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ســیما فراهانــی | »بــا ما باشــید بــا تماشــای آنالین 
عملیات هــای انتقــام خونیــن از زالوهای ســرمایه دار 
کــه خــون مــردم را در شیشــه کــرده انــد.« شــیر غــران 
گرامی اش را با همین جمله راه  پایتخت، پیج اینســتا
انداخته است. این آغاز فعالیتش بود و البته پایانش؛ 
می خواســت بــه تنهایــی مشــکالت اقتصادی کشــور 
را حــل کنــد. قصــد داشــت از ثروتمنــدان بــدزدد و به 
فقرا ببخشــد تا اینگونــه همه بــه طور یکســان زندگی 
کنند. تصور می کــرد که برای اینکار فقط یک اســلحه، 
گرامی کافی اســت.  100 تیــر جنگی و یــک پیج اینســتا
همســرش را برداشــت و بــه ســراغ اولیــن قربانــی اش 
رفــت. می خواســت عــالوه بر ســرقت، بــا تهدیــد و زور 
گرامی هم داشته باشــد تا همه مردم  یک الیو اینســتا
از ایــن اقــدام او مطلــع شــوند. قصــد داشــت در الیــو 
گرامی اش مــردم را از وجــود بــه قــول خودش  اینســتا
زالوهای مرفه و ســتمگر با خبــر کند. فرق قائل شــده 
است بین ثروتمندان مفید و ثروتمندان گرگ؛ آخرین 
حرفش به آنها این بود که راه فراری ندارید، اما خودش 
در بن بست گیر کرد و در تله ماموران پلیس گرفتار شد. 
آن هم درست پس از آنکه به سراغ اولین قربانی اش در 
آجودانیه رفــت. خانواده های یک آپارتمــان را گروگان 
گرفــت و فریادزنــان حتــی بــه ســمت مامــوران پلیس 
هم شــلیک کــرد. ولی خــودش زمینگــر و در جــدال با 

ماموران، بازنده شد. 

انتقام از ثروتمندان
شــیران غران، نــام پیجی اســت که متهــم جنجالی 
پایتخت برای خودش ســاخته؛ او در این پیج پســتی 
کش خبر داده  منتشر کرده و از حرکت عجیب و هولنا
است: »حرکت ما برای مجازات مرفهان ناجوانمردی 
است که خون مردم ایران را در شیشه کرده اند. 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 
دنبال ستم به مردم هستند. اینان شرورهایی هستند 
که وظیفه حکومت اســت که بــا آنها برخورد شــدید را 
انجام دهد، اما وقتی از انجام آن ناتوان است چاره ای 
نیست که ما خودمان برخیزیم و انجام آن را به دست 
بگیریم. ما اموال محرومان را از دســت این ستمگران 
خارج کرده و به دست آنها بازمی گردانیم، اما به همین 
میزان کفایت نمی کنیم. ما در کنار مال آنها جانشــان 
را نیز می ستانیم و فضای رعب و وحشت را برای تمام 
مرفهان بی دردی کــه در مورد ســختی هایی که برای 
مردم ایجاد کردند خود را به بی خبری می زنند، ایجاد 
می کنیــم تــا بفهمند که ســزای عمل شــان چیســت. 

ما با ثروت و افراد ثروتمند مشــکلی نداریــم، اما وجود 
موش ها و زالوها در جامعه را نمی توانیم تحمل کنیم. 
ثروتمند مفید و مسئولیت پذیر فرق دارد با کسانی که 
بی رحمانه مثل گرگ ها به جــان این مردم افتاده اند. 

خبر بد برای شما این است که راه فراری ندارید.«

دقایق دلهره آور در آجودانیه
او این پیــج را ســاخت و این متن را هم منتشــر کرد. 
پــس از آن بــه ســراغ گروگان هایــش رفــت. ایــن اتفاق 
ســاعت پنج بعدازظهر روز سه شــنبه رخ داد. ماجرا از 
ایــن قرار بود کــه در آن ســاعت ماموران کالنتــری 164 
قائم هنگام گشــت زنی متوجه حرکات مشــکوک یک 
خودروی 206 شدند. آنها به این خودرو دستور ایست 
دادند، اما راننده خودرو به دستور پلیس توجه نکرده 
و اقدام به فرار و همچنین تیراندازی به ســمت پلیس 
کــرد.  در ادامه ایــن تعقیب وگریــز خــودروی متهمان 
وارد منطقه آجودانیه شــد. پــس از ورود بــه کوچه ای 
بن بســت وارد یک آپارتمان  شــد. متهمــان در ابتدا با 
یکی از همســایه ها که در راهــرو بوده درگیر شــدند. در 
ادامه به طبقه پنجم ساختمان رفته و با شکستن در 
کنان  واحد مسکونی در این طبقه وارد خانه یکی از سا
شدند. ســه نفر از اهالی این آپارتمان شامل زن، مرد و 

