
گروه حوادث: دو دخترک ربوده 
شده در تهران پس از چند روز نگرانی به 

آغوش گرم خانواده هایشان بازگشتند.
بــاران کوچولو در تجســس های 
پلیســی در خانــه زنــی مرمــوز که 
ربایندهاش بود ردیابی شــد و فاطمه 
زهرا را در حوالی شوش رها کرده بودند 

که پیدا شد.
ربوده شدن باران کوچولو

 زن فریبکار در پوشش مسئول یک 
خیریه اقدام به ربودن باران کوچولو کرد 
و بعد از 13 روز زندگی در کنار این دختر 
3 ساله از سوی ماموران تهران دستگیر 
شد. روز ششم بهمن ماه سال جاری زن 
جوانی در تماس با پلیس تهران از ربوده 
شدن دختر  3 ســاله اش به نام باران در 
میدان خراسان از سوی زن فریبکاری 
خبــر داد و تیمی از مامــوران اداره 11 
پلیس آگاهی تهران برای تجسس های 

ویژه وارد عمل شدند.
تحقیقات پلیسی

مادر بــاران در ایــن لحظه هدف 
بازجویی ماموران قــرار گرفت و گفت: 
چند روز قبل زنی با پوشش فریبکارانه به 
جلوی در خانه مان آمد و ادعا کرد در یک 
موسسه خیریه کار می کند و قصد کمک 
کردن به خانواده مرا داشــت که گفتم 
خانواده های دیگری هستند که نسبت 
به من نیازمندترند که این زن عنوان کرد 

آنها در لیست بعدی حضور دارند.
وی افزود: پس از اعتمادســازی زن 
جوان شماره تلفنم را گرفت و روز ششم 
بهمن ماه به بهانــه رفتن به خرید برای 
دخترم همراه زن 45 ســاله و باران به 
سمت میدان خراسان رفتیم. مادر باران 
کوچولو درحالیکه اشــک می ریخت 
گفت: پس از خرید لباس برای دخترم 

تصمیم به بازگشتن به خانه گرفتیم که 
زن فریبکار ادعا کرد که با پول باقی مانده 
برای باران به یک مانتو فروشی برویم و 
برای خودم یک مانتو بخرم. به رفتارهای 
زن فریبکار که پوشیه به صورتش زده بود 
اعتماد پیدا کرده بودم. داخل یک مانتو 
فروشی رفتیم و من برای پوشیدن مانتو 
به اتاق پرو رفتم امــا وقتی از آنجا خارج 
شدم اثری از فریبکار و دخترم باران نبود.

دستگیری زن کودک ربا
تجسس های پلیســی ادامه داشت 
تا اینکه کارآگاهان بــا اقدامات فنی و 
ردیابی های اطالعاتی پی بردند که زن 
فریبکار پس از ربودن باران کوچولو به 
خانه ای در منطقه ســعادت آباد رفته و 
با باران زندگی می کنــد. همین کافی 
بود تا مخفیــگاه زن فریبکار در منطقه 
سعادت آباد تحت نظر قرار گیرد و بامداد 
پنج شنبه 18 بهمن ماه سال جاری در 
عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری 
زهرا 45 ساله در خانه اش شدند و باران 
سه ساله نیز از اسارتگاه این زن کودک ربا 

صحیح و سالم نجات پیدا کرد.
آرامش باران در آغوش مادر

صبح پنج شنبه باران کوچولو که از 
دست زن فریبکار نجات پیدا کرده بود با 
هیچ کسی صحبت نمی کرد و تنها با یکی 
از ماموران دوست شده بود و از آغوش او 
تکان نمی خورد. عقربه ها ساعت 7 صبح 
را نشان می داد که پدر و مادر باران وارد 
ساختمان پلیس آگاهی تهران شدند 
و وقتی به طبقه سوم رســیدند، باران 
کوچولو که در آغــوش یکی از ماموران 
پلیس آگاهی تهران بود با دیدن مادرش 
سکوت چند ساعته را شکست و با گریه 
شــروع به صدا زدن مادرش کرد. مادر 
جوان در حالیکه اشک می ریخت ابتدا 

