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کفشهای کودک راز آدم ربایی را فاش کرد
اخبار

گروه حوادث /زن معتاد که پسر 5ســالهای را در میدان میوه و تربار ربوده بود با
هوشــیاری پدر بچه دستگیر شد.ســرهنگ بهزاد ثابت راسخ  -رئیس کالنتری
 150تهرانسر -درتشریحاینخبرگفت:ساعت 9شبسهشنبهخبریمبنیبر
آدمرباییدرمیدانمیوهوترباربهکالنتریاعالمشد.مأمورانگشتبالفاصله
در محل حاضر شدند و در نخستین بررسیها دریافتند زنی  ۴۴ساله عامل این
کودکربایی اســت .والدین این پســربچه که برای خرید به ایــن مرکز مراجعه
کرده بودند به مأموران گفتند :در یک لحظه به علت سهلانگاری ،حواسمان
از کودک پرت شــد و متوجه شدیم پسرمان نیســت.در حالی که آنها همه جا را
به دنبال او میگشــتند ناگهان پدر بچــه زنی چادری را دید که بــا عجله در حال
فرار است .در همین هنگام ،از روی کفشهای بچه که از زیر چادر این زن بیرون
ماندهبودمتوجهماجراشدهوازفرارزنجلوگیریکردند.
اینمقامانتظامیاضافهکرد:متهمبههمراههمســروفرزند ۱۳سالهشان
در شــهر قدس زندگــی میکنند و هــر دو معتاد به هروئین هســتند .بر اســاس
شــواهد به نظر میرســد وی اختالالت روانی دارد که البته در صورت اعزام وی
بهپزشکیقانونینظریهاعالمخواهدشد.ویدرتحقیقاتپلیسیعنوانکرد
من فکر میکردم این کودک فرشته اســت و قصد داشتم او را با خود به خانهام
ببرم.

سرقت با  70کلید کامپیوتری
گــروه حوادث  /ســارق حرفــهای کــه جهیزیه کامل یــک عــروس و داماد را
ســرقت کــرده بــود ،در حالی دســتگیر شــد که مدعی اســت برای پــر کردن
اوقات بیکاریاش دزدی میکند.
از اواخر ســال گذشته افزایش سرقتهای سریالی از خانههای محدوده
کهریــزک ،مأمــوران پلیــس را بــر آن داشــت تــا بهدنبــال ردی از ســارق یا
ســارقان باشــند تا اینکه در یک عملیات پلیســی موفق شــدند ســارق را در
مخفیگاهش به همراه بخشــی از اموال سرقت شده ،طال و جواهرات و یک
دســت جهیزیه کامل دستگیر کنند.ســرهنگ ابراهیم شریفی مقدم رئیس
کالنتری  ۱۷۰کهریزک در خصوص جزئیات این پرونده گفت :متهم شــیوه
و شــگرد خاصی در ســرقتهایش داشــته و با اســتفاده از یک دسته کلید و
 ۷۰کلیــد کامپیوتــری قفل درها را بــاز میکرد .اما نکته جالب آن اســت که
متهم در اظهاراتش عنوان کرده که ســرقت شــغل دومــش بوده و عصرها
در ایــام بیــکاری پــس از پرســه زدن در کوچهها خانههایی کــه چراغهایش
خامــوش بود را شناســایی کــرده و زنگ در را میزد  -وقتــی از خالی بودن
آن اطمینان حاصل میکرد با اســتفاده از دســته کلیدی که همراه داشــت
وارد آن خانــه میشــد و اموال ارزشــمند مانند طالها و ارز و پول را ســرقت
میکرد  -چنانچه آنها را پیدا نمیکرد وســایل با ارزش و کم حجم خانه را
میدزدید .در ادامه رسیدگی به این پر ونده دو مالخر هم دستگیر شدهاند.
متهــم که بــه مواد روانگــردان شیشــه اعتیــاد دارد ،در پرونــدهاش چندین
سابقه کیفری نیز به چشم میخورد.