دختر خانواده را به گروگان گرفتند.
ســردار رحیمی، رئیــس پلیــس پایتخت با اشــاره به 
اینکه بــه محض اطــالع از حادثــه گروگانگیری ســریعا 
تمهیــدات الزم بــا به کارگیــری تیم هــای نوپــو، پلیــس 
گاهی و پلیس پیشگیری انجام شد، گفت: »با توجه  آ
بــه اهمیت موضــوع من ســریعا در محل حضــور پیدا 
کــرده و از نزدیــک فرماندهــی و کنتــرل عملیــات را در 

دست گرفتم.«

کره با گروگانگیر مذا
کره  ســردار رحیمی با اشــاره به انجام گفت وگو و مذا
بــا گروگانگیرهــا افــزود: »بــا اســتفاده از گــروه رهایــی 
گــروگان در نهایــت عملیــات ویــژه و برق آســای گــروه 
نوپــو انجــام و در چند دقیقــه گروگانگیرها دســتگیر و 
خلع ســالح شــدند و گروگان ها را نجات دادیــم.« او با 
اشــاره به اینکــه گروگان هــا در کمال صحت وســالمت 
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 
به دنبال به چالش کشیدن امنیت شهر و شهروندان 

هستند برخورد جدی خواهد شد.«

 وحشت همسایه ها
یکــی از گروگان هــا دربــاره روایــت آنچــه دیــده بود، 
می گویــد: »مــن بــا همســر و پســر کوچکــم داشــتیم 
از آپارتمــان بیــرون می آمدیــم. در پارکینــگ را کــه باز 
گهــان خــودروی 206 داخــل آمــد. یــک زن  کردیــم نا
و شــوهر بودند. مرد جوان با اســلحه ما را تهدید کرد 

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 
کت باشــید.  هم مرتب می گفتند تکان نخورید و ســا
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 می کنند. از آن طرف 
هــم گویا مامورانــی کــه در تعقیب این خــودرو بودند 
به آنجا رســیدند ولی نمی دانســتند که آنهــا به کدام 
خانه آمده اند. آنها داشتند در آن اطراف جست وجو 
می کردنــد. مــرد گروگانگیــر وقتــی فهمیــد همســایه 
آن  می خواســتند  هســتند،  خانــه  باالیــی  طبقــه 
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 می خواســت 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 طرف تر او 
را دســتگیر کرده بــود. وقتی صــدای تیرانــدازی آمد، 
ســارق عصبانی شــد. فریاد مــی زد که زنم را کشــتند، 

من هم شما را بدبخت می کنم.«

خلع سالح مجرم
کی ادامه داد: »او از خانه بیرون رفــت و در راهرو  شــا
به ســمت مامــوران تیرانــدازی می کــرد. مامــوران هم 

تیراندازی کردند و در نهایت او مجروح شد. ولی دست 
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 اطــالع داده بودند، 

گروگان گرفت. با لگد در را باز کرده و داخل رفته بود.«
در نهایت مامــوران پلیس و ســردار رحیمی با متهم 
صحبت کردند و ســعی کردنــد او را آرام کننــد. تااینکه 

ماموران نوپو موفق به دستگیری این مجرم شدند. 

شوهرم می خواست حق طلبی کند
همســر متهم نیــز تحصیلکــرده اســت. او هــم مثل 
شوهرش معتقد اســت که باید حق فقرا از ثروتمندان 
گرفتــه شــود. او چــون حرف هــای شــوهرش را قبــول 
داشــت، تصمیم گرفت با او همراه شــود. او درباره این 
موضــوع می گویــد: »یــک دختــر دوســاله و یــک پســر 
هشت ساله دارم. مدت ها بود که شوهرم می خواست 
حق فقرا را از ثروتمندانی که از راه نامشروع پول بدست 
کــه  می آورنــد، بگیــرد. شــوهرم می خواســت بگویــد 
جامعه، ظالم زیــاد دارد و به همراه همیــن افراد ظالم 
اســت که مردم مشــکالت مالی دارند وگرنه هیچکس 
فقیر نیست. او می خواست بگوید که بعضی از پول ها 
در جامعــه نزد ایــن افــراد ظالم بلوکــه می شــود. برای 
همین اســت که مــردم فقیر می شــوند. می خواســت 
حق طلبی کند و به داد مردم برســد. او نمی خواســت 
به کسی آسیب برســاند. نیتش خیر بود چون مردم را 
دوســت دارد. چون می دانستم نیتش خیر است با او 
همراه شدم و به خانه خاله شوهرم رفتیم. ولی پلیس 

