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ى
ط خيال

اولين بار ســه، چهار ســال پيش بود كه به پيشــنهاد يكى از دوستان خ
كوهنوردم دو نفرى رفتيم به ارتفاعات يكى از كوه هاى شــمالى كشور و از 
درياچه كوچكى كه دوســتم يكى، دوسال قبل تر به صورت اتفاقى پيداش 
كرده بود، ديدن كرديم. فوق العاده فضاى رويايى و زيبايى داشت و در اصل 
درياچه كوچك و آب شــيرينى بود كه از چشــمه هاى زيرزمينى درست 

شده بود.
اطراف درياچه هم تا چشم كار مى كرد، درخت هاى سر به فلك كشيده 
و قطور جنگل ديده مى شــدن كه هر كدومشــون حداقل 300 سال عمر 
داشــتن. اونجا نزديك ترين جنگلى بود كه تــوى عمرم ديده بودم و دليل 
بكر بودنش هم مســير ســختى بود كه براى رســيدن به اونجا بايد ازش 
مى گذشتيم و حتى قسمت هايى از مسير مجبور بوديم از شيب هاى منفى 
باال بريــم و صخره نوردى كنيم و اين كار فقــط از كوهنوردهاى حرفه اى 

برمى اومد.
به هر حال دو روزى اونجا مونديم و بعد هم وسايلمون رو جمع كرديم و 
برگشــتيم به شهر خودمون تا اينكه يك هفته پيش تصميم گرفتيم دوباره 
به اونجا سفر كنيم و اين بار قصد داشتيم كمى بيشتر كنار درياچه بمونيم 

تا بيشتر از طبيعت بكر اونجا استفاده كنيم.
بعــد از يك روز كوهنوردى همراه 5 نفرى كه با من راهى شــده بودن، 
رســيديم به درياچه و يكى از عجيب ترين تصاوير زندگى مون رو ديديم و 
هيچ شــكى ندارم كه اگر تنها به اونجا رفته بودم، كســى حرف هام رو باور 
نمى كــرد و همه خيال مى كردن كه دارم خيالبافــى مى كنم، چون وقتى 
رســيديم اونجا، آب درياچه كم شــده بود و به خاطــر همين هم كاميون 
زنــگ زده اى كــه از آب زده بود بيــرون رو مى تونســتيم ببينيم؛ اون هم 
كاميونى كه مدلش براى دو سال پيش بود و اين در حالى بود كه حتى يك 
صخره نورد هم به سختى مى تونست خودش رو برسونه به درياچه و با توجه 
به نوع درخت ها و شاخه هاى قطورشون كه باالى درياچه رو پوشونده بود و 
از طرف ديگه جثه و وزن اون كاميون 24 چرخ احتمال حمل اون ماشــين 

به اون نقطه بكر از راه هوايى هم تقريبا غيرمنطقى به نظر مى رسيد.

يكى از مالباختگان وقتى با دســتور 
بازپرس دادســراى شــيراز پيش روى 
تيمــى از پليس آگاهى قرار گرفته بود، 
گفت: در بيمارســتان بايــد به مالقات 
مى رفتــم. بــا عجله خــودم را به آنجا 
رساندم و ســاعتى بعد وقتى برگشتم، 
ديدم در خودروام قفل نيســت و همه 
وسايل داخل داشبورد كه مقدار زيادى 

پول نيز بود، به سرقت رفته است.
وى افــزود: باور نمى كــردم كه به 
اين راحتى در خــودروام را باز كنند و 
مطمئن هســتم آن را قفل كرده بودم 
و دزدان حتما با كليد آن را باز كرده و 

دست به سرقت زده اند.
زن جوان نيز كه در محله دارالرحمه 
هدف دزدان قرار گرفته اســت، گفت: 
هر چــه پول و مدارك داشــتم داخل 
خودروام بود، بــراى انجام كارى چند 
دقيقه اى خودرو را پارك كردم و وقتى 
برگشتم، متوجه ســرقت شدم. دزدان 
خيلى ســريع عمل كرده بودند و هنوز 

