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سناریوی گانگستری

برای سرقت مسلحانه بانک

پزشکسرشناسبهجایهمسرش

همســرش در تحقیقــات گفــت :دو مــرد مســلح
وارد خانه شــده و پس از سرقت طالها در راه پلهها با
همسرم درگیر شده و او را به قتل رساندند.بالفاصله
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخــت وارد
عمل شــدند .در بررسیهای صورت گرفته مشخص
شــد زن میانســالی بــه نام فریبــا که عــروس خانواده
همســر ایــن پزشــک بــود بــا آنهــا اختــاف داشــته
اســت .همین ســرنخ باعث شــد که تحقیقــات روی
زن میانســال متمرکــز شــود و کارآگاهــان خیلــی زود
دریافتنــد فریبــا با همدســتی ســه مرد ،عامــان این
جنایت هستند.ســردار عیرضا لطفــی ،رئیس پلیس
آگاهــی تهــران بزرگ با اعــام این خبــر گفت :بدین
ترتیــب تیم جنایی درچندین عملیات ویژه هر چهار
متهم را بامداد دوشنبه  26فروردین در خانههایشان
بازداشت کردند .در نخستین بازجوییها هر سه مرد
اعتراف کردند که از ســوی فریبا و در ازای دریافت 30
میلیــون تومان اجیر شــدهاند تا خواهر شــوهر و مادر
شوهر او را به قتل برسانند.
توگو با عامل اصلی جنایت
گف 
توگــو بــا خبرنــگار «ایــران» از
مــرد جــوان در گف 
جزئیات قتل میگوید:
ëëچرا دکترباســتانی را به قتل رساندی؟ قصدمان
کشــتن او نبــود ،مــا قــرار بــود همســرش را بــه قتــل
برسانیم( .متهم جوان که چند متری با فریبا فاصله

دارد با دســت اشارهای به او میکند و ادامه میدهد)
فریبا دســتور قتل همسر باستانی -خواهر شوهرش-
را داده بــود .تــازه قــرار بود بعــد از قتل ایــن زن ما به
شــهرک اکباتان محل زندگی مادرشوهر فریبا برویم
و او را هم به قتل برسانیم.
ëëدوقتلبرایچه؟به خاطر پول .اوایل من جوشکار
بودم اما تعدیل نیرو باعث شــد که اخراج شوم .بعد
از روی ناچــاری در متــرو دستفروشــی میکردم .یک
ســال قبــل در مترو با فریبا آشــنا شــدم .بــرای هزینه
عروســی و هزینه بیماری قلبی و کلیوی همسرم نیاز
به پول داشــتم .فریبا که از وضعیت زندگیام با خبر
شــد به من گفت کار خوب ســراغ داشته باشم انجام
میدهی؟ گفتم بله .فریبا شمارهام را گرفت و حدود
دو ماه بعد با من تماس گرفت.
ëëو از تو خواســت کــه آدم بکشــی؟ بلــه ،اول قرار
شــد کــه در ازای  10میلیــون تومــان خواهرشــوهر و
مادرشــوهرش را بــه قتــل برســانم .او از زندگــیاش
نمیگفــت ،فقــط میگفــت کــه خواهرشــوهر و
مادرشــوهرش او را اذیــت میکننــد و باعث شــده که
زندگــیاش از هــم بپاشــد 10 .میلیــون تومــان در آن
شــرایط برای من خیلی پول بود و میتوانستم بدهی
هایم را بدهم.
ëëپسچرااینهمهوقتطولکشید؟می ترسیدم
برای همین مدام این کار به تأخیر میافتاد .البته سه
مــاه قبل یکبــار فریبا مرا به مقابل خانــه آنها برد و از

مقتول

من خواســت به داخل خانه بروم و خواهرشــوهرش
را به قتل برســانم .اما وقتی همســرش در را باز کرد،
ترسیدم و به دروغ گفتم که شنیدهام که شما نیکوکار
هســتید .مــن میخواهم ازدواج کنم و از شــما کمک
مالــی میخواهم .او هم گفت که اشــتباه گفتند و من
ســریع برگشــتم .اما وسوســه پــول و مشــکالت مالی
باعث شــد که برای دومین بــار یا بهتر بگویم آخرین
بار راهی خانه باستانی شویم.
ëëآن روز چه اتفاقی افتاد؟ ساعت یک ربع به  10بود
که زنگ خانه را به صدا درآوردیم و خودم را مأمور آب
معرفی کردم .همســرش در را باز کرد .من و ســهراب
وارد خانه شدیم و ایمان هم که راننده بود کمی جلوتر
از خانه داخل ماشین به انتظارمان ماند .از همسرش
خواستم به شوهرش بگوید مقابل در بیاید .لحظاتی
بعد دکتر مقابل در آمد و من با شوکری که داشتم به
او حمله کردم .اما شوکر به او اثر نکرد او یقه مرا گرفت
و به داخل خانه هل داد و چند مشت به سر و صورتم
زد و شــروع به فریاد زدن کرد .در همین لحظه پایش
بــه میز گیر کرد و تعادلش را از دســت داد و روی مبل
افتاد .آن وقت من و ســهراب اسلحههایمان را بیرون
آوردیــم و آنهــا را تهدیــد کردیــم .من با دکتــر داخل
پذیرایی ماندم و ســهراب به همراه همسر وی داخل
اتــاق رفــت و با جعبــه جواهرات برگشــت .در همین
هنگام دکتــر از خانه فرار کرد تا کمک بخواهد .ما هم
او را دنبال کردیم .ســهراب زودتر از من از خانه خارج

