
گروه حــوادث: گردانندگان باند 
شــبح تاریکی در تهران که دســت به 
اقدامات تبهکارانه ای می زدند رازهای 

عجیبی داشتند.
این مــردان شــوم 850 زن و مرد 
پایتخت نشــین را نقره داغ کرده اند و 
این درحالی بود که هیچ ردپایی از خود 

برجای نمی گذاشتند.
در این شبکه سازمان یافته چهار مرد 
ماموریت سرقت داشــتند و چهار مرد 

دیگر باید پشتیبانی را انجام می  دادند.
دزدان تاریکی

از ابتدای ســال جاری پلیس تهران 
شــاهد افزایش آمار سرقت های مشابه 
از خودروهــا در خیابان های تهران بود 
و بررســی های اطالعاتی نشان می داد 
دزدان هیــچ ردپایی از خــود برجای 

نمی گذارند.
یک پسرجوان که خودرویش مورد 
دستبرد شبانه قرار گرفته است به پلیس 
گفت: من برای اینکه پارکینگ نداریم 
دزدگیرخوب روی ماشــینم انداختم 

اما فایده نداشــت صبح که رفتم سراغ 
ماشینم دیدم دزدان همه سیستم ها و 
اشیای قیمتی داخل ماشین را به سرقت 

برده اند.
دستور قضایی

باتوجه به اینکه بررسی های پلیسی 
نشان می داد دزدان با یک شگرد خاص 
سرقت های سریالی زیادی دارند همه 
پرونده ها در اختیار دادیار شــعبه یکم 
دادســرای ناحیه 34 تهران قرار گرفت 
و وی دســتور داد تیمــی از کارآگاهان 
متخصص در زمینه ســرقت خودرو از 
پلیس آگاهی تهران وارد عمل شوند و از 

سرقت ها رازگشایی کنند.
اشباح تاریکی

کارآگاهان با بررســی بیش از 300 
سرقت مشابه در سطح تهران و با بازبینی 
فیلم های مداربســته اطــراف محل 
سرقت ها  دریافتند دزدان بسیار چابک 
و زیرک بوده و با آگاهی از احتمال وجود 
دوربین سعی داشته اند چهر ه هایشان 

دیده نشوند.

همین کافی بــود تا تیم پلیســی 
مطمئن شود این اشباح تاریکی حتما 
حرفه ای هستند و سعی دارند هیچ ردی 

از خود برجای نگذارند.
بررسی های اطالعاتی

با توجه به بن بســت ایــن اقدامات 
علمی و اســتفاده از تجهیــزات مدرن 
کارآگاهان در شاخه اطالعاتی وارد عمل 
شــدند تا بتوانند از این مسیر سخت به 
شناسایی دزدان تاریکی که هرروز آمار 
سرقت هایشان بیشــتر می شد دست 

بزنند.
ردیابی منصور.م

تیم پلیســی که با عملیات خزنده 
توانســته بودند به ردپاهایی از یک دزد 
قدیمی برسند دریافتند یکی از تبهکاران 
متخصص در زمینه ســرقت از داخل 
خودرو بــا آزادی از زنــدان رفتارهای 
مشکوکی دارد و سه پسر 22 تا 25 ساله با 

او هم پاتوق هستند.
این شاخه تحقیقی نشان داد اعضای 
باند منصور . م که سه پســر به نامهای 

محمود،حسن و پرویز نام دارند همگی 
اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشته اند.