در شوك هستم.
موقعيت جغرافيايى سرقت ها

وقتى كارآگاهان با 60 سرقت مشابه 
در يك محــدوده خــاص جغرافيايى 
بويــژه در اطراف خيابــان زند در برابر 
بيمارستان ها و دارالرحمه شيراز مواجه 
شدند، پى بردند كه دزدان با دسيسه اى 
ماهرانــه و شناســايى محل هايى كه 
كارى  انجــام  بــراى  طعمه هايشــان 
عجوالنه و بدون رعايــت نكات ايمنى 
خودروهايشــان را پــارك مى كننــد، 
بــه كمين نشســته و با خونســردى 

دزدى هايشان را انجام مى دهند.
يكى از مالباخته ها كه خيلى نگران 
بود، به تيم پليسى گفت: من دار و ندارم، 
عكس هاى خصوصى و نمونه كارهايم در 
لپ تاپى بود كه به ســرقت رفته است، 
من نيم ســاعت بيشــتر از خودرو دور 
نبــودم و تصور نمى كردم در ســاعات 

شلوغى چنين سرقتى رخ بدهد.
مأموريت ويژه

بــا توجه بــه افزايــش آمــار اين 
دزدى هاى سريالى و در حالى كه هيچ 
ســرنخى از تبهكاران به دست نيامده 
بود، بازپرس پرونــده مأموريت ويژه اى 
را پيش روى مأموران آگاهى 14 شيراز 
قرار داد و خواستار بازبينى دوربين هاى 
مداربســته در محل هاى سرقت شد تا 

ردپايى از عامالن ســرقت هاى سريالى 
به دست آيد.

بدين ترتيب همزمان با اجراى طرح 
مهار و گشت زنى هاى بسيار، مأموران به 
بررسى محل هاى سرقتى پرداختند كه 
در اطراف آنها دوربين هاى مداربســته 
وجود داشــت. همين اقــدام كافى بود 
تا مشــخص شــود در زمان سرقت ها 
گروهــى زن حضور دارند كه رفتارهاى 
مرموزى داشته، اما دزد اصلى نيستند 
و احتمال داده شد آنها نقش ديده بانى 
و گمراه كنندگى داشته اند تا دزد اصلى 
بتواند با خيالى آســوده نقشه سرقت را 

اجرايى كند.
تصاويــر اين زنان كــه واضح نبود، 
تحت تحقيقات علمى و پليســى قرار 
گرفتند و با وجود مقايسه چهره هايشان 
با آلبوم مجرمان قديمى باز سرنخى به 
دســت نيامد، اما تصاوير نشان مى داد 
كه اين زنان همزمان با سرقت در كنار 
خودروهاى طعمه هايشان مى ايستادند، 
به گونــه اى كه تصور شــود آنها قصد 
سوار شــدن به آن را دارند و يك مرد 
بــه راحتى در خودروهــا را باز كرده و 
دقايقــى بعد همگى با هم آنجا را ترك 
مى كنند و اين در حالى اســت كه در 
صحنه سرقت هيچ گفتارى بين آنها رد 

و بدل نمى شود.
رديابى دزدان

در حالى كه آمارها نشان مى داد 60 
خودرو مورد دســتبرد قــرار گرفته اند، 
مأموران پليس آگاهى 14 شــيراز پس 
از اقدامات اطالعاتى گسترده  توانستند 
گرداننــدگان اين باند را كه يك مرد به 
نام «مجيد» از مجرمان قديمى و ســه 
دختر و زن جوان بودند شناسايى كنند.
تجسس ها نشان داد كه رئيس باند 
مردى 32 ســاله است كه تبحر خاصى 
در زمينه سرقت خودرو دارد و بارها به 

زندان افتاده است.
بدين ترتيب مخفيگاه اعضاى باند در 
جنوب شيراز شناسايى شد و كارآگاهان 
در عملياتــى شــبانه و در حالــى كه 
كنترل ها نشــان مى داد رئيس باند و 3 
زن همدست داخل خانه پنهان هستند، 
آنها را غافلگير كرده و به دام انداختند.