بازگشت دو اعدامی به زندگی
گروه حــوادث  :ایران واشــقانی فراهانی  /دو مــرد اعدامی
جویندگان در لحظههــای پر اضطــراب که شــمارش معکوس برای
عاطفه
انتقال آنها به پای چوبه دار آغاز شــده بود ،نمیدانستند
که خداوند نامه آزادی آنها را امضا کرده اســت و نور مهربانی ،دیوار تاریک
ســلول آنها را شــکافته اســت.دو زندانی در شــهرهای شــیراز و دره شــهر که
ســالها پیش در جریان درگیری مرتکب جنایت شده و محکوم به قصاص
نفــس بودند ،با کمک یک زوج نیکوکار و جلب رضایت خانواده مقتوالن از
مرگ نجات یافتند.
ëëقتــل در زمین فوتبــال /درگیری لفظی بهرام  17ســاله در زمیــن فوتبال با
دوســتش بــه خاطر تنه زدن در هنگام بــازی ،با جانبــداری بازیکنان دو تیم
و هیجــان پســربچهها ،به یک نزاع دســته جمعی تبدیل شــد .در این میان
محمــود بــا ضربه چاقــو از پا درآمــد و بازی فوتبــال در زمیــن خاکی به یک
پرونده جنایی در دادگاه شیراز بدل گشت.پسر نوجوان دستگیر و به قصاص
نفس  -اعدام -محکوم شد.
پــدر بهــرام در زمان دســتگیری پســرش بر اثر ســکته قلبی جــان باخته
بــود .زندگــی تلــخ مادر بهــرام در مرگ همســر و نبود پســرش به کابوســی
دردآور میمانســت که انتهایی نداشت 13 .ســال از آن روز شوم میگذشت
و او امیدی به رهایی پســرش از زندان نداشــت .زن درد کشــیده هر ســال که
شــمعی بر مزار شوهرش میگذاشــت ،به خاطر می آورد که او و پسرش در
یک روز با هم رفتند و همیشــه دعا میکرد حداقل سفر پسرش بیبازگشت
نباشد.
حاال دعای این مادر مستجاب شده و زوج نیکوکار البرزی با کمک آقای
بازیگر معروف سینمای کشور و پرداخت  350میلیون تومان دیه به اولیای
دم در آخرین فرصت ،جان این جوان اعدامی را خریدند.
ëëنامــهای از ایالم /دومین اعدامی «ســلیمان» بود که از تیر  91به اتهام قتل
عمد در شهرستان دره شهر روانه زندان شد 7 .سال در زندان هر لحظهاش
با پشیمانی سپری شد .او متهم به قتل پسر عمویش بود .خانواده عمویش
بــه خاطر فرزنــدان کوچــک وی و در ازای دریافــت دیه  50میلیــون تومانی
حاضر به گذشــت شدند اما سلیمان توانایی پرداخت دیه را نداشت و برای
آزادی از زندان و پایان این کابوس ســیاه ،چشــم امید به نیکوکاران داشــت.
این بار نیز زوج نیکوکار البرزی پیش قدم شــده و با پرداخت دیه به خانواده
مقتــول مقدمــات آزادی این زندانــی را فراهم کردند.حاجی رضا شــاکرمی
دادســتان اســتان البــرز با تأیید خبــر کمک این نیکــوکار بــه آزادی زندانیان
گفت :این فرد نیکوکار همچنین در مراســم گلریزانی که چندی قبل برگزار
شــد  110میلیون تومان بــرای آزادی  21زندانی جرایم غیرعمد و محکومین
مالــی آبرومند پرداخت کــرد«.ر.ف» نیکوکار البرزی نیز به خبرنگار «ایران»
گفت :هر چند این دو محکوم مرتکب قتل عمد شدهاند اما با سپری کردن
ســالهای زیادی از عمر خود پشــت میلههای زندان بشــدت ابراز پشیمانی
کــرده و متنبــه شــدهاند .در آییــن ما بــر اهمیت نجــات دیگــران از گرفتاری
و انجــام امور خیر ،توصیه شــده اســت و با عمــل به این تأکیدات ،هر ســاله
تعدادی زندانی بدهکار را آزاد کرده و نزد خانوادهشان برمیگردانیم.
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قاتل  4مرد در اردبیل اعدام شد

گروه حوادث /مرد جنایتکار که دو شــهروند
اردبیلی و دو مأمور مرزبانی را در یک روز در
منطقه بیله ســوار به قتل رسانده بود صبح
دیروز به دار مجازات آویخته شد.
این جنایتها ســاعت یــک بامداد دوم
اردیبهشــت  93در منطقه خروسلوی بیله
ســوار اردبیــل و در ســه راهی ســایت صدا و
ســیما رخ داد« .حســین ولی نژاد» از درجه
داران و «علی شــجاع» ،ســرباز وظیفه ناجا
هنــگام گشــت بــه دو خــودروی پــژو 405