دستگیری اشباح
کارآگاهان با تحت نظر قرار دادن این 
چهار جوان متوجه شــدند آنها همگی 
شبانه دور هم جمع می شوند و تا پاسی از 

شب با هم هستند.
همین کافی بود تا فرضیه پلیســی 
مبنی بر اینکه باند منصور همان دزدان 
سریالی هســتند قوت بگیرد و دادیار 
پرونده دستور بازداشت این دزدان مرموز 

را صادر کند.
بدین ترتیب؛ کارآگاهان با شناسایی 
مخفیگاه های مختلف دزدان جوان وقتی 
آنها درحال استراحت بودند با استفاده از 
اصل غافلگیری همگی را در چهار عملیات 

همزمان دستگیر کردند.
اصرار بر بی گناهی 

چهار شبح تاریکی  در بازجویی ها با 
اصرار بر بی گناهی ادعا کردند اشتباهی 

شده است و آنها بی گناه هستند.
این ادعاها درحالی مطرح شــد که 

ماموران با بازرسی از مخفیگاه های دزدان 
تاریکی به اموال و اشیای سرقتی داخل 
خودرویی برخوردند کــه باند منصور 

نتوانسته بودند آنها را بفروشند.
اعتراف رئیس باند

منصور.م که تصــور می کرد این بار 
هیچگاه دستگیر نخواهد شد و طوری 
سازمان یافته پیش رفته بود تا ردپایی از 
خود برجای نگذارد در بازجویی ها گفت: 
وقتی از زندان آزاد شــدم دستانم خالی 
بود و هیچ پولی نداشــتم نمی خواستم 
باز کاری کنم که به زندان برگردم بخاطر 
همین دنبال سه پسر جوان و کم سابقه 

رفتم و آنها را داخل باندم جذب کردم.
وی افزود: بعد از آموزش به این سه 
پسر شبانه ســوار بر ماشین خودمان 
به ســمت منطقه ای که انتخاب کرده 
بودیم می رفتیــم در مناطق مختلف 
شــهر تهران به خصــوص در مناطق 
شــمال، مرکز، جنوب و غرب با پیاده 
شدن از ماشین که در فاصله دورتری 
از خودروها پارک کرده بودیم ال به الی 
خودروها می چرخیدیم و با استفاده از 
تخصصی که داشــتیم در چشم بر هم 
زدنی در خودروها را بــاز می کردیم و 
با سرقت سیستم های صوتی و گاهی 
لوازم یدکی و خالی کردن داشبوردها 
که گاهی داخل آنها پول و طال هم بود 
براحتی ســوار خودرویمان شده و به 

خانه هایمان برمی گشتیم.
وی افزود: چهار خریدار می شناختم 
و با اعضای باندم قرار داشتیم هرچه پول 
بود را تقسیم کنیم و اموال را بفروشیم و 

پول هایش را باز هم تقسیم کنیم.
محمود هم گفــت: هرچه منصور 
می گفــت را انجام می دادیــم مناطق 
مختلف می رفتیم تا در فقط یک محدوده 
نباشیم و دستگیری مان محال باشد اما 

نمی دانستیم دستگیر می شویم.
این پسر 22 ساله ادامه داد: در مدت 

چندماه نزدیک به 850 سرقت داشتیم 
و با پول هایی که به دســت آوردیم مواد 
کشــیدیم لباس خریدیم و گاهی سفر 

رفتیم.
پرویــز در بازجویی هــا گفت: من 
مطمئن بودم باالخره دستگیر میشویم 
دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت 
اما چاره ای نداشتیم پولی نبود و اعتیاد 
شدید بود . باید هزینه هایمان را به دست 

می آوردیم .
دستگیری مالخرها

کارآگاهان کــه با بیــش از 850 
سرقت مشابه در سطح پایتخت روبرو 
شــده بودند و این درحالــی بود که 
پرونده تنها 200 سرقت را در اختیار 
داشتند با راهنمایی های اعضای باند 
چهار مالخر حرفــه ای را یکی پس از 
دیگری دستگیر کردند و همه آنها در 
مواجهه حضوری با منصور.م چاره ای 

جز اقرار ندیدند.
یکی از مالخرها گفت:وقتی قیمت 
پاییــن امــوال را می دیدیم وسوســه 
می شــدیم ما اموال را خیلی زیرقیمت 
می خریدیم و در بازار سیاه براحتی با سه 