شاه كليد
مجيــد در بازجويى هــا ابتدا ادعاى 
بى گناهى كــرد، اما وقتــى پليس در 

بازرسى از مخفيگاه وى و 3 همدستش 
اموال سرقتى را به دست آورد، چاره اى 

جز اعتراف نديد.
ايــن مــرد كــه اعتيــاد دارد، در 
گفــت:  كارآگاهــان  تجســس هاى 
اعتيادم خانه خرابم كرده اســت و چون 
هزينه هايم باالســت و نمى توانم جايى 

كار كنم، چاره اى جز سرقت ندارم.
وى افزود: به خاطــر همين اعتياد 
بود كــه در پاتوق هايى بــا اين 3 زن 
آشــنا شــدم و از آنجايى كه هميشه 
يك شاه كليد همراه داشتم، اما صحنه 
سرقت را براى خودم ناامن مى ديدم، از 
آنها خواستم همراهى ام كنند. هميشه 
سراغ خودروهايى مى رفتيم كه دزدگير 
يا تجهيزات ايمنى نداشتند. اين زن ها 
هم كه بى پول بودند، پذيرفتند در ازاى 
دريافت ســهم با مــن همراهى كنند. 
آنها نقش ديده بــان يا به قول خودمان 
ســياه كن و غلط انداز داشــتند، وقتى 
مى ديديم كسى خودرو را پارك كرده، 
يكى از زن ها او را تعقيب مى كرد تا در 
صورت بازگشــتش به مــا خبر دهد و 
دو زن ديگر با نقش پــردازى مبنى بر 
اينكه مى خواهند ســوار خودرو شوند، 
كنارم مى ايستادند و من نيز با استفاده 
از شــاه كليد در خودروها را باز كرده و 

دست به سرقت مى زدم.
پس از اعترافــات مجيد، كارآگاهان 
پــاى اقرارهاى «مــژگان»، «ناهيد» و 

«ليال» - 20 تا 30 ساله – نشستند.
مژگان گفــت: من اعتيــاد دارم و 
براى تهيه هزينه زندگى ام به مشــكل 
دچار بودم. وقتى مجيد پيشــنهاد داد 
همدست سرقت هايش باشيم، پذيرفتم 
و اصــال تصور نمى كردم شناســايى و 

دستگير شويم.
ناهيد نيز گفت: با جدايى از شوهرم 
بى سرپناه شــدم تا اينكه به اعتياد رو 
آورده و چون كارى نداشــتم و كســى 
نيز مرا حمايــت مالى نمى كردم، ناچار 
دست به اين سرقت ها زدم تا مشكالتم 

حل شوند.
ليال نيز گفت: من اعتيادى ندارم، به 
واسطه مشكالت مالى شديدى كه دارم، 
چون از دوستان قديمى ناهيد بودم، او 
خواســت وارد اين باند شوم. پس از هر 
ســرقت و فروش اموال به مالخرها من 

سهم خودم را مى گرفتم.

بنابر اين گــزارش، با راهنمايى هاى 
اعضاى اين باند، پليس شيراز 2 مالخر 
حرفه اى را نيز بازداشــت كــرد و آنها 
پذيرفتند در اين مدت  اموال ســرقتى 
را زير قيمت بازار مى خريدند و ســود 

زيادى به جيب زده اند.

مأموريت عجيب 
3 زن در باند 

شاه كليد

از سوى پليس شيراز فاش شد
خط قرمز| گردانندگان 
باند سرقت از خودروهاى 
شيراز 3 زن و يك مرد 
بودند. اين دزدان در 
قالب باند شاه كليد با 
پرسه زنى در خيابان ها و 
شناسايى خودروهايى كه 
تجهيزات ايمنى مناسب 
نداشتند، با خونسردى 
دست به سرقت مى زدند. 
از چندى پيش، پليس 
شيراز در جريان 
دزدى هاى سريالى اى 
قرار گرفت كه در آنها 
خودروهايى با مدل هاى 
مختلف در چشم بر هم 
زدنى مورد دستبرد قرار 
مى گرفتند.