و زانتیــا در کنــار جــاده مشــکوک شــدند .با
نزدیــک شــدن به خودروها مشــخص شــد
راننــده پژو پشــت فرمــان به قتل رســیده و
جســد خونین دیگــری نیــز در کنــار خودرو
افتــاده و هر دو آنها از فاصله نزدیک هدف
شلیک گلوله قرار گرفته بودند.
دو مأمور گشــت با مشــاهده این صحنه
بالفاصلــه موضــوع را گــزارش کردنــد امــا
دقایقی از این تماس نگذشــته بود که افراد
ناشناســی از داخــل یک خــودروی زانتیا که

در اطــراف کمیــن کــرده بودنــد بــا اســلحه
کالشنیکف به سمت مأموران شلیک کرده
و هــر دو را بــه شــهادت رســاندند .ضاربان
پس از این تیراندازی ،مأمور گشت موتوری
را که بــرای کمک آمده بود ،مجروح کرده و
سوار بر خودروی زانتیا متواری شدند.
در ادامــه تحقیقــات مشــخص شــد کــه
عامالن جنایت از قاچاقچیان عتیقه بودند
که چندی بعد شناســایی و دســتگیر شدند
و عامــل اصلی جنایت پــس از محاکمه به

قصاص محکوم شد.
ناصرعتباتــی ،رئیــس کل دادگســتری
اردبیــل بــا تأییــد اجــرای این حکــم گفت:
حکم این پرونده پس از بررســیهای دقیق
در دادگاه کیفــری یک اســتان اردبیل صادر
و در دیوان عالی کشــور مورد بررســی دقیق
قــرار گرفــت و تأییــد شــد .ایــن رأی پــس از
انجــام تشــریفات قانونــی بــه درخواســت
اولیای دم چهار مقتول صبح چهارشنبه به
اجرا درآمد.

حریق در پست برق جنوب پایتخت

گروه حوادث /آتشسوزی در پست توزیع برق نیروگاه بعثت
تهــران ،بخشهایــی از پایتخــت را ســاعتها در خاموشــی
فــرو بــرد .ایــن حریــق کــه ظهــر دیــروز در پســت فــوق توزیع
 63کیلوولتــی درون محوطــه نیــروگاه اتفــاق افتــاد بــا تالش
آتشنشــانان مهار شد .پس از این آتشســوزی برق برخی از
مناطــق جنوب تهران قطع شــد که متخصصان شــرکت برق
منطقهای اســتان با همکاری متخصصان شــرکت توزیع برق
منطقــه بخشهای زیادی از خاموشــی را پس از ســاعتی رفع
کردند .علت وقوع حادثه و میزان خســارت در دستور بررسی
شرکت برق منطقهای استان تهران قرار دارد.

سارقانیکهاسکورتداشتند

گروه حوادث /سردسته باند سرقت از زنان در
پایتخت ،موتورســواری را اجیر کرده بود تا او و
همدستش را هنگام سرقت اسکورت کند.
به گــزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،اواخر
اردیبهشــت کارآگاهــان پایــگاه ششــم پلیس
پایتخــت در جریــان ســرقتهای خشــن از
زنان پایتخت قــرار گرفتند .زورگیران به بهانه
پرسیدن آدرس به سوژههایشان نزدیک شده
و پــس از ضرب و شــتم آنها با گذاشــتن چاقو
روی گردنشــان پول و طالهایشان را به سرقت
میبردند.بهدنبــال این گزارشــات کارآگاهان
بــه بازبینــی دوربینهــای مداربســته اطــراف
محلهــای ســرقت پرداختنــد .دوربینهــا
صحنــه زورگیریهــای مردان خشــن را ضبط
کرده بودند.با بهدست آمدن تصویر متهمان،
کارآگاهان به ســراغ آلبوم مجرمان سابقهدار
اداره آگاهی رفته و موفق شدند هویت مردان
خشن را شناسایی کنند .سردار علیرضا لطفی،
رئیــس پلیس آگاهی پایتخت در رابطه با این
خبر گفت :با اعتراف متهمان به دهها سرقت
از زنان ،به دســتور بازپرس بهشــتی از شــعبه
دوم دادسرای ویژه سرقت متهمان در اختیار
کارآگاهــان پایــگاه ششــم پلیس آگاهــی قرار
داده شــده و تحقیقــات در رابطه با شناســایی
سایر مالباختگان احتمالی ادامه دارد.