از دیدن دخترش بهت زده شــده بود و 
باورش برایش ســخت بود اما صداهای 
دخترش به او جان دوباره داد و به سمت 
دخترش دوید. مــادر و دخترکوچولو 
در آغوش هم اشک می ریختند و باران 
فقط به چهره مادرش نگاه می کرد که در 
این صحنه مادر جوان که از خوشحالی 
قدرت ایستادن روی پاهایش را نداشت 
روی زمین نشســت و فقط دخترش را 
صدا می زد. پدر باران با اشک صدا می زد 
»باران بابا، دخترم، خدایا شکرت«. مرد 
افغان وارد اداره یازدهم شــده بود و در 
حالیکه همســرش، باران را در آغوش 
داشت اشک می ریخت و از همه ماموران 
تشــکر و قدردانی می کرد و می گفت 
دست همه شما را می بوسم که دخترم 
را پیدا کردید. پدر جــوان دیگر طاقت 
نیاورد، روی زمین نشســت و دخترش 
را در آغوش گرفت و خدا را شکر می کرد.  
این صحنه های احساســی و ماندگار 
در حالی بود کــه زن فریبکار در یکی از 
اتاق های اداره یازدهــم پلیس آگاهی 
تهران شاهد دلتنگی و آرامش پدر و مادر 

و دختر کوچولو بود.
سردار لطفی، رئیس پلیس آگاهی 
تهران با توجه به اینکه زهرا اصرار داشت 
در ماجرای کودک ربای نقشی نداشته و 
تنها برای بزرگ کردن و ثواب این دختر 
را از زن جوانی گرفته، دستور داد تا مادر 
باران و زهرا روبروی همدیگر قرار گیرند.

مادر باران در برابر زهرا قرار گرفت و 
لحظاتی به صورت زهرا خیره شد و پس 
از آن با اطمینان گفت این زن همان زنی 
اســت که به جلوی در خانه مان آمد و با 
نقشه فریبکارانه اش 12 روز دخترم را از 
ما گرفت و زندگی را برایمان سخت کرد. 
جالب اینجا بود که زهرا اصرار می کرد 

من بیگناهم و من در زمان سرقت نبودم 
و اطالعی از ربوده شدن باران نداشتم.

گفت و گو با زن فریبکار
زهرا 45 ساله ، صدایش می لرزید و از 
همان ابتدا تاکید می کرد چون دوست 
داشتم دختر داشته باشــم باران را به 
سرپرستی قبول کردم و هیچ اطالعی از 

ربوده شدن او نداشتم.
   ازدواج کردی؟

بله.
   صاحب فرزند هستی؟

بله یک پسر 20 ساله دارم.
   همســرت بــا آوردن بچه 

مشکلی نداشت؟
نه، حتی 2 سال قبل بچه دار شدم اما 

بچه ام سقط شد.
   چرا باران را دزدیدی؟

من ندزدیــدم و نمی دانســتم او را 
ربوده باشند.

   اما باران داخل خانه شما پیدا 
شده؟

بله، من قصد بزرگ کردن او را داشتم 
و نمی دانستم او را ربوده اند.

   باران را از چه کسی گرفتی؟
یکســال اســت که به بهزیســتی 
می رفتم اما موفق نشدم به همین خاطر 
به خیلی ها گفتم اگر دختربچه ای سراغ 
داشتند که خانواده شان نمی توانند آن 
را بزرگ کنند در اختیار من قرار دهند 
که در این مــدت خیلی ها به بهانه های 
مختلــف از من پول گرفتنــد اما هیچ 
اتفاقی نیفتاد تا اینکه مدتی قبل زنی ادعا 
کرد دختربچه ای با مشخصاتی که من 
می خواستم پیدا کرده به همین خاطر 

او را تحویل من داد.
   چه شــرایطی بــرای بچه 

گذاشته بودی؟

یک دختر بور با موهای طالیی باشد.
   در زمان تحویل گرفتن باران 

پولی هم پرداخت شد؟
یک میلیون و 50 هزار تومان به زن 
جوان دادم که برای کمک به مادربزرگ 

باران دهد.
   مادربزرگ باران؟!

