیران نجات در اســتان این 

اقدام خداپسندانه ادامه دارد.«

»امیدیه« شهادت مامور پلیس در

ســروان »مسلم تقی زاده« توســط راننده خودروی شوتی 
در شهرستان امیدیه به شهادت رسید.

انتظامــی  فرمانــده  رضایــی«  میــر  »علیرضــا  ســرهنگ 
»امیدیــه« بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: »در راســتای مبــارزه 
، کارکنــان انتظامــی پاســگاه »آســیاب«  بــا قاچــاق کاال و ارز
شهرســتان امیدیــه هنــگام کنتــرل خودروهای عبــوری به 
یک خودروی سواری شــوتی حامل کاالی قاچاق مشکوک 
شدند. پس از دستور ایســت، راننده بدون توجه به دستور 
پلیــس و بــه صــورت عمدی بــا ســروان »مســلم تقــی زاده« 

به شدت برخورد کرد.«
فرمانــده انتظامــی شهرســتان امیدیــه با اشــاره بــه اینکه 
مامور پلیس به دلیل شــدت جراحات به شــهادت رســید، 
ادامه داد: »در این عملیات مامــوران پلیس ضمن توقیف 
خودرو، فــرد قاچاقچــی را دســتگیر کردند و تحویــل مرجع 
قضائــی دادنــد.« مراســم تشــییع پیکــر شــهید انتظامــی 
ســرهنگ دوم مســلم تقــی زاده بــا حضــور اقشــار مختلــف 
مــردم در امیدیه برگزار می شــود. ایــن برنامه روز شــنبه 24 
اردیبهشــت مــاه از ســاعت ۹ صبــح آغــاز می شــود و مــردم 
شهر امیدیه با شهید مســلم تقی زاده وداع می کنند. پس از 
تشــییع در امیدیه، پیکر این شهید به شهرستان آغاجاری 
منتقل می شــود و در کنار دیگر شــهیدان در گلزار شــهدای 

این شهر آرام می گیرد.
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داماد عصبانی به خانواده همسرش حمله ور شد، مادرزنش را کشت و پدرزنش را هم زخمی کرد

آشتی با همسر به جنایت ختم شد
، بهای ســنگینی داشــت. داماد خشــن  آشــتی با همســر
بــرای بازگرداندن همســرش به خانه، دســت به چاقو شــد 
و تمــام اعضای خانــواده همســرش را غــرق در خــون کرد. 
مادرزن او در بیمارســتان جان باخــت و حال پدرزنش هم 
وخیم اعام شــده اســت. این در حالی اســت که همســر و 

خواهرزن متهم نیز در این حمله زخمی شدند.
روز 21 اردیبهشــت مــاه ســال جاری بــه محمدحســین 
زارعی، بازپــرس کشــیک قتل دادســرای جنایــی پایتخت 
خبــر حملــه مرگبــار بــه اعضــای یــک خانــواده در خیابان 
ابوذر تهران رســید. ماموران بافاصله موضوع را در دستور 
کار خود قرار دادنــد و با حضور در محــل حادثه به تحقیق 
در ایــن رابطــه پرداختنــد. تجســس های پلیــس نشــان 

داد کــه داماد خانــواده اهل افغانســتان بــرای بازگرداندن 
همســرش بــه خانــواده پدرزنــش رفتــه و در آنجــا درگیــری 
خونینی رخ داده اســت. دامــاد خانواده پــدرزن، مادرزن، 
همســر و خواهرزنش را با چاقو زخمی کرده و متواری شده 
بود. مصدومان بافاصله به بیمارســتان منتقل شــدند. از 
بیمارستان خبر رسید که مادرزن متهم جانش را از دست 
داده و حال پدرزن هم وخیم است. این در حالی است که 

ساعتی بعد متهم خودش را تسلیم پلیس کرد. 
گفــت: »همســرم مــدام  او در بازجویی هــا بــه مامــوران 
ســرش در گوشــی بــود. همیشــه ســر ایــن موضــوع بــا هــم 
دعوا داشــتیم. او اصا بــه زندگی اش نمی رســید. هر بار به 
خانه می آمــدم در فضای مجــازی بود. تا اینکــه یک هفته 

قبل از حادثه وقتی از ســرکار برگشــتم او را گوشی به دست 
دیــدم. با هــم درگیر شــدیم و او هم بــه خانه پــدرش رفت. 
در آن یــک هفتــه چنــد بــار تلفنــی بــا هــم درگیر شــدیم. تا 
اینکــه روز حادثه تصمیم گرفتــم او را به خانــه برگردانم. به 
خانه پدرزنم رفتم. ولی خانواده همســرم از همســرم دفاع 
کردند و ســعی داشــتند مرا تحقیــر کنند. من هــم عصبانی 
شــدم و با چاقو به آنها حمله کردم. کنترلم را از دست داده 
بــودم و فقط ضربــه مــی زدم. بعد از ایــن کار به محــل کارم 
رفتم. از صاحب کارم شنیدم که مادرزنم فوت شده است. 
صاحب کارم از من خواســت کــه خودم را معرفــی کنم. من 
هــم بــه اداره پلیس رفتــم.« با اعتــراف این مرد، به دســتور 

بازپرس تحقیقات در این خصوص ادامه یافت. 