سرقت مقابل چشمان دختر  6ساله

بــا دســتگیری متهمــان ایــن پرونــده ،از

مالباختــگان خواســته شــد تا برای شناســایی
ســارقان بــه اداره آگاهــی برونــد .یکــی از
مالباختــگان کــه زن جوانی اســت به خبرنگار
«ایران» گفت :ظهر بود و منتظر دخترم بودم
کــه ســرویس مهدکــودک او را بیــاورد .وقتــی
دختــرم پیاده شــد و به طرف خانــه رفتیم به
محض اینکــه خواســتم در را ببنــدم ناگهان
مرد جوانی دســتش را روی در گذاشــت و مرا
بــه داخــل راهــرو هــل داد بعــد چاقــو را روی
گردنم قرار داد .دخترم شــروع به گریه کرد .او
با دســت دیگرش دهان بچــهام را گرفت .مرا
تهدید به مرگ کرد و من از ترس جان خودم
و بچــهام حرفــی نــزدم .طالهایــم را گرفــت
و بــا موتورســیکلتی کــه در نزدیکــی خانهمــان
توقــف کــرده بــود فــرار کــرد.در میان شــاکیها
زنان ســالخورده هم دیده میشــدند؛ زنانی که
کابوس این ســرقتها چنان ترس و واهمه ای
به جانشــان انداخته بــود حتی جرأت نزدیک
شــدن بــه متهمانی کــه دســتبند به دســت و
پایشان گره خورده بود را نیز نداشتند.

توگو با سردسته باند
گف 

شاهین،سردسته 26ســالهاینبانداست .اوکه
سهسالیاستبهموادمخدرروآورده،فرزندطالق
اســت و بــا خشــونت و قســاوت قلب بــه همراه
دوستانشنقشهسرقتاززنانرااجراکردهاست.
توگــو با خبرنگار «ایــران» از
متهــم در گف 
جزئیات سرقت هایشان گفت.

نهای
ëëچطور ســرقت میکردیــد؟در خیابا 
خلــوت شــرق تهران بــا دو موتورســیکلت که
هر کدام دو سرنشــین داشتند پرسه میزدیم.
بــا دیدن یک زن تنهــا در خیابان به او نزدیک
میشــدیم و مــن از موتورســیکلت پیــاده
میشدم و آدرس میپرسیدم .اگر طال داشت
بــه او حمله میکردم و با گذاشــتن چاقو روی
گردنــش طالهــا را ســرقت کــرده و از محــل
متواری میشدیم.
ëëنقــش موتورســیکلت دوم چه بــود؟ نقش

مرگ  ،فصل پایانی تراژدی دختر دانشجو

گروه حوادث  -معصومه مرادپور /پرونده
مرگ دختردانشــجوی دوره دکترای زبان
فرانســه که پس از آشــنایی با مرد متأهل
در یــک قــرار مالقــات بــا او خــودش را از
فــراز یــک پارکینــگ طبقاتــی در منطقــه
پاســداران تهران به پاییــن انداخته بود با
تبرئه متهم بسته شد.
به گزارش خبرنگار حــوادث «ایران»،
عصر بیســت وهشــتم مهر ســال گذشته
بــه مأمــوران کالنتــری پاســداران تهــران
خبــر رســید یــک دختــر جــوان با ســقوط
از طبقــه ششــم پارکینــگ طبقاتــی جان
ســپرده اســت .مأموران کالنتری وقتی به
محل مورد نظر رســیدند با جسد خونین
فریبا  ۲۸ســاله روبــهرو شــدند .پلیس به
پرس وجو از شــاهدان پرداخت و سرایدار
پارکینــگ طبقاتی به مأموران گفت :چند
ساعت قبل دختر جوان در حالی که سوار
یک دستگاه خودرو  ۲۰۶بود همراه مردی
وارد پارکینــگ شــد .در ادامــه تحقیقهــا
خواهر فریبــا به مأموران گفــت :خواهرم
دانشجوی دکترای زبان فرانسه بود و مرد
جوانی به نام محمود با او ارتباط داشت.
محمود بارها به خواهرم ابراز عالقه کرده
بــود اما خواهــرم به او عالقهای نداشــت.
او بارهــا خواهــرم را تهدیــد کرده بــود .به
همیــن خاطر من به او مشــکوک هســتم
و گمــان میکنــم او خواهــرم را از بــاالی
ساختمان به پایین انداخته است.
بــرادر فریبــا نیــز گفــت :محمــود بــه
خواهــرم وعــده ازدواج و او را فریب داده
بــود .او از خواهــرم عکسهایــی تهیــه و
بارها از او اخاذی کرده بود .خواهرم از این
وضعیت خســته شــده و به همین خاطر
خودش را کشت.
بــا اظهــارات خانــواده فریبــا ،محمود