بله، زن جوان گفته بود که پدر باران 
شیشه ای است و مادرش نیز فوت کرده 
حتی پدرش یکی دیگــر از فرزندانش 
را به خانواده ای فروخته اســت و باران 
در کنار مادربزرگش زندگی می کند و 
مادربزرگش از ترس اینکه پدر افیونی 
باران او را نکشد حاضر شده با پول کمی 
و برای آینده نــوه اش او را به خانواده ای 

تحویل دهد.
   در این مدت از رســانه ها 
متوجه نشدی که باران را دزدیدند؟

نه، از همان روز ابتدا برای باران برنامه 
کودک می گذاشــتم و هیچ اطالعی از 

ربوده شدن باران نداشتم.
   چرا دوست داشتی یک دختر 

داشته باشی؟
پسرم دیگر بزرگ شده بود و دوست 
داشــتم یک فرزند دختر داشته باشم، 
به همین خاطر به خیلی  ها ســپردم  و 
می گفتم ثواب دارد و اگــر یک بچه را 
بزرگ کنم برکت زندگی مان نیز بیشتر 

می شود.
   خانه   تان در کجا است؟

یک خانه در منطقه ســعادت آباد 
اجاره کردیم و با شوهرم زندگی می کنم.

   شغل شوهرت چیست؟
راننده یک شرکت است.

  توانایی هزینه های یک فرزند 
بیشتر را داشتی؟

بله.
   باران از همــان روز ربوده 

شدنش پیش شما بود؟
بله.

   بهانه پــدر و مــادرش را 
نمی گرفت؟

باران دختر خون گرمی است و اصال 
بهانه نمی گرفت و رابطــه خوبی با هم 

داشتیم.
   در این مدت باران را بیرون از 

خانه بردی؟
دوبار با او به خرید رفتیم.

   همســایه ها در مورد باران 
سوالی نکردند؟

نه، تو منطقه ما کســی به کسی کار 
ندارد.

   اگر یکی فرزنــد خودت را 
بدزدد چه حسی داری؟

خوب نیســت ولی من هــم بچه را 
ندزدیدم.

رها کردن فاطمه زهرا 
فاطمه زهرا دومین دختربچه ربوده 
شده در تهران بود که همزمان با ردیابی 

باران کوچولو او هم پیدا شد. 
شامگاه سه شنبه 16 بهمن ماه سال 
جاری فاطمه زهرا 18 ماهه همراه خواهر 
4 ســاله همراه پدر و مادرشان به خانه 
پدربزرگشان در نزدیکی میدان شوش 
تهران رفتند و همه ســرگرم برگزاری 
جشن عقد دایی فاطمه زهرا بودند که 
پدر دخترکوچولو تصمیم می گیرد برای 

خرید شام از خانه خارج شود.
فاطمه زهرا شــروع به گریه کرد و 
دوست داشــت همراه پدرش از خانه 
خارج شود که پدر جوان در حیاط خانه 
فاطمه زهرا را کنار خواهر 4 ســاله اش 
می گــذارد و از خانه خارج می شــود و 
بعد از دقایقی با ظرف های غذا به خانه 

باز می گردد.
همه سرگرم آماده کردن شام بودند 
که پدر فاطمه زهرا متوجه غیبت دختر 
18 ماهه  اش می شود و همه سراسیمه به 
خیابان ها می ریزند و به جست وجوی 
فاطمه زهرا می روند اما هیــچ  اثری از 

دخترکوچولو نبود.
همین کافی بود تا تیمی از ماموران 
اداره 11 پلیس آگاهی تهران به دستور 
بازپــرس پرونده بــرای پیــدا کردن 