هشدار پليس
در  احمدى  اسفنديار  سرهنگ 
توصيه هايى از مردم درخواست 
كــرد خودروهاى خــود را به 
سيســتم ايمنى مجهز كرده و 
از نگهدارى اشيا، اموال قيمتى 
و پــول در خودروها خوددارى 
تردد مشكوك  و هرگونه  كنند 
در اطراف خودروها را بالفاصله 

به مركز 110 اطالع دهند.
وى، عدم تجهيز خودرو به لوازم 
ايمنى، بى احتياطى هنگام سوار 
كردن مسافر و ترك خودرويى 
كه مســافر داخل آن اســت، 
ســهل انگارى  و  بى احتياطى 
شيشه  و  در  گذاشتن  باز  نظير 
قرار  با  دزدان  تحريك  خودرو، 
صندلى هاى  روى  وسايل  دادن 
خــودرو يا نصــب تجهيزات 
گرانقيمــت روى خودرو و رها 
كردن خودرو در محل هاى ناامن 
بدون رعايت اصول امنيتى را از 
عوامل زمينه ساز اصلى سرقت 
عنوان  خودرو  داخل  محتويات 

كرد.
 اين مقام ارشد پليس بيشترين 
آمار سرقت خودرو را مربوط به 
خودروهاى فاقد سيستم ايمنى 
دزدگير، قفل فرمان و قفل پدال 
دانست و اظهار كرد: مردم براى 
پياده شدن از خودرو حتى براى 
چند لحظه خودرو را خاموش و 

سوئيچ را بردارند.
اين مسؤول افزود: دزدان گاهى 
اوقات با آگاهى از وجود اشياى 
باارزش يا پــول داخل خودرو 
از  به تعقيب و ســرقت  اقدام 
خودرو مى كنند و با يك تصادف 
ساختگى يا پنچر كردن خودرو 
شــدن  پياده  و  توقف  موجب 

راننده مى شوند.
ســرهنگ احمدى در پايان از 
نقليه  وســايل  خواست  مردم 
خــود را به وســايل ايمنى و 
بازدارنــده مناســب مجهز و 
از پاركينگ هــاى عمومــى و 
براى  خانه  حياط  و  شــخصى 
پارك خودروهاى خود استفاده 
خودرو  كردن  پارك  از  و  كنند 
در ساعات پايانى شب در نقاط 
خلوت و در معابرى كه نور كافى 

ندارد، جدا خوددارى كنند.

كاميون 24 چرخ
  كاوه م. راد

خط قرمز| يــك زن با انگيــزه مرموزى نــوزادى را از 
بيمارستانى در بيجار ربود و به خانه اش برد.

اين كودك ربا كه خيلى ســريع بازداشــت شد، مى گويد 
تصميمى آنى گرفته و شــوهرش تصور مى كرد نوزاد امانتى 

يكى از بستگانشان است!
ساعت 1/30 بامداد 6 آذرماه  امسال بود كه ماجراى ربوده 
شدن نوزادى از ســوى مسؤوالن بيمارستان امام حسين(ع) 

بيجار به پليس مخابره شد.
مأموران بالفاصله با دســتور داديار كشــيك دادســراى 
بيجار به بازبينى فيلم دوربين هاى مداربســته بيمارســتان 
امام حســين(ع) دســت زدند و ديدند كه رباينده نوزاد زنى 
جوان اســت كه با عجله بيمارســتان را ترك كرده و ســوار 

خودرويى گريخته است.
خيلى زود مســير فرار تحت بررسى قرار گرفت و مأموران 
ســاعتى بعد خود را پشت درهاى بســته مخفيگاه اين زن 

