حادثه

پنجشــنبه |  13مــرداد 1401

ســال د هــم | شــمار ه 2590

www.shahrvand-newspaper.ir

7

گزارش«شهروند»از جنجالیترین گروگانگیریپایتخت
در خیابان آجودانیه

داستان «شیر غران»
و نقشهاش برای
اصالح اقتصاد
ســیما فراهانــی | «بــا ما باشــید بــا تماشــای آنالین
تهــای انتقــام خونیــن از زالوهای ســرمایهدار
عملیا 
کــه خــون مــردم را در شیشــه کــرده انــد ».شــیر غــران
پایتخت ،پیج اینســتا گرامیاش را با همین جمله راه
انداخته است .این آغاز فعالیتش بود و البته پایانش؛
میخواســت بــه تنهایــی مشــکالت اقتصادی کشــور
را حــل کنــد .قصــد داشــت از ثروتمنــدان بــدزدد و به
فقرا ببخشــد تا اینگونــه همه بــه طور یکســان زندگی
یکــرد که برای اینکار فقط یک اســلحه،
کنند .تصور م 
 100تیــر جنگی و یــک پیج اینســتا گرامی کافی اســت.
همســرش را برداشــت و بــه ســراغ اولیــن قربان ـیاش
رفــت .میخواســت عــاوه بر ســرقت ،بــا تهدیــد و زور
یک الیو اینســتا گرامی هم داشته باشــد تا همه مردم
از ایــن اقــدام او مطلــع شــوند .قصــد داشــت در الیــو
اینســتا گرامیاش مــردم را از وجــود بــه قــول خودش
زالوهای مرفه و ســتمگر با خبــر کند .فرق قائل شــده
استبینثروتمندانمفیدوثروتمندان گرگ؛آخرین
حرفشبهآنهااینبود کهراهفراریندارید،اماخودش
در بنبست گیر کردودر تلهمامورانپلیس گرفتار شد.
آنهمدرستپساز آنکهبهسراغاولینقربانیاشدر
آجودانیه رفــت .خانوادههای یک آپارتمــان را گروگان
گرفــت و فریادزنــان حتــی بــه ســمت مامــوران پلیس
هم شــلیک کــرد .ولی خــودش زمینگــر و در جــدال با
ماموران،بازندهشد.
انتقاماز ثروتمندان
شــیران غران ،نــام پیجی اســت که متهــم جنجالی
پایتخت برای خودش ســاخته؛ او در این پیج پســتی
منتشر کرده و از حرکت عجیب و هولنا کش خبر داده
است« :حرکت ما برای مجازات مرفهان ناجوانمردی
است کهخونمردمایرانرادر شیشه کردهاند.آنهایی
که از کمبود دالر اســتفاده کــرده و با خریــد آن موجب
افزایــش شــدید قیمــت آن و ســود خودشــان و زیــان
عموم مردم شــدند .همان کسانی که به هر شکلی به
دنبالستمبهمردمهستند.اینانشرورهاییهستند
که وظیفه حکومت اســت که بــا آنها برخورد شــدید را
انجام دهد ،اما وقتی از انجام آن ناتوان است چارهای
نیست که ما خودمان برخیزیم و انجام آن را به دست
بگیریم .ما اموال محرومان را از دســت این ستمگران
خارج کردهوبهدستآنهابازمیگردانیم،امابههمین
میزان کفایت نمیکنیم .ما در کنار مال آنها جانشــان
را نیز میستانیم و فضای رعب و وحشت را برای تمام
مرفهان بیدردی کــه در مورد ســختیهایی که برای
مردم ایجاد کردند خود را به بیخبری میزنند ،ایجاد
لشــان چیســت.
میکنیــم تــا بفهمند که ســزای عم 

ما با ثروت و افراد ثروتمند مشــکلی نداریــم ،اما وجود
موشهاو زالوهادر جامعهرانمیتوانیمتحمل کنیم.
ثروتمندمفیدو مسئولیتپذیر فرقداردبا کسانی که
بیرحمانه مثل گرگها به جــان این مردم افتادهاند.
خبر بدبرایشماایناست کهراهفراریندارید».
دقایقدلهرهآور در آجودانیه
او این پیــج را ســاخت و این متن را هم منتشــر کرد.
پــس از آن بــه ســراغ گروگانهایــش رفــت .ایــن اتفاق
ســاعت پنج بعدازظهر روز س هشــنبه رخ داد .ماجرا از
ایــن قرار بود کــه در آن ســاعت ماموران کالنتــری164
قائم هنگام گش ـتزنی متوجه حرکات مشــکوک یک
خودروی206شدند.آنهابهاینخودرودستور ایست
دادند،امارانندهخودرو بهدستور پلیستوجهنکرده
و اقدام به فرار و همچنین تیراندازی به ســمت پلیس
کــرد .در ادامه ایــن تعقیبوگریــز خــودروی متهمان
وارد منطقه آجودانیه شــد .پــس از ورود بــه کوچهای
ن شــد .متهمــان در ابتدا با
بنبســت وارد یک آپارتما 
یکی از همســایهها که در راهــرو بوده درگیر شــدند .در
ادامه به طبقه پنجم ساختمان رفته و با شکستن در
واحدمسکونیدر اینطبقهواردخانهیکیاز سا کنان
شدند .ســه نفر از اهالی این آپارتمان شامل زن ،مرد و
دختر خانوادهرابه گروگان گرفتند.
ســردار رحیمی ،رئیــس پلیــس پایتخت با اشــاره به
اینکه بــه محض اطــاع از حادثــه گروگانگیری ســریعا
تمهیــدات الزم بــا بهکارگیــری تی مهــای نوپــو ،پلیــس
آ گاهی و پلیس پیشگیری انجام شد ،گفت« :با توجه
بــه اهمیت موضــوع من ســریعا در محل حضــور پیدا
کــرده و از نزدیــک فرماندهــی و کنتــرل عملیــات را در
دست گرفتم».
مذاکرهبا گروگانگیر
ســردار رحیمی با اشــاره به انجام گفتوگو و مذا کره
بــا گروگانگیرهــا افــزود« :بــا اســتفاده از گــروه رهایــی
گــروگان در نهایــت عملیــات ویــژه و برقآســای گــروه
نوپــو انجــام و در چند دقیقــه گروگانگیرها دســتگیر و
خلع ســاح شــدند و گروگانها را نجات دادیــم ».او با
نهــا در کمال صحتوســامت
اشــاره به اینکــه گروگا 
هستند و هیچگونه آســیبی به آنها وارد نشده ،گفت:
«گروگانگیرها برای انجام تحقیقــات در اختیار پلیس
هســتند ».ســردار رحیمی با اشــاره به حضــور معاون
دادســتان تهــران و سرپرســت دادســرای ناحیه یک،
بیان داشت« :با هماهنگی دستگاه قضا با افرادی که
بهدنبالبهچالش کشیدنامنیتشهر و شهروندان
هستندبرخوردجدیخواهدشد».

صحبتهایعجیب گروگانگیر تحصیلکرده
متهم کهحاال دستگیر شدهاستپساز اعترافبهجرمخود،در گفتوگو
تهــای عجیبــی را در خصوص ایــن اقــدام هولناکش
بــا «شــهروند» صحب 
مطرح کرد:
قصدتاز این گروگانگیریچهبود؟
میخواســتم اقتصاد جامعه را اصالح کنم .جامعه پر شده است از آنهایی که
یشــوند .این افراد ضربه بزرگی به اوضاع مالــی مردم جامعه
یک شــبه پولدار م 
تشــان را از طریق نامشــروع
میزنند .میخواســتم ســراغ آنهایــی بروم کــه ثرو 
بدستآوردهاند.میخواستماینافرادرابهجامعهمعرفی کنم.از آنهاالیوبگیرم
تاهمهمتوجهشوند کهاینهاپولشانرااز کجابدستمیآورند.
فقطهمیننیتراداشتی؟
قصدداشتمپولهایشانرابگیرمو بهفقرابدهمتااینگونهتوازنبینهمهدر
جامعهبرقرار شود.میخواستممشکالتاقتصادیمردمراحل کنم.
بادزدیو گروگانگیری؟
ا گر این افراد ثروتمند نبودند ،مشکالت بسیاری از مردم جامعه حل میشد.
یشــد
مثــا بعضی از آنهــا دالر میخرنــد و نگه میدارند .همین مســأله باعث م 
کــه دالر گران شــود و ضربــه بزرگ اقتصــادی پیــش بیاید .بایــد همه در شــرایط
اقتصادییکسانباشند.منهمراهدیگریجز اینبهذهنمنرسید.
نقشهاتراچطور اجرا کردی؟
از چندین ماه پیــش این فکر به ســرم زده بود .تا اینکه یک مــاه قبل از طریق
اینســتا گرام یک اسلحه کلت کمری و 100تیر جنگی به مبلغ 34میلیون تومان
خریدم .دو هفته قبل هم پیج اینستا گرامیام را راهاندازی کردم تا از این طریق
مردم را از این مسأله باخبر کنم .با اسلحه به همان ساختمانی رفتم که خالهام
آنجازندگیمیکرد.

وحشتهمسایهها
نهــا دربــاره روایــت آنچــه دیــده بود،
یکــی از گروگا 
میگویــد« :مــن بــا همســر و پســر کوچکــم داشــتیم
از آپارتمــان بیــرون میآمدیــم .در پارکینــگ را کــه باز
کردیــم نا گهــان خــودروی  206داخــل آمــد .یــک زن
و شــوهر بودند .مرد جوان با اســلحه ما را تهدید کرد

یعنیمیخواستیاز خالهاتسرقت کنی؟
یکــرد ،ولــی وضع مال ـیاش آنقدر
نه .خال ـهام بــا اینکــه در آجودانیــه زندگی م 
خوب نبود ،امــا چــون در خان ـهاش رفتوآمد زیادی داشــتم ،فهمیــدم یکی از
همسایههایشان از طریق نامشروع پولدار شــده است .میخواستم به سراغ او
برومامادر نقشهامنا کامماندم.
قصد کشتنو آسیبرساندنهمداشتی؟
نه مــن اصال بــه کســی آســیبی نرســاندم .حتــی وقتــی همســایهها را گــروگان
گرفتم ،هیچکس آســیب ندید .قصد داشــتم وقتی آنها را گروگان گرفتم ،در الیو
لشــان را
اینســتا گرامی از آنهــا اعتراف بگیــرم که چطور پولدار شــدهاند .بعد پو 
فهــای زیادی
ســرقت کنم و به فقــرا بدهم تا تــوازن مالــی ایجاد شــود .من هد 
داشتمامادستگیر شدم.
همسرتراچطور واردایننقشه کردی؟
او هم با من موافق بود و میدانست که نیتم خیر است .برای همین از همان
اول قبول کرد که با من همراه شود .روز حادثه فرزندانم را به خانه مادرزنم بردم.
حتیاوهممیدانست کهقرار استچکار کنم.ولیچونمیدانستنمیتواند
مراقانع کند،مخالفتینکرد.
تحصیالتداری؟
دانشجوی فوق لیسانس مدیریت هستم .فقط دفاع از پایاننامهام مانده تا
مدرکرابگیرم.لیسانسنرمافزار کامپیوتر همدارم.
شغلتچهبود؟
من مســئول فنی شــرکتهای خصوصی و دولتی زیادی بودم .حتی کارهای
پژوهشیبسیاریهمانجامدادهام.

و گفــت حــق نداریــد حــرف بزنید یــا ســروصدا کنید.
ما یــک دختر جوان و پســر خردســال داریــم .گفتیم
اینــکار را نکنید ،التمــاس کردیم مــا را رها کننــد .آنها
هم مرتب میگفتند تکان نخورید و ســا کت باشــید.
همزمــان همســایه طبقــه اول کــه یــک زن و شــوهر
میانســال هســتند ،پاییــن آمدنــد .گروگانگیــر همــه
ما را با هــم به داخل خانــه برد .بعد متوجه شــد یک
خانواده دیگر طبقه باال زندگــی میکنند .از آن طرف
هــم گویا مامورانــی کــه در تعقیب این خــودرو بودند
به آنجا رســیدند ولی نمیدانســتند که آنهــا به کدام
خانه آمدهاند .آنها داشتند در آن اطراف جستوجو
میکردنــد .مــرد گروگانگیــر وقتــی فهمیــد همســایه
طبقــه باالیــی خانــه هســتند ،میخواســتند آن
خانواده را هم پایین بیــاورد و همه ما را با هم گروگان
بگیرد .ولی آنها زودتر به پلیس خبــر داده بودند .زن
ســارق وقتــی فهمید بــه پلیس خبــر دادند بــه گفته
شــوهرش از خانه بیرون زد و یکی از زنان ســاختمان
را هــم همراهــش برد .همزمــان وقتی میخواســت از
پارکینگ بیرون بــرود ،پلیس آنها را دیــد .گروگان هم
دادوفریــاد بــه راه انداخــت .پلیس برای دســتگیری
این زن شــلیک کــرد و در نهایــت کمــی آن طرفتر او
را دســتگیر کرده بــود .وقتی صــدای تیرانــدازی آمد،
ســارق عصبانی شــد .فریاد م ـیزد که زنم را کشــتند،
من هم شما را بدبخت میکنم».
خلعسالحمجرم
شــا کی ادامه داد« :او از خانه بیرون رفــت و در راهرو
یکــرد .مامــوران هم
به ســمت مامــوران تیرانــدازی م 

تیراندازی کردندودر نهایتاومجروحشد.ولیدست
بردار نبود .ما نیز از این طرف در را از داخل بســتیم که
نتواند دوبــاره داخل شــود .او نیز به طبقه ســوم رفت
و همــان خانــواده را کــه به پلیــس اطــاع داده بودند،
گروگان گرفت.بالگددر راباز کردهوداخلرفتهبود».
در نهایت مامــوران پلیس و ســردار رحیمی با متهم
صحبت کردند و ســعی کردنــد او را آرام کننــد .تااینکه
ماموراننوپوموفقبهدستگیریاینمجرمشدند.
شوهرممیخواستحقطلبی کند
همســر متهم نیــز تحصیلکــرده اســت .او هــم مثل
شوهرش معتقد اســت که باید حق فقرا از ثروتمندان
فهــای شــوهرش را قبــول
گرفتــه شــود .او چــون حر 
داشــت ،تصمیم گرفت با او همراه شــود .او درباره این
موضــوع میگویــد« :یــک دختــر دوســاله و یــک پســر
هشتسالهدارم.مدتهابود کهشوهرممیخواست
حقفقرارااز ثروتمندانی کهاز راهنامشروعپولبدست
میآورنــد ،بگیــرد .شــوهرم میخواســت بگویــد کــه
جامعه ،ظالم زیــاد دارد و به همراه همیــن افراد ظالم
اســت که مردم مشــکالت مالی دارند وگرنه هیچکس
فقیر نیست.او میخواستبگوید کهبعضیاز پولها
یشــود .برای
در جامعــه نزد ایــن افــراد ظالم بلوکــه م 
یشــوند .میخواســت
همین اســت که مــردم فقیر م 
حقطلبی کند و به داد مردم برســد .او نمیخواســت
به کسی آسیب برســاند .نیتش خیر بود چون مردم را
دوســت دارد .چون میدانستم نیتش خیر است با او
همراه شدم و به خانه خاله شوهرم رفتیم .ولی پلیس
مارا گیر انداخت».