دخترکوچولو وارد عمل شوند.
تجسس های پلیســی ادامه داشت 
تا اینکه شامگاه چهارشنبه پدر فاطمه 
زهرا در تماس با ماموران پلیس تهران 
از پیدا شدن دخترش در نزدیکی خانه 

پدرزنش خبر داد.
صبح پنج شنبه 18 بهمن ماه سال 
جاری حسین غریب زاده همراه دختر 
18 ماهه اش پــای در اداره 11 پلیس 
آگاهی تهران گذاشت و به خبرنگار ما 
گفت: بعد از ناپدید شــدن دخترم به 
هر جا که احتمال می دادیم سرکشــی 
کردیم اما خبری نبود و با توجه به انتشار 
عکس دخترم در شــبکه های مجازی 
و رســانه های خبری 2 نفر با ما تماس 
گرفتند و ادعا شــد که دخترمان را به 
عنوان کودک کار در خیابان ولیعصر و 

چهارراه کوکاکوال دیده شده بود.
پدر فاطمه زهرا در ادامه اظهاراتش 
افزود: ما در این 2 منطقــه به هر کس 
که عکس فاطمه زهرا را نشــان دادیم 
می گفتند بغل یک مرد بوده که از آن به 

عنوان کودک کار استفاده می کرد.
وی گفت: ما بعد از گذشت 24 ساعت 
از گم شدن فاطمه زهرا در خانه نشسته 
بودیم که متوجه صدای صلوات فرستادن 
فامیل و آشنایانمان شدیم که دقایقی بعد 
متوجه شدم فاطمه زهرا را پیدا کردند و 

به خانه آوردند.
فاطمه زهرا در شرایط کامال سالم 
بــدون هیچ آثــار ضرب و جــرح در 
نزدیکی همان منطقه رها کرده بودند 
که به دســت داماد و بــرادر زن پدر 

فاطمه زهرا پیدا شد.

باران کوچولو و فاطمه زهرا ربوده شده بودند

بازگشت 2 دخترک تهرانی به آغوش خانواده
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گروه حوادث: عامــالن جنایت خونین در 
قرار شوم که فراری اند تحت تعقیب ویژه پلیس 

جنایی تهران قرار گرفتند.
هیچ کــس نمی دانــد قاتالن چه کســانی 
هستند؟ چه انگیزه ای داشتند؟ و تنها عکس آنها 

در اختیار پلیس است.
قرار مرگ

ساعت 23:30 شامگاه دوم تیرماه سالجاری 
درگیری خونین گروهی پســر خشــمگین در 
ابتدای ورودی شهرک صنعتی قیامدشت عاقبت 

شومی را رقم زد.
وقتی این ماجرای وحشــتناک به کالنتری 
174 مخابره شد دقایقی بعد با حضور مأموران 
در صحنه درگیری مشخص شد چند نوجوان 18 

ساله هدف ضربات خونین چاقو قرار گرفته اند .
این جوانان نیمه جان بالفاصله به بیمارستان 
انتقال دادند و با وجود انجام اقداماتپزشکی ، صبح 
روز بعد و در حالیکه تجسسها برای ردیابی عامالن 

درگیری ادامه داشت به کالنتری 174 قیامدشت 
اعالم شد که یکی از زخمیها به نام جواد . الف  18 
ساله به علت شــدت جراحات و اصابت چاقو به 

ناحیه سینه از پای درآمده است.
با جنایی شدن این درگیری مرگبار با دستور 
قاضی شــعبه 101 دادگاه عمومــی و انقالب 
خاوران، پرونده برای ادامه تحقیقات در اختیار 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت . 
کارآگاهــان جنایی در تحقیقــات ابتدایی 
اطالع پیدا کردند که جواد به همراه ســه تن از 
دوســتانش قصد درگیری با سرنشــینان یک 
پیکان را داشــتند که در زمان آغاز درگیری ، 
ناگهان سرنشینان یک پراید در محل درگیری 
واقــع در ابتــدای ورودی شــهرک صنعتی 
قیامدشت حاضر شده و سرنشینان آن با چاقو 
به آنها حمله ور شــده اند . آنها رضا و دوستانش 
را با چاقو زخمی کردهاند و پس از آن پا به فرار 

گذاشته اند. 