شد و خود را به خیابان رساند .در پاگرد دوم به اول به
او رســیدم و او با مشــت ضربهای به صورتم زد .باهم
درگیر شــدیم و من تیرها را شــلیک کردم .خودم فکر
میکنم دو تیر شلیک کردم اما پلیس میگوید سه تیر
شلیک شده است.

ëëمگر شــما برای کشتن خواهر شــوهر فریبا نرفته
بودیــد پــس چــرا طــا ســرقت کردید؟فریبــا بــه

مــا دســتور قتــل داده بود امــا ما بــا خودمــان گفتیم
خواهرشــوهر فریبا را با تهدید اسلحه میرباییم و دو
روز در خانــه یکی از دوســتانم نگــه میداریم .بعد از
آن زن میانســال را بــه فریبا تحویــل میدهیم و به او
میگوییم که خودش هر کاری میخواهد انجام دهد.
ëëبعد از جنایت چه کردی؟ ســوار ماشــین شــده و
راهی خانهمان شــدیم .یکی از اسلحهها را در اطراف
میــدان آزادی و دیگری را در مســیر تهــران به کرج از
ماشین به بیرون پرتاب کردم.
ëëاســلحه را از کجــا آورده بودی؟فریبــا بــه مــن
شمارهای داد و گفت که با آن تماس بگیرم و اسلحه
بخــرم .ما دو اســلحه بــه قیمت  5میلیون و ســیصد
هزار تومان خریدیم.
ëëپول اسلحه را از کجا آوردی؟ خودمان .البته قرار شد
فریبــا به خاطر قتلها  30میلیون تومان به ما بدهد.
از ایــن ســی میلیون تومــان ،حدود  5میلیــون تومان
بابت خرید اســلحه رفت ،حــدود  5میلیون تومان را
هم قــرار بود به راننده بدهیــم و  20میلیون میماند

ایران

گروه حــوادث /زن جــوان کــه خواهرشــوهر و مادرشــوهرش را عامل
طالق خود میدانست با اجیر کردن سه مرد نقشه قتل آنها را طراحی
کرد .اما مردان اجارهای به اشــتباه داماد خانواده را به قتل رساندند.به
گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســاعت  10:30جمعــه  23فروردین
مأموران کالنتری  103گاندی در جریان قتل پزشــک  63سالهای به نام
محمود باستانی که مشــاور رئیس بیمارستان فیروزگر بود در خانهاش
قــرار گرفتند .لحظاتی نگذشــت که تیم جنایی راهــی صحنه جنایت
در خیابان ظفر ،خیابان دلیری شــدند .آنها در پاگــرد طبقه اول به دوم
با جسد مرد میانســال درحالی مواجه شدند که با شلیک گلوله به قتل
رسیده بود.

که بین من و سهراب تقسیم میشد.
ëëخبر قتل دکتر را چه زمانی به فریبا گفتید؟ همان
لحظــه بــه او زنــگ زدم و گفتــم .او خندیــد و گفــت
باید هر دویشــان را میکشــتی و سفارش کرد که مادر
شــوهرش را هم بکشــم .در این یک سال فقط دو بار
فریبا را در ایســتگاه مترو دیــدم و مابقی در تلگرام یا
تلفنــی در تمــاس بودیــم .فریبا حتی عکــس خواهر
شــوهرش به همــراه باســتانی را بــرای ما فرســتاد تا
اشتباه نکنیم و شخص دیگری رابه قتل نرسانیم.
توگو با طراح جنایت
گف 
فریبــا ،طــراح ایــن جنایت اســت .او کــه از خواهر
شوهر و مادرشوهرش کینه به دل داشت دستور قتل
را صادر کرد اما حاال منکر این ماجرا است.
ëëچرا دستور قتل دادی؟ من چنین کاری نکردم14 .
سال است که مادرشوهرم را ندیدهام و هیچ رابطهای
با آنها نداشتم چرا بخواهم آنها را بکشم.
ëëچرارابطهنداشتی؟ نیازی نبود که با آنها در تماس
باشم.
ëëبا همســرت اختالف داشــتی؟او با مــن اختالف
داشــت .هــر کســی مــن و همســرم را با میدیــد فکر
میکرد پدر و دختر هســتیم .همسرم بیماریام اس
داشــت و یک ســال جدا زندگی میکردیم اما اسفند
پارســال طــاق گرفتم .دختــر  23ســالهام هم با من
زندگی میکند.

گــروه حــوادث -مرجــان همایونــی /زن تحصیلکــرده بــه شــیوه
خبر فیلمهای گانگســتری بــا نارنجک و اســلحه وارد بانک شــد تا 22
هزار دالر پول نقد سرقت کند .او تهدید کرد میخواهد بانک را به
همراه کارمندانش منفجر کند .اما این فیلم هیجان انگیز فقط  8دقیقه طول کشید .به
گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت 10:30صبح دوشنبه 26فروردین زن میانسالی
درحالی که بســتهای زیر چادرش مخفی کرده بود وارد بانک ملت شعبه فرمانیه شد.
او چند دقیقهای روی صندلی انتظار مشــتریان بانک نشســت و زمانی که مطمئن شد
مشتری دیگری به غیر از خودش داخل بانک نیست به میز رئیس بانک نزدیک شد.
اما قبل از آن یک قبضه نارنجک را داخل گلدان نزدیک در اتاق رئیس بانک قرار داد.
زن  64ساله وارد اتاق رئیس شد و ناگهان جعبهای را روی میز رئیس گذاشت و گفت:
داخل این جعبه بمب است .اگر به خواستهام عمل نکنی بمب منفجر میشود .من
 22هــزار دالر نقد میخواهم.چراغ کوچکی که روی جعبه چشــمک میزد و ریموت
کنترلی که در دســت داشــت خبر از یک انفجار زود هنگام میداد .زن گفت اگر پول را
ندهــی دکمه را میزنم و همه جا را منفجر میکنم.رئیس بانک به بهانه آوردن پول
اتاق را ترک کرد و از کارمندان نیز خواســت بالفاصله از بانک خارج شــوند .ســپس با
پلیس تماس گرفته و درخواست کمک کردند .دقایقی بعد نیز باتوجه به حساسیت
موضــوع ســرکالنتر و رئیس کالنتری  123نیــاوران و مأموران پلیــس در محل حاضر
شدند .آنها با اینکه میدانستند هر لحظه امکان انفجار وجود دارد اما وارد بانک شده
توگو شوند.
تا با زن میانسال وارد گف 
 8ëëدقیقه بعد /...سر کالنتر نیاوران شروع به صحبت با زن میانسال کرده و درنهایت
موفق شــد هشــت دقیقه بعد او را وادار به تسلیم کنند .وی بعد از تسلیم مدعی شد
که بمب و نارنجک تقلبی بوده اســت و تنها برای ترساندن رئیس بانک و رسیدن به
هدفش این کار را انجام داده است .سردار ظهیری -رئیس پلیس پیشگیری پایتخت-
در تشــریح این خبر گفت :داخل جعبهای که زن میانسال به همراه داشت ،مقداری
ســنگ بــود که به هیــچ وجه چاشــنی و مــواد منفجره به همــراه نداشــت .همچنین
مشــخص شــد کلت و نارنجک همراه وی نیز قالبی بوده و قابلیت شــلیک و انفجار
نداشته است.
توگوبازنمیانسال
ëëگف 
چرا تصمیم به این کار گرفتی؟ از زندگی خسته شده بودم ،وضعیت زندگیام در ایران
خیلی سخت بود و برای همین به همراه دخترم و یکی از دوستانم تصمیم گرفتیم
که از ایران خارج شــویم .اما هزینه رفتنمان از ایران  20هزار دالر بود و من این پول را
نداشتم .این موضوع انگیزهای شد تا به فکر سرقت از بانک بیفتم.
چرا این بانک را انتخاب کردی؟ من از مترو تجریش پیاده شــدم .در راه  5بانک دیگر
را هم دیدم و برای ارزیابی و سنجش ماجرا به داخل آنها هم رفتم .اما آنها مناسب
سرقت نبودند و درنهایت من بانک ششم را برای این کار انتخاب کردم.
این بانک چه ویژگی داشت که آن را انتخاب کردی؟ چهره رئیس بانک معصوم بود و
به نظر میرسید که راحت میشود از آنجا سرقت کرد.
شوهرت از این ماجرا با خبر بود؟ شوهرم سال  79یا  80بود که ما را رها کرد و رفت .من
در اوج جوانی مجبور شدم که به تنهایی دخترم را بزرگ کنم.
ایده این ســرقت را چه کســی داد؟ خودم .من لیســانس علوم اجتماعی دارم و بسیار
مطالعهمیکنم.
وســایل را از کجا آوردی؟ /همه آنها را در خانه داشــتم .چراغ چشــمک زن برای یک
عروســک بود .تمام وســایلی را که در خانه داشتم کنار هم گذاشتم و با ایده گرفتن از
فیلمهای گانگستری خارجی آنها را درست کردم.