ما را گیر انداخت.«

 گزارش »شهروند« از جنجالی ترین گروگانگیری پایتخت
 در خیابان آجودانیه

 داستان »شیر غران«
 و نقشه اش برای 
اصالح اقتصاد  

متهم  که حاال دستگیر شده است پس از اعتراف به جرم خود، در گفت وگو 
کش  بــا »شــهروند« صحبت هــای عجیبــی را در خصوص ایــن اقــدام هولنا

مطرح کرد:

قصدت از این گروگانگیری چه بود؟
می خواســتم اقتصاد جامعه را اصالح کنم. جامعه پر شده است از آنهایی که 
یک شــبه پولدار می شــوند. این افراد ضربه بزرگی به اوضاع مالــی مردم جامعه 
می زنند. می خواســتم ســراغ آنهایــی بروم کــه ثروت شــان را از طریق نامشــروع 
بدست آورده اند. می خواستم این افراد را به جامعه معرفی کنم. از آنها الیو بگیرم 

تا همه متوجه شوند که اینها پول شان را از کجا بدست می آورند. 

فقط همین نیت را داشتی؟
قصد داشتم پول هایشان را بگیرم و به فقرا بدهم تا اینگونه توازن بین همه در 

جامعه برقرار شود. می خواستم مشکالت اقتصادی مردم را حل کنم. 

با دزدی و گروگانگیری؟
گر این افراد ثروتمند نبودند، مشکالت بسیاری از مردم جامعه حل می شد.  ا
مثــال بعضی از آنهــا دالر می خرنــد و نگه می دارند. همین مســأله باعث می شــد 
کــه دالر گران شــود و ضربــه بزرگ اقتصــادی پیــش بیاید. بایــد همه در شــرایط 

اقتصادی یکسان باشند. من هم راه دیگری جز این به ذهنم نرسید. 

نقشه ات را چطور اجرا کردی؟
از چندین ماه پیــش این فکر به ســرم زده بود. تا اینکه یک مــاه قبل از طریق 
گرام یک اسلحه کلت کمری و 100 تیر جنگی به مبلغ 34 میلیون تومان  اینســتا
گرامی ام را راه اندازی کردم تا از این طریق  خریدم. دو هفته قبل هم پیج اینستا
مردم را از این مسأله باخبر کنم. با اسلحه به همان ساختمانی رفتم که خاله ام 

آنجا زندگی می کرد. 

یعنی می خواستی از خاله ات سرقت کنی؟
نه. خالــه ام بــا اینکــه در آجودانیــه زندگی می کــرد، ولــی وضع مالــی اش آنقدر 
خوب نبود، امــا چــون در خانــه اش رفت وآمد زیادی داشــتم، فهمیــدم یکی از 
همسایه هایشان از طریق نامشروع پولدار شــده است. می خواستم به سراغ او 

کام ماندم.  بروم اما در نقشه ام نا

قصد کشتن و آسیب رساندن هم داشتی؟
نه مــن اصال بــه کســی آســیبی نرســاندم. حتــی وقتــی همســایه ها را گــروگان 
گرفتم، هیچکس آســیب ندید. قصد داشــتم وقتی آنها را گروگان گرفتم، در الیو 
گرامی از آنهــا اعتراف بگیــرم که چطور پولدار شــده اند. بعد پول شــان را  اینســتا
ســرقت کنم و به فقــرا بدهم تا تــوازن مالــی ایجاد شــود. من هدف هــای زیادی 

داشتم اما دستگیر شدم. 

همسرت را چطور وارد این نقشه کردی؟
او هم با من موافق بود و می دانست که نیتم خیر است. برای همین از همان 
اول قبول کرد که با من همراه شود. روز حادثه فرزندانم را به خانه مادرزنم بردم. 
حتی او هم می دانست که قرار است چکار کنم. ولی چون می دانست نمی تواند 

مرا قانع کند، مخالفتی نکرد. 

تحصیالت داری؟
دانشجوی فوق لیسانس مدیریت هستم. فقط دفاع از پایان نامه ام مانده تا 

مدرک را بگیرم. لیسانس نرم افزار کامپیوتر هم دارم. 

شغلت چه بود؟
من مســئول فنی شــرکت های خصوصی و دولتی زیادی بودم. حتی کارهای 

پژوهشی بسیاری هم انجام داده ام. 

صحبت های عجیب گروگانگیر تحصیلکرده