تنها سرنخ
با ادامــه تحقیقات و بهره گیــری از تصاویر 
دوربین های مداربســته ، کارآگاهان موفق به 
شناسایی صاحب پیکان شــدند و در تحقیقات 
از وی مشخص شد این مرد در شب درگیری به 
صورت دربست اقدام به سوار کردن دو نوجوان 
به عنوان مســافر کرده و هیچ دخالتی در نزاع و 

درگیری مرگبار نداشته است . 
راننده پیکان که هنوز باور نمیکرد ناخواسته 
در صحه قتل حضور داشته است به کارآگاهان 
گفت : مقابل شهربازی قیام دشت منتظر مسافر 
ایستاده بودم که دو نوجوان حدودا 15 ساله به من 
مراجعه کردند و درخواست خودروی دربستی 
به مقصد شهرک صنعتی قیامدشت کردند  در 
بین راه آنها مرتب با تلفــن همراه خود صحبت 
می کردند و به نظر می رسید که با گروهی در حال 
قرار گذاشتن هستند ؛ ورودی شهرک صنعتی 
قیام دشت بود که سرنشینان دو موتورسیکلت 

مسیر مرا مســدود کردند ؛ در همین زمان ، یک 
پراید با چند سرنشین جوان به محل رسید و بدون 
هیچ صحبتی با آن چهار موتورسوار درگیر شدند؛ 
پس از دقایقی آن دو نوجوان مسافر من به همراه 
سرنشینان پراید محل را ترک کردند ؛ آن چهار 
موتورسوار نیز که زخمی شده بودند برای درمان 
به  بیمارستان رفتند.  با بررسی تصاویر به دست 
آمده از دوربین های مداربسته ، تصاویر عامالن 
درگیری در نزاع و درگیری شناسایی شد اما این 

تنها سرنخ بود و بعد از گذشــت این مدت هیچ 
ردپایی از قاتالن فراری به دست نیامد.
انتشار عکس فراری ها

با توجه به بن بســت تحقیقاتی  قاضی شعبه 
101 دادگاه عمومی و انقالب خاوران با تقاضای 
انتشار تصاویر فراریها از کسانیکه این پسران را 
میشناسند خواســت تا با  51055428 تماس 
گرفته و ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران را 

در جریان قرار دهند. 

قاضی پرونده قتل از مردم کمک خواست
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ســه زن جیب بر که در جنوب تهران جوالن 
میدادند توسط پلیس شناسایی شدند.

سرهنگ دوست علی جلیلیان سرکالنتر هفتم 
گفت: با مراجعه تعدادی از زنان به کالنتری جوادیه 
مبنی بر سرقت اموالشان از قبیل گوشی همراه و 
پول هنگام خرید از بازار، تیمی از ماموران کالنتری 
شناســایی و دســتگیری دزدان را در دستور کار 

قرار دادند.
ســرکالنتر هفتم با بیــان اینکه در بررســی 
پرونده ها مشخص شــد که سرقت ها در محدوده 
بازار بلورفروشان و خیابان صابونیان اتفاق افتاده 
است، ادامه داد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد 
که سرقت ها توسط سه زن که یکی از زنان ودو زن 
دیگر جوان هستند، انجام شده است و تعدادی از 
طعمه ها توانسته اند، چهره ســارقان را به خاطر 

بسپارند.
این مقام پلیسی تصریح کرد: دزدان از شلوغی 
بازار سوء استفاده می کردند و با تنه زدن و همکاری 
با یکدیگر اموال افــرادی که بــرای خرید به آن 
محل مراجعه کرده بودند را از جیب شان سرقت 

می کردند.
سرکالنتر هفتم بیان داشت: گشت زنی های 
محسوس و نامحسوس توســط ماموران عملیان 
کالنتری 117 جوادیه آغاز تا اینکه ماموران موفق 
شدند، ســارقان را هنگام پرســه زنی مشاهده و 

بالفاصله آنان را دستگیر کنند.
سرهنگ جلیلیان افزود: جیب برها در کالنتری 
به 32 سرقت با همکاری یکدیگر اعتراف کرده اند 
و هرسه زن جیب بر با دستور بازپرس پرونده روانه 

زندان شده اند.
    