كودك ربا رساندند .
با نفوذ غافلگيرانه، زوج جوانى كه نوزاد ربوده شــده را در 
اختيار داشتند، بازداشت شدند و همزمان با بازگرداندن نوزاد 

به بيمارستان و آغوش مادرش تحت بازجويى قرار گرفتند.
زن جــوان گفت: قبال خودم بچه داشــته و بچه  ام از دنيا 
رفت، هميشه دوســت داشتم نوزاد ها را ببينم و شبانه بدون 

برنامه قبلى اقدام به اين نوزاد ربايى كرده ام.
وى افزود: من به شــكل ناگهانى و نه به قصد ربودن نوزاد 
در اواخر شــب به بيمارستان امام حسين(ع) رفتم و با توجه 
به عشق و عالقه اى كه به بچه ها دارم، به بخش نوزادان رفته 
و بعد از اينكه پرســتار، جوياى همراهان و بســتگان مادرى 
كه وضع حمل كرده بود، شــد، من خــود را به عنوان همراه 
معرفى كردم و پرســتار نوزاد را كه در پتويى پيچيده بودند، 
بدون درخواســت هيچگونه مدرك و كارت شناسايى به من 

تحويل داد.
زن كودك ربــا گفت: خودرويى كه با آن نوزاد را به خانه ام 
انتقــال دادم يك آژانس بود كه به صورت اتفاقى ســوار آن 
شــدم و همسرم از دزديدن نوزاد بى اطالع بوده و اين نوزاد را 

به جاى نوزاد يكى از آشنايان كه به من سپرده اند، جا زدم.
دادســتان بيجار به ســوابق كيفرى اين زن و همسر وى 
نيز اشــاره كرد و بيان داشــت: اين زوج با توجه به بررسى ها 

محكوميت هاى كيفرى هم داشته اند.
اتهام چيست؟

دادســتان بيجار در خصوص مجازات ربودن نوزاد گفت: 
بر اســاس ماده 631 قانون تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده 
«هر كسى طفلى را كه تازه متولد شده است، بدزدد و مخفى 
كند يا او را به جاى طفل ديگرى يا متعلق به زن ديگرى غير 
از مادر طفل قلمداد كند، به 6 ماه تا 3 ســال حبس محكوم 

مى شود».
وى ادامه داد: عنوان اتهامى اين زن بر اســاس قانون اگر 
همســر وى در اين امر مشاركت داشته باشد، دزديدن طفل 

است و عنوان مجرمانه آن آدم ربايى نيست.

در بيجار كردستان رخ داد

جزئيات ربودن نوزاد 
از بيمارستان در شب تولد

جنايت  يــك  عامل  قرمز|  خط 
پيش از اعدام تسليم بيمارى كشنده 
شد. 29 ارديبهشت سال 91 مأموران 
پليس هنگام گشــت زني در يكي از 
خيابان هــاي محله اميريــه تهران به 
يك خودرو كه در كنار خيابان پارك 
شده بود، مشكوك شدند و با بررسي 
ميداني از خودرو جسد مرد جواني در 
صندوق عقب پيدا شــد كه با ضربات 

چاقو به قتل رسيده بود.
مأموران با بررســي هاي بيشتر از 
اين خودرو، تلفن همراهي را در جيب 
قرباني يافتند و با بررســي اين تلفن 
همراه ردپاي يك زن آشنا را به  دست 

آوردند كه با اين مرد در ارتباط بود.
با دســتگيري اين زن، وي پرده از 
راز جنايت برداشت و گفت: شوهر من 
چنــد وقتي بود كه با مقتول اختالف 
داشــت و يك روز با اعالم اينكه قصد 

دارد بــه اين اختالفــات پايان دهد، 
مقتول را به خانه كشاند. بعد از اينكه 
اين مرد جــوان در خانــه ما حضور 
پيدا كرد، جر و بحث وي با شــوهرم 
باال گرفت و همســرم با ضربات چاقو 
او را به قتل رســاند و بعد از قتل نيز 
جســد مقتول را درون صندوق عقب 