سیما فراهانی|طافروش ثروتمندی 
بــود. زندگــی خوبــی داشــت و خودش 
و همســرش در رفــاه بودنــد. امــا بلیت 
آمریــکا زندگــی اش را از ایــن رو بــه آن رو 
کرد. وقتی همســرش برای همیشه به 
آمریکا رفت، صــادق هم پای در دنیای 
خافکاران گذاشت. تیم تشکیل داد و 
با هم سراغ خانه های شمال پایتخت 
رفتنــد. هــر چــه پــول و طــا و اشــیای 
گرانقیمت بود، سرقت می کردند و پا به 

فرار می گذاشتند. 
کــه  گــروه از ســارقان حرفــه ای  ایــن 
ســعی داشــتند هیــچ ردی از خــود بــه 
بــا دزدی پنج میلیــارد  جــا نگذارنــد، 
تومانــی از خانــه یــک تاجــر، لــو رفتند. 
وقتی صادق تابلوفرش هــای نفیس را 
گهی کرد، دســتش  در فضای مجازی آ
رو شــد و مالباختــه به عنوان مشــتری 
دزد  ایــن  حــاال  گذاشــت.  قــرار  او  بــا 
حرفه ای دســتگیر شــده و در گفت وگو 
با خبرنگار شهروند از ماجرای زندگی و 

ورشکستگی اش می گوید.
ماجــرای ایــن پرونــده از تعطیــات 
پلیــس  مامــوران  پیــش روی  نــوروز 
پایتخــت قــرار گرفــت. زمانی کــه چند 
از  و  کردنــد  پلیــس مراجعــه  بــه  نفــر 
دادنــد.  خبــر  مشــابه  دزدی هــای 
ســرقت هایی از خانه هــای شــمال و 
شمال غربی پایتخت که در آن گروهی 

از ســارقان اموال بــا ارزش و میلیاردی 
بــا  همزمــان  می دزدیدنــد.  را  خانــه 
نیــز  پلیــس  شــکایت ها،  ایــن  اعــام 
گســترده خــود را آغــاز  تجســس های 
کــرد. امــا دزدان حرفه ای ایــن پرونده، 
با نقاب و ماسک در محل های سرقت 
حاضر می شــدند، همه رد و نشــانه ها 
ک می کردنــد و ســرنخی از آنها  را نیــز پا

وجود نداشت. 

راز تابلوهای یک میلیاردی
هنگام ادامه تجسس ها و تحقیقات 
مامــوران روی ایــن پرونــده، بــه تعداد 
مالباختــگان نیز افزوده می شــد. یکی 
کیان ایــن پرونــده، مــرد تاجری  از شــا
بــود کــه ماجــرای دزدی از خانــه اش 
را اینگونــه روایت کــرد: »من بــه همراه 
خانواده ام چنــد روزی خانــه نبودیم. 
خانــه مــا در شــمال تهــران قــرار دارد. 
وقتی از سفر برگشتیم، متوجه سرقت 
از خانه مــان شــدیم. دزدان بــه خانــه 
مــا دســتبرد زده و حدود پنــج میلیارد 
تومان اموال ارزشــمند خانه را ســرقت 
کــرده بودند. آنها تمــام پول، طــا، دالر 
و ســکه و حتی درهم را دزدیده بودند. 
در میان اموال دزدیده شــده خانه ما، 
دو تابلوفرش نفیس هم بــود که طرح 
منظره خاصی داشــت. آن را خودمان 
طراحی کرده بودیم. هر کدام از تابلوها 

ارزش  تومــان  500میلیــون  حــدود 
داشت.«

کــه نخســتین  همیــن ســرقت بــود 
ســرنخ را از این گروه حرفه ای به دست 
مامــوران داد. چــون درســت چنــد روز 
بعد از این شــکایت، دوباره همان مرد 
تاجر بــه پلیــس مراجعــه کــرد و گفت: 
»بــرادرم در یکــی از ســایت های خرید 
نفیــس  تابلوفرش هــای  فــروش،  و 
را  آن  فــردی  کــه  دیــده  را  خانه مــان 
بــرای فــروش گذاشــته بــود. آن تابلــو 
را بــه قیمــت ۸0میلیــون تومــان یعنی 
بســیار پایین تــر از ارزشــی که داشــت، 

بــرای فــروش گذاشــته بودند. بــرادرم 
هــم بافاصلــه به عنــوان مشــتری بــا 
آن فــرد تماس گرفــت. حتــی مبلغی را 
هم به عنوان بیعانــه برایــش واریز کرد 
و آنها با هــم قرار گذاشــته اند تــا تابلو را 

بگیرند.«

همسرم مرا بدبخت کرد
همین مسأله باعث شد که ماموران 
پلیس ســر قرار برونــد و سردســته این 
بانــد بــه نــام صــادق دســتگیر شــود. 
گــروه  او در بازجویی هــا بــه تشــکیل 
ســرقت، بــا همدســتی ســه نفــر دیگــر 

اعتراف کــرد. او گفت که با اعضای باند 
و به صورت سریالی به خانه ها دستبرد 
می زدنــد. در ادامه دیگــر اعضای گروه 
نیــز دســتگیر شــدند و بــرای انجــام 
کیان  تحقیقات بیشتر و شناسایی شا
اداره  مامــوران  اختیــار  در  احتمالــی 

گاهی تهران قرار گرفتند.   آ
صــادق  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
تمــام  بانــی  و  باعــث  را  همســرش 
می دانــد.  زندگــی اش  بدبختی هــای 
دوره  کــه  ورشکســته ای  طافــروش 
آموزش های حرفه ای سرقت را گذراند 

و تبدیل به یک دزد شد.

 گفت و گوی  »شهروند« با دزدی حرفه ای 
که خودش را در فضای مجازی لو داد

راز سرقت های 
میلیاردی یک 

طالفروش!

چرا تصمیم گرفتی که سرقت کنی؟
من طافــروش بــودم. وضــع مالی خوبی داشــتم. اصــا اهل 
خــاف نبــودم و زندگــی ام در رفاه می گذشــت. همســرم باعث 
بدبختی من شــد. او بود که زندگی ام را با خودش به آمریکا برد و 

مرا اینجا با بدهی میلیاردی قال گذاشت. 
چطور این کار را کرد؟

او از همــان اوایل زندگی از من می خواســت کــه با هم برای 
زندگی بــه اروپا یــا آمریــکا برویم. مــن مخالف بــودم، چون در 
اینجا کاروکاســبی خوبی داشــتم و زندگی ام در رفاه بود، ولی 
همســرم خیلی اصرار داشــت. درنهایت هم قبول کردم. قرار 
شد تمام زندگی مان را بفروشیم و به خارج از کشور برویم، در 
آنجا نیز صاحب فرزند شویم. چند وقت قبل همسرم به من 
گفت که التاری قبول شده و باید هرچه زودتر به آمریکا برود. 
من هم تمام زندگــی ام را فروختم و تبدیل بــه دالر کردم و به 
همســرم دادم. قرار شــد اول او برود و کارها که درســت شــد، 
من هــم به آنجا بــروم، ولی او رفــت و غیبــش زد. حتی نگفت 
که به کدام ایالت آمریکا رفته اســت. من ماندم با کلی بدهی. 

دستم هم به هیچ کجا بند نبود.
دیگر از همسرت خبر نداشتی؟

چنــد وقــت بعــد از رفتنــش از طریق یکــی از آشــناها پیغام 
فرســتاد که من به صــورت غیابــی از او جدا شــوم، چون دیگر 
قصــد نــدارد برگــردد یــا با مــن زندگــی کنــد. تــا آن زمــان امید 
داشــتم که خبری از او بگیرم، ولی وقتی این پیغــام را دیدم، 
فهمیــدم که زندگی ام نابود شــده اســت. چون قبــل از رفتن 
همســرم، یک میلیــارد تومــان طــا خریــده و پولــش را هنــوز 

پرداخت نکرده بودم و ورشکسته شدم. 
به خاطر همین موضوع تصمیم به دزدی گرفتی؟

سرگردان بودم و نمی دانستم چه کار کنم. همسرم رفته بود، 
هیچ پولی نداشتم و کلی بدهی روی دستم مانده بود. تصمیم 
گرفتــم دزدی کنم تا شــاید بتوانم بدهــی ام را بدهــم و زندگی ام 

کمی بهتر شود. 
با همدستانت چطور آشنا شدی؟

راســتش من اول برای اینکــه بتوانم از همســرم انتقام بگیرم 
سراغ همدستانم رفتم. آنها یک گروه خافکار بودند که از طریق 

یک آشنا به من معرفی شدند. می خواستم ببینم که آشنا دارند 
تا مرا به آن ســوی مرزها بفرستند تا بتوانم همســرم را پیدا کنم. 
گــر نمی توانند، خودشــان از طریقی بتوانند همســرم را پیدا  یا ا
کنند. آنهــا گفتند که ایــن کار غیرممکن اســت، ولی پیشــنهاد 
دادند که همراه شان به سرقت بروم و از این طریق می توانم پول 
خوبی به جیب بزنم. اول قبول نکردم، چون من سال ها زندگی 
شرافتمندانه داشتم. اما درنهایت دیدم که هیچ راهی جز این 

کار ندارم. 
در سرقت ها نقش تو چه بود؟

همراه بقیــه وارد خانه ها می شــدم و امــوال با ارزش را ســرقت 
می کــردم. بعــد هــم در فضــای مجــازی آنهــا را بــرای فــروش 

می گذاشتم. پولش هم بین همه مان تقسیم می شد. 
برای این کار آموزش دیدی؟

بلــه. آن گــروه تمــام آموزش هــای الزم بــرای ســرقت را بــه من 
دادند. همه چیز را به صورت حرفه ای یاد گرفتم. آنقدر کارمان 
حرفه ای بود که اصا تصورش را هم نمی کــردم که به این زودی 

دستگیر شوم. 