کــه مــردی متأهل بود بازداشــت شــد .او
در حالــی کــه ســعی داشــت خــودش را
بیاطــاع از این ماجرا نشــان دهد وقتی
بــا فیلمهــای ضبــط شــده در دوربیــن
مداربســته پارکینــگ رو به رو شــد لب به
اعتــراف گشــود و گفــت :قبــول دارم مــن
بــه همراه فریبــا وارد پارکینگ شــدیم اما
فریبــا حــال خوبی نداشــت و مــن پس از
چند دقیقه پارکینــگ را ترک کردم .فریبا
میگفت قصد خودکشی دارد.
این مــرد جــوان دربــاره رابطــهاش با
فریبــا گفت :مــن متأهــل هســتم و فریبا
از ایــن ماجرا مطلع بــود .او به من عالقه
داشــت و مــا بــا هــم رابطــه دوســتانهای
داشــتیم .حتــی مــادرش هــم در جریان
ایــن رابطــه بــود .مــا چنــد بــار با هــم به
رستوران و کنســرت رفته بودیم.در حالی
کــه محمــود ادعــا میکــرد بیگناه اســت
ســرایدار پارکینــگ به نام مهــرداد گفت:
بعــد از اینکه مرد جوانی کــه همراه فریبا
بــود پارکینــگ را تــرک کرد متوجه شــدم
دختــر جــوان حالــش خــوب نیســت .او
از مــن آب خواســت و مــن برایــش آب
معدنی خریدم و در اختیارش قرار دادم.
او میخواســت خودکشــی کنــد کــه بــا او
صحبت کردم اما وقتی از پارکینگ بیرون
رفتم متوجه شدم خودش را کشته است.
پلیس در ادامه تحقیقات پیامکهای
رد و بــدل شــده بیــن محمــود و فریبــا را
بررســی کــرد .در آخریــن پیامــک ارســال
شده از سوی فریبا به محمود نوشته شده
بود :جــای کبودی دســتهایت روی مچ
دستم باقی مانده .من به پزشکی قانونی
میروم و از تو شــکایت میکنم و به همه
میگویم قصد اخاذی از من را داشتی.
با افشای این پیامک محمود بهعنوان

متهم بازداشــت شــد و گفت :آخرین بار
بــا فریبا درگیر شــدم و او را کتــک زدم .به
همین خاطر میخواســت از من شکایت
کند .او از من پول خواســت تا از شکایتش
صرفنظــر کند اما چــون گفته بــودم به او
پولی نمیدهم با من درگیر شد.
با توجه به مدرکهای به دست آمده
برای محمود به اتهام سببســازی منجر
به مــرگ دخترجــوان و برای مهــرداد به
اتهام خودداری از کمک به دختر مصدوم
و پنهان کردن دالیل کیفرخواســت صادر
و پرونده به شــعبه چهارم دادگاه کیفری
یک استان تهران رفت.
در جلســه دادگاه اولیــای دم بــرای
محمــود حکــم قصــاص خواســتند .ولی
محمــود گفت :بــاور کنیــد نمیدانســتم
فریبــا قصــد دارد خودکشــی کنــد .فکــر
میکردم حرفهایش فقط تهدید است.
مــن فیلمــی از او تهیــه نکــرده بــودم .او
خــودش دچار مشــکالت روحی بــود و به
همین خاطر خودکشی کرد.
نگهبان پارکینــگ نیز گفت :من وقتی
متوجــه شــدم حــال دختــر جــوان خوب
نیست برای او آب معدنی خریدم .حتی
او را روی صندلــی ماشــین خوابانــدم.
فریبا بــه من گفت قرص خــورده و قصد
خودکشــی دارد .مــن بــا او صحبت کردم
امــا کمکــی از دســتم برنمــی آمــد .فکــر
نمیکــردم خودش را از باالی ســاختمان
به پایین پرت کند.
در پایــان جلســه دادگاه بــا توجــه بــه
مــدارک موجود محمود و مهــرداد تبرئه
شــدند .صبــح دیروز این حکم در شــعبه
 ۱۳دیوان عالی کشــور مهــر تأیید خورد و
سرانجام هر دو مرد در مرگ فریبا بیگناه
شناخته شدند.