خودرواش گذاشت.
بــا اعتراف هــاي ايــن زن جوان، 
شوهرش نيز دســتگير شد و به قتل 
مرد جوان اقرار كــرد. عامل جنايت 
در شــعبه 71 دادگاه كيفري استان 
تهــران به قصاص محكوم شــد و در 
فهرســت اعدامي ها قرار گرفت. بنابر 
ايــن گزارش، مرد قاتــل كه بيماري 
شــديد كليوي داشت مدتي پيش در 
يكي از بيمارستان هاي تهران بستري 
شد تا اينكه پنجشنبه گذشته به دليل 
تشديد بيماري به كام مرگ فرو رفت. 

ايسنا| 9 فروشگاه در صومعه سرا 
دچار آتش سوزى ويران كننده شدند.

مســؤول آتش نشــانى تولمشــهر 
صومعه سرا از وقوع آتش سوزى گسترده 
در 9 مغازه اين شــهر خبر داد و گفت: 
با تالش آتش نشانان، اين حريق به طور 
كامل مهار شد. محمود قاسمى افزود: 
ســاعت 2/30 بامداد يكشــنبه، خبر 
آتش سوزى در مسير ورودى تولمشهر 
و در جاده رشت - فومن منطقه كالشم 
به 125 اعالم و مأموران ايســتگاه هاى 
آتش نشــانى صومعه ســرا و تولمشهر، 
همــراه تانكرهــاى آب و خودروهاى 
تنفســى به محل حادثه اعزام شدند. 

وى ادامه داد: در اين ســانحه 9 مغازه 
كمك فنرسازى  مبل سازى،  مكانيكى، 
و... دچار آتش ســوزى گسترده شدند. 
قاســمى اظهار كرد: وجــود روغن و 
بنزين در اين مغازه ها ســبب شعله ور 
شــدن و افزايــش دامنه آتش شــده 
بــود و يك خــودروي پرايــد داخل 
مغازه نيز طعمه حريق شــد. وى بيان 
داشت: آتش نشــانان پس از دو ساعت 
و نيــم تالش در ميان شــعله ها موفق 
شــدند آتش را خاموش كنند. مسؤول 
آتش نشانى شهردارى تولمشهر با بيان 
اينكه اين حادثه تلفات جانى نداشت، 
گفت: پس از بررسى دقيق علت وقوع 
حادثــه، ميزان خســارت هاى وارده و 

دليل اين آتش سوزى اعالم مى شود.

بيمارى كشنده قاتل پيش از اعدام

خاكستر شدن 9 فروشگاه در آتش سوزى

خط گزارش

عبور از مرز اخالق
از نگاه رفتار شناسى اجتماعى اينگونه حركات فقط باعث تضعيف اعتماد اجتماعى و كاهش 
ايمان مردم مى شود، امروزه تشــكل هاى غيردولتى و نهادهايى وجود دارند كه با تالش و 
صداقت در زمينه هاى گفته شده فعاليت مى كنند و به طور مستقيم حامى نيازمندان واقعى 
هستند. در مقابل اين گروه ها عده اى از افراد وجود دارند كه متكديان حرفه اى هستند، يعنى 
صبح كه از خواب بر مى خيزند، به دنبال فريب دادن مردم با انواع دروغ هاى خود هســتند.

گزارشى از پرونده هاى كالهبردارى 
كه مجرمان از احساسات قربانيان سوءاستفاده مى كنند
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رازگشايى از قتل
نوه و مادربزرگ

در شمال پايتخت

عروس خانواده و پسرى جوان 
به اين 2 جنايت اعتراف كردند

فريبكارى زن شياد
 در سرمايه گذارى هاى 

طاليى

بيمارى كشنده قاتل 
پيش از اعدام

شهادت يك پليس 
در «ريگان»
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