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ماجرای سارق سابقهدار؛ از دزدی با دختر مورد عالقه اش تا پشت میله های زندان

پایان فرار مرگبار با قتل پیرزن
شــهروند| بعــد از هشــت بــار حبــس
کشــیدن ،دیگــر دوســت نداشــت بــه زندان
بــرود .ســعی کرد فــرار کنــد ،ولــی این فــرار به
قیمت جان زن میانسالی تمام شد .پایش را
روی پدال گاز گذاشــت .پدال گاز خودرویی
که همین چنددقیقه قبل سرقت کرده بود.
با ســرعت به جلو راند ،غافل از اینکه پیرزنی
خهــای الســتیکش جــان میدهــد.
زیــر چر 
میخواســت از دســت مامــوران پلیــس فــرار
کنــد ،ولی حــاال به اتهام قتل دســتگیر شــده
اســت .پســر جوانــی کــه وقتــی در مرخصــی
زنــدان بود ،بــا دختر موردعالقهاش ،دســت
به ســرقت خودرو م ـیزد .حاال بــرای بار نهم
به زندان م ـیرود و این بار جان یک پیرزن را
هم گرفته است.
چندوقت پیش بــود که پدرام از زندان آزاد
شد .او به اتهام سرقت گوشی ،به چهار سال
زندان محکوم شــده بود .پســر  38ســالهای
که برای هشــتمینبار به حبــس میرفت .او
بعد از گذشــت مدتی ،توانســت بــا وثیقهای
بــه مرخصی چندهفت ـهای برود ،اما درســت
بعــد از آزادی از زنــدان بازهم ســرقتهایش
را از ســر گرفــت .نتوانســت از خــاف دســت
بکشــد .بازهم دزدیهایش را ادامه داد و در
این میان با دختری هم آشنا و عاشق شد.
پــدرام بــا دختــر موردعالقهاش همدســت
شــد و با هــم یــک تیــم تشــکیل دادنــد .آنها
بــه ســراغ خودروهــای مــردم میرفتنــد و
دســت بــه ســرقت میزدنــد .آنهــا در یکــی از
ســرقتهای خــود بــه یــک خــودروی 405
برخــورد کردنــد .خودرویــی کــه راننــده،
ســوییچ را روی آن گذاشــته و به مغــازه رفته
بود .ایــن بهترین ســوژه بــود .پــدرام و دختر
موردعالقهاش خودرو را برداشتند و متواری
شــدند .غافــل از اینکــه پلیــس در تعقیــب
آنهاســت .ایــن دختــر و پســر بیآنکــه خبــر
از چنددقیقــه بعدشــان داشــته باشــند ،بــا
نشــان رفتند تا
هــم ب هســراغ یکــی از دوستا 
تشــان ســوار
به خانــه او برونــد .وقتی دوس 
خــودرو شــد ،آنهــا مامــوران پلیــس را دیدند
و تعقیبوگریــز مرگبــار آغاز شــد .پســر جوان
تــا میتوانســت ســرعت گرفــت و بــه فرمــان
ایســت مامــوران پلیــس توجهی نکــرد .رفت
تا شــاید بتواند از چنگال ماموران رها شــود.
حتــی توجهی بــه تیرهــای هوایی نیــز نکرد.
تااینکه زنی میانســال را روبهروی خود دید و
با همان ســرعت به او کوبید .پدرام از خودرو
پیاده شــد و به همراه دختــر موردعالقهاش

وقتی دوستم را سوار کردیم تازه
متوجه ماموران پلیس شدم و
فرار کردم .ولی اصال نفهمیدم
که کسی را کشتم .متوجه نبودم
و وقتی دستگیر شدم ،فهمیدم
آن پیرزن کشته شده است .من
قصد کشتن کسی را نداشتم.
بعد از فرار هم بهخاطر اینکه
خودم در آن تصادف آسیب
دیده بودم ،با هویتی جعلی در
بیمارستان بستری شدم
تشــان در
موفــق به فــرار شــدند .ولــی دوس 
تله پلیس گرفتار شد.
دستگیری و اعتراف به سرقت مرگبار
این پســر جوان تحت بازجویی قرار گرفت.
ایــن در حالــی بــود کــه زن میانســال نیــز بــه
بیمارســتان منتقل شــد ولی تالش پزشکان
بــرای نجــات او بینتیجه ماند و ایــن پیرزن
کشــته شــد .پرونده این تصــادف مرگبــار نیز
به دادســرای جنایی پایتخت ارســال شــد و
روی میز بازپرس جنایی قرار گرفت .دوست
پــدرام در تحقیقــات گفــت« :مــن هنــوز هم
شــوکهام .پــدرام بــا مــن تمــاس گرفــت .بــه
دنبالــم آمــد و قــرار شــد بــا هــم بــه خان ـهام

در دروازه غــار برویــم .خــودم آنهــا را دعــوت
کــردم .میخواســتیم دورهم باشــیم .آنها در
خیابان بهدنبــال من آمدنــد .نا گهان پدرام
پایــش را روی پــدال گاز گذاشــت و فــرار کرد.
تازه فهمیدم که خودرو را همان چنددقیقه
قبل ســرقت کــرده و حاال هــم دارد از دســت
ماموران فرار میکند .مــن بیتقصیرم و اصال
از این ماجرا هیچ اطالعی نداشتم».
تــاش بــرای دســتگیری پــدرام ادامــه
داشــت تااینکــه او بــه اتهــام ســرقتی دیگــر
دســتگیر و وقتــی مشــخص شــد کــه او،
متهــم تحتتعقیــب پرونــده کشــته شــدن
پیــرزن اســت ،او را بــه دادســرای جنایــی
پایتخــت منتقــل کردند .این پســر جــوان در
بازجوییها گفت« :هشت بار به زندان رفته
بــودم و دیگــر نمیخواســتم آنجــا را تجربــه
کنــم .ولی از طرفــی پولی برای گــذران زندگی
نداشــتم .آخریــن بــار اواخــر فروردینمــاه
بــود کــه از زنــدان بیــرون آمــدم .چــون پــول
نداشــتم مجبــور بــه ســرقت شــدم .در ایــن
میان با شــقایق هم آشــنا شــدم کــه باهم به
ســرقت میرفتیم .روز حادثه خودروی 405
را در جنوب تهران و مقابل یک میوهفروشی
دیدیــم .ســوییچ روی خــودرو بود .ســوارش
شــدیم و آن را ســرقت کردیــم .گویــا آن مــرد
همــان لحظه ما را دیــده و فریادزنان از مردم
کمــک خواســته اســت .همــان زمــان هــم با
پلیــس تماس گرفته و گشــت پلیس نیــز ما را
تحتتعقیــب قــرار داد .اصــا حواســم نبود.
بــا دوســتم تمــاس گرفتــم و قــرار شــد بــرای

میگویــد« :مــن دو دختــر  10و 14
تازهترین اعترافات راننده اتوبوسی که خودروی آمبوالنس را پنچر کرد
ســاله دارم .بعــد از ایــن اتفــاق حتــی
دخترهایــم هــم شــوکه هســتند .اصــا
فکــرش را نمیکــردم کــه ایــن اتفــاق
بیفتــد .مــن  10ســال اســت کــه راننــده
اتوبــوس هســتم .پنــج ســال در خــط
ســیدخندان کار کــردم .هــر روز از
ســاعت  5و 30دقیقــه صبح تا  7شــب
کار میکنم.
اتوبــوس هــم بخشــی از آن بــرای
خودم و بخشــی هم متعلق به شــرکت
اتوبوسرانی است .روز حادثه بهعنوان
نیــروی کمکــی بــه آنجــا رفتــه بــودم.
خیلــی خســته بــودم و گرمــای هــوا
کالفــهام کــرده بــود .آن روز مســافران
زیــادی هم داشــتم .همــه اینهــا باعث
شده بود که کالفهوعصبی شوم .وقتی
با خودروی آمبوالنس مواجه شــدم ،از
اتوبوس پایین آمدم.
آمبوالنس درســت جایی پــارک کرده
بود که نمیتوانســتم در جا تغییر الین
راننــده اتوبوســی کــه خــودروی گرفته اســت .او در تازهترین اعترافاتش بدهم .مجبور بودم مســافت زیادی را
آمبوالنــس را پنچر کرد و منجــر به مرگ میگویــد کــه خــودش و خانــوادهاش از دنده عقــب بروم .بــرای همیــن پایین
رفتم و همه جای خودروی آمبوالنس
یک کودک شــد ،در برابر اتهــام تخریب این ماجرا شوکه هستند.
خودرو و تسبیب در قتل شبهعمد قرار ایــن راننــده اتوبــوس در بازجوییها را بررســی کــردم تــا ببینــم بیمــار دارد

هنوز از این اتفاق شوکهام
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بخشش قاتل پدر در کرمانشاه

میهمانی به خانهاش برویم».
نفهمیدم کسی را کشتهام
این پســر جوان ادامه داد« :وقتی دوستم
را ســوار کردیم تــازه متوجــه مامــوران پلیس
شــدم و فــرار کــردم .ولــی اصــا نفهمیــدم
کــه کســی را کشــتم .متوجــه نبــودم و وقتــی
دســتگیر شــدم ،فهمیــدم آن پیــرزن کشــته
شــده اســت .مــن قصــد کشــتن کســی را
نداشــتم .بعــد از فــرار هــم بهخاطــر اینکــه
خودم در آن تصادف آســیب دیــده بودم ،با
هویتی جعلی در بیمارســتان بستری شدم.
چهــار روز آنجــا بــودم ،تااینکــه یــک مامــور
پلیس را دیدم .فکــر کردم بهدنبال من آمده
اســت ،فوری فرار کــردم .ولــی گویــا آن مامور
یک متهم زخمی را به بیمارستان آورده بود.
تااینکــه بعــد از یــک ســرقت دیگــر دســتگیر
شــدم و فهمیــدم کــه اتهــام قتــل بــه گردنــم
اســت .در صورتیکه مــن اصــا نفهمیدم که
کسی را کشتهام».
ایــن اعترافات در حالی اســت که معاینات
پزشــکیقانونی نشــان داد ،ضربــه محکمــی
به پیرزن وارد شــده و امکان ندارد که راننده
متوجــه این مســأله نشــده باشــد .بههمین
دلیــل خانــواده پیــرزن بــه اتهــام قتلعمــد
از ایــن ســارقان شــکایت کردهانــد .در حــال
حاضــر نیــز تحقیقــات بــرای روشــن شــدن
زوایــای پنهــان ایــن پرونــده و دســتگیری
دختــر جــوان همچنــان از ســوی مامــوران
پلیس ادامه دارد.
یــا نــه .وقتــی مطمئــن شــدم کــه هیچ
بیمــاری داخلــش نیســت ایــن کار را
کــردم .حتــی  10دقیقــه هــم در خودرو
منتظــر بــودم ،ولــی کســی نیامــد .از
طرفی وقتی دنــده عقب گرفتــم با یک
موتوری برخورد کــردم و او به من تیکه
انداخــت .همیــن باعــث شــد بیشــتر
عصبانــی شــوم و بــه ســراغ خــودروی
آمبوالنس رفتم و آن را پنچر کردم .ولی
نمیخواســتم باعث آســیب رســاندن
به کســی شــوم ،چه برســد به مرگ یک
بچــه .خــودم هــم بــاورم نمیشــود که
این اتفاق افتاده اســت .فــردای آن روز
بــود کــه خبــر را در رســانهها خواندم و
خیلی ترسیدم و عذابوجدان گرفتم.
حتــی از ترســم موبایلــم را خامــوش
کــردم ،امــا ســرانجام پلیس دســتگیرم
کــرد .واقعــا در آن لحظه اصــا تصورش
را هم نمیکــردم که ماجرا بــه مرگ یک
کودک بیمــار و گیرافتــادن خودم ختم
میشود .ا گر میدانستم ،هرگز مرتکب
چنین اشتباه بزرگی نمیشدم».
در حــال حاضــر نیــز پــدر و مــادر آن
کودک به دادســرا رفته و شــکایت خود
را مطرح کردهاند.

قاتلیدر کرمانشاهبااعالمپشیمانیاز جرمخودوتالشهایاعضای
ستادصبر استانوهمیارانصلحوجلساتمتعددی کهبااولیایدمو
بزرگانطایفهبرگزار شد،بخشیدهشد.
منوچهــر فتاحــی،معــاونقضائیدادگســتریاســتان کرمانشــاهدر
تشریحجزئیاتاینپرونده ،گفت«:سال 1396پدر وپسریدر جریان
یکاختالفجزیی باهمدرگیر شــدند .در اینمیان پســر نوجوانپدر
خود را با ضربه چاقو مجروح کرد و ســپس متواری شد .باوجود انتقال
پدر به بیمارستان و تالش کادر درمان ،بهعلت شــدت جراحات وارده
و خونریزی شــدید جان خود را از دســت داد .این موضوع سرآغاز یک
اختالفشدیدخانوادگیوطایفهایشد».
رئیس شــورای حل اختالف استان کرمانشــاه ادامه داد« :قاتل پس
از مدتیتوســطپلیسشناســاییو دســتگیر و پروندهاو بهدادســرای
رســیدگیبهجرائماطفالارسالشــد».او بابیاناینکهطیاینمدت
اختالفاتشدیدیبینخانوادهوطایفهقاتلواولیایدمبوجودآمد،
افــزود«:در نهایتاینپروندهبهمنظور ایجادصلحوســازشبهســتاد
صبر شعبه 45شــورایحلاختالفاســتانارجاعدادهشــدو در آنجا
بزرگانوریشسفیدانمنطقهبرایایجادآرامشبینطرفینواردعمل
شــدند.اینپروندهبااعالمپشــیمانیقاتــلاز جرمخــودو تالشهای
شــبانهروزی اعضــای ســتاد صبر اســتان و همیــاران صلح و جلســات
متعددی کهبااولیایدموبزرگانطایفهبرگزار بهسازشختمشد».
اوباتقدیر از فعالیتهایخیرخواهانهاعضایشورایحلاختالف،
ســتادصبر و همیــارانصلحشهرســتان کرمانشــاهدر حلوفصلاین
پرونــده ،افــزود« :ایــن اعضــا بــا ســعهصدر ،بردبــاری ،تالشوکوشــش
مضاعف توانســتند رضایت اولیایدم را جلب کنند و خانواده مقتول
با گذشــتاز خونپدر خود،زندگیدوبارهبهقاتلبخشیدندو پرونده
پسازحدودپنجسالباصلحوسازشمختومهشد».

درگیریوحشتناکدر آبادان
3نفر رابه کشتنداد
چهار نفر از عامالنتیراندازیدر یکدرگیریمنجر بهقتلسهنفر در
حاشیهشهرستانآبادانشناساییودستگیر شدند.
سرهنگ حسین زلقی ،فرمانده انتظامی آبادان درباره جزئیات این
ماجــرا گفت«:بهدنبــالوقوعیکنــزاعدر یکیاز مناطقحاشــیهاین
شهرستانعواملانتظامیبهمحلاعزامشدند».
فرماندهنیرویانتظامیآبادانبابیاناینکهنیروهایپلیسباحضور
در صحنه،ضمن کنترلاوضاع،چهار نفر از عامالننزاعرادستگیر وبه
مقر پلیسمنتقل کردند ،گفت«:در ایننزاعسهجوانبر اثر تیراندازی
جانخودرااز دســتدادند.بابررسیصورتگرفتهو اعترافمتهمان،
ایندرگیریناشیاز اختالفاتقبلیبودهاست».

گوسفند دزدی در شرق تهران
با همدستی چوپان
6سارق کهباتشکیلباندیاقدامبهسرقتدههارأس گوسفند کرده
بودند،از سویمامورانپلیسدستگیر شدند.
ســرهنگ دوســتعلی جلیلیــان ،فرمانــده انتظامی شهرســتان ری،
در اینباره گفت« :مدتی قبل ســرقت ۹۱رأس گوســفند در شهرستان
محدوده دماوند به پلیس اطالع داده شــد .با توجه به اینکه احتمال
انتقالاحشامسرقتیبهسمتجنوبتهرانومحدوده کهریزکوجود
داشت ،هماهنگیهایی با فرماندهی انتظامی شهرســتان ری انجام
شد.شناساییو دستگیریســارقیاسارقانو کشفاحشاممسروقه
در دستور کار ماموران کالنتری ۱۷۰کهریزکقرار گرفت».
او بــا بیــان اینکــه در تحقیقات ماموران مشــخص شــد که ســارقان،
احشام را به این محدوده منتقل کردهاند ،گفت« :در ادامه تحقیقات
پلیســییکدامداری کهایناحشــامبــه آنمنتقــلو در آننگهداری
شدهبود،شناساییشد.پساز آنهماهنگیهایالزمبامقامقضائی
برایدستگیریعامالناینسرقتنیز انجامشد».
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ری با بیــان اینکــه مامــوران کالنتری
کهریــزکدر یــکعملیــاتضربتــیدو نفــر از ســارقانرادر محــلایــن
دامــداری دســتگیر و در بازرســی از محــل هشــت رأس از احشــام
سرقتشده را کشــف کردند ،گفت« :دو متهم به مقر انتظامی منتقل
شــده و تحت بازجویی قرار گرفتند کــه در جریان آن ضمــن اعتراف به
جرمخودچهار همدستدیگرشانرانیز معرفیواعالم کردند کهباقی
گوسفندهایسرقتشدهدر دودامدارینگهداریمیشود».
او بــا بیــان اینکــه دو دامــداری دیگــر در محدود ههــای کهریــزک و
مرتضیگردشناساییشدند،ادامهداد«:باهماهنگیهایقضائیدر
ایندومحل،دوعملیاتدیگر بهاجرادرآمدهوچهار نفر از سارقاننیز
دستگیر وباقیاحشامبهسرقترفتهنیز کشفشد».
جلیلیان با بیــان اینکــه در تحقیقات انجام شــده متهمــان به جرم
خوداعتراف کردند ،گفت«:همچنیندر جریانبازجوییهامشخص
شد کهچوپانفردمالباختهنیز در اینسرقتنقشداشتهوسارقانبا
همکاریاو اقدامبهاجراینقشهاینسرقت کردهاند.اینفردمتواری
شدهامادستگیریاودر دستورکار مامورانپلیسقرار دارد».
فرمانــده انتظامــی ویــژه شهرســتان ری ارزش تقریبــی گوســفندان
تشــدهراحدودپنــجمیلیاردریالاعالم کــردو افزود«:بــرایهر 6
سرق 
متهمدستگیرشدهپروندهایتشکیلشدو اینافرادبرایادامهروند
رسیدگیبهجرمروانهدادسراشدند».