اســکورت را داشــت تــا اگر با مشــکلی رو به رو
شدیم ما را نجات دهند.
ëëچنــد وقــت اســت ایــن کار را انجــام
میدهید؟یک سال و نیم.
ëëامــوال ســــــــــــــــــرقتی را چطــور تقســیم
میکردید؟بهطور مساوی.
ëëموتورســیکلتهاســرقتیبود؟نه هــردو مال
خودم بود .حدود 60میلیون تومان خریده بودم.
هم صدا نداشــت و هم ســرعت فرارشان خیلی
باالبود.

ëëبــا پولهایی کــه از ایــن راه بدســت آوردید
چــه میکردید؟یــک خــودروی لیفــان و
موتورسیکلتی که زیر پایم است را خریدم.
ëëآنطور که در تحقیقات مشــخص شــده تمام
اموالت و حتــی یک زمین در شــمال را به نام
همســر صیغهایات کــردهای؟ متهم ســکوت
میکند.
ëëهــر چنــد وقــت یکبــار بــرای ســرقت
میرفتید؟معمــوالً هفتــهای یکبــار ،گاهــی
اوقــات هم هفتــهای دو مرتبه .از پاکدشــت با
موتورسیکلت راه میافتادیم و به شرق تهران
مخصوصــاً منطقــه تهرانپــارس میرفتیم تا
سرقت هایمان را انجام دهیم.
ëëهر بار چند سرقت انجام میدادید؟معموالً
 4سرقت .البته گاهی اوقات هم بدلی گیرمان
میآمد.
مها
ëëچرا فقط از زنان سرقت میکردید؟خان 
بیشــتر طــا دارنــد .از طرفــی تــوان مقاومت
کمتری دارند.
ëëفکــر ســرقت چطــور بــه ذهنت رســید؟به
اتهام گوشــی قاپــی مدتی در زنــدان بودم اما
وقتــی آزاد شــدم چنــد ماهــی با ماشــینم کار
کــردم ،امــا دخــل و خرجــم تأمین نمیشــد.
اوضاع زندگیام خوب نبود .یک روز که داخل
پارک نشسته بودم با پسر جوانی آشنا شدم .او
پیشنهاد سرقت را داد و من هم وسوسه شدم.
ëëفکر میکردی دســتگیر شوی؟فکر میکردم
دستگیر شوم اما نه به این زودی.

جزئیاتی از قتل یک زندانی در ندامتگاه فشافویه

گروه حوادث /وکیل پسر جوانی که شامگاه دوشنبه در
ندامتگاه تهران بزرگ از سوی دو زندانی دیگر به قتل
رسیده جزئیاتی از این جنایت را فاش کرد.
محمدهــادی عرفانیــان کاســب ،وکیــل علیرضــا
شــیرمحمدعلی  -مقتــول -بــه ایرنا گفــت :در بندی
که علیرضا حضور داشــت یک ســلول انفرادی وجود
داشته که دو قاتل در آن بودند .معلوم نیست آن شب
چــه اتفاقی افتاده که آنها بدون هیچ درگیری قبلی به
علیرضا حمله کردند و با حدود  30ضربه چاقو وی را
به قتل رســاندند.این وکیل دادگستری گفت :معموالً
وقتی درگیری رخ میدهد یکی دو ضربه میزنند ،ولی
وارد کردن  ۳۰یا  ۴۰ضربه عجیب است .هنوز گزارشی