سرقتازخانهخالهبالباسزنانه
دو پسر که با پوشش زنانه به خانه خاله دستبرد 
زده بودند به دام پلیس گرفتار شدند. تجسس ها 
نشان داد یکی از دزدان خواهر زاده زن تهرانی بود.

 سرهنگ سعید لشینی رئیس کالنتری جنت 
آباد در توضیح این خبر، بیان داشت: روز چهاردهم 
بهمن ماه سال جاری، راس ساعت 12 و نیم ظهر 
بود که طی تماس تلفنی از سوی خانمی، ماموران 
در جریان یک فقره سرقت از منزل در این محدوده 
قرار گرفتند و سریعا به محل برای انجام تحقیقات 

اعزام شدند. 
رئیس کالنتری 138 جنــت آباد، گفت: بنابر 
شــواهد موجود، دو دزد بدون تخریب در ورودی 
وارد خانه شده اند و پس از سرقت 3 سرویس طالی 
کامل، یک دســتگاه پی اس فــور و غیره از محل 

گریخته بودند.
وی عنوان کرد: در تحقیقات پلیســی ردپای 
یکی از اقوام صاحب خانه قــوت گرفت و ماموران 
پلیس با دستور قضائی، وی را هنگام خروج اموال 
سرقتی از مخفیگاهش به همراه دیگر همدستش 
دســتگیر کردند. این مقام انتظامی با بیان اینکه 
متهمان هنگام دستگیری ســعی کردند از محل 
متواری شــوند، افزود: در تعقیب و گریز صورت 

گرفته، هردو دزد دستگیر شدند.
کالنتر محله جنت آباد افــزود: در تحقیقات 
پلیسی مشخص شــد یکی از متهمان خواهرزاده 
مالباخته اســت که با اســتفاده از یک کلید که از 
قبل تهیه کرده بود، وارد خانه شده و برای پنهان 
ماندن هویتش با استفاده از پوشش زنانه اقدام به 
این سرقت با همکاری همدستش کرده بوده است. 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دزد از محل 
دقیق اموال قیمتی با خبر بود، اظهار کرد : این دزد 
26 ساله که با اقدام به موقع پلیس در سرقت از خانه 
خاله اش ناکام مانده، پنج شب قبل از وقوع جرم به 
خانه خاله اش به عنوان میهمان مراجعه کرده که 
در آنجا نیم ساعت کلید خانه گم و همین موجب 
شک مالباخته به خواهرزاده اش می شود.  وی ابراز 
داشت: ارزش طالهای به سرقت رفته از این خانه 
80 میلیون تومان است که کلیه اموال سرقتی به 
مالباخته بازگردانده شد.  بنابراین گزارش هر دو 
دزد که به مواد مخدر از نوع گل اعتیاد دارند، پس از 
تشکیل پرونده در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.

    
قتلفجیعیکزن
درپارکسنندج

مردی باچندین ضربه محکم آجــر زنی را در 
پارک سنندج به قتل رســاند. یکی از اهالی محل 
که ســر صحنه قتل حاضر بود گفت: قاتل پس 
از ضرب و شــتم زن جوان با ضربات متعدد چاقو 
از مرگ وی مطمئن  شــد. وی مــی گوید: وقتی 
مردم حاضر در محل به کمک مقتول شتافته اند، 
قاتل مدعی شده که این زن همسر خودش است و 
نباید کسی جلو  بیاید و مردم را هم با چاقو تهدید 
به مرگ کرده است و پا به فرار می گذارد. پلیس 
سنندج ساعاتی بعد از دستگیری قاتل داخل شهر 

سنندج خبر داد.

اخبار حوادث
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