از مســئوالن زنــدان دربــاره این حادثــه ارائه
نشــده است و به گفته خانواده علیرضا هیچ
گزارشــی در پرونــده پزشــکی قانونــی نبوده
اســت .عرفانیــان همچنیــن دربــاره دادگاه
تجدیدنظر مرحوم شــیرمحمدعلی که قرار
بــود  ۱۸تیر برگزار شــود ،گفت :من خیلی به
ایــن دادگاه امیــدوار بودم ،چــون پرونده وی
نکات زیادی از لحاظ حقوقی داشت که قابل
بررسی بود.
من خیلــی امیدوار بودم که شــرایط به نفع
ایشــان تمــام شــود .او دربــاره علــت انتقال
ایــن زندانــی بــه زنــدان فشــافویه اظهــار
میکند :جرم وی امنیتی-سیاســی بود چون
قانــون بر تفکیــک زندانیان تأکیــد دارد ،من
نمیدانــم چــرا او را به زندان فشــافویه منتقل کردند.
بــه همین دلیل قبل از ســال  98به همــراه یکی دیگر
از همبندیهــای خــود اعتصــاب غــذا کردنــد ،امــا بــا
قول مســاعدت نماینده دادســتان ایــن اعتصاب غذا
شکست.عرفانیانگفت:پیکرعلیرضاشیرمحمدعلی
صبــح دیــروز بــه خانــوادهاش تحویــل شــده اســت.
علیرضا شامگاه دوشنبه از سوی دو زندانی به نامهای
حمیدرضــا و محمــد رضا که بــه جرم ارتــکاب قتل و
حمل مــواد مخــدر در زنــدان دوران محکومیت خود
را میگذراندنــد در واحــد یک بند ســوئیت اندرزگاه 11
تهران بزرگ به قتل رسید.

آزار دو دختر دانش آموز در تاکسی اینترنتی
گــروه حــوادث /راننــده تاکســی اینترنتــی وقتــی
میخواســت به دو دختــر دانشآموز تعــرض کند با
دیدن بالگرد نیروی انتظامی باالی ســرش پا به فرار
گذاشت اما خیلی زود به دام افتاد .غروب روز دوشنبه
دو دختر  ۱۵ســاله با ســر و وضعی آشــفته و پریشان به
کالنتــری  173امین آبــاد رفته و از یک راننده تاکســی
اینترنتی شکایت کردند .یکی از دخترها گفت :ساعت
حدود پنج و نیم عصر بود که با یکی از دوستانم برای
گرفتــن یک کتاب درســی از دوســت دیگرمان ،ســوار
تاکســی اینترنتی پراید شــدیم تا به خانــهاش برویم.
راننــده تاکســی پس از ســوار کردن ما دقایقــی بعد از
مســیر اصلی خــارج شــد و بــه کمربنــدی دوم جاده
ورامیــن قبل از پل فیــروز آباد رفت  .در آنجا به بهانه
خرابــی خودرواش از ماشــین پیاده شــد و در عقب را
باز کرد و به طرف ما آمد وی که مردی میانســال بود
ناگهــان گردن مــرا گرفت امــا وقتی بــا مقاومت من
روبهرو شــد ســراغ دوســتم رفت و میخواســت به او
تجاوز کند که در این کش و قوسها گردنبند دوســتم
پاره شد .من سعی داشتم به دوستم کمک کنم اما او

وحشیانه ما را کتک میزد و بهدنبال رسیدن به هدف
شوم خودش بود .در همین موقع یک بالگرد نیروی
انتظامی باالی سر ما رسید فاصلهاش با زمین خیلی
کم بود راننده با دیدن بالگرد از ترس ،ما را از خودرو
بیرون انداخت و فرار کرد.سرهنگ حیدر مسن آبادی
 رئیــس کالنتری  ۱۷۳امیــن آباد -در ادامه این خبرگفت :با شــکایت این دو دختر دانشآموز تحقیقات
بــرای شناســایی و دســتگیری راننــده که با مشــاهده
بالگــرد هــوا ناجا از ترس گیــر افتــادن در دام پلیس،
هر دو دختر را در جاده رها کرده و سوار بر خودرواش
فرار کرده بود آغاز شــد .از آنجا که مشخصات راننده
و خــودرواش در موبایــل یکی از دخترهــا موجود بود
نیروهــای عملیات کالنتری با داشــتن پــاک خودرو
و شــماره تلفن همــراه راننــده تاکســی اینترنتی ،وی
را در فیروزآباد شــهرری شناســایی و دســتگیر کردند.
نخســتین بازجوییها نشــان مــیداد متهم صاحب
زن و دو فرزند است .وی ضمن اعتراف به جرم خود
گفت که در آن لحظات دچار وسوســههای شــیطانی
شده و در دام هوس افتاده بود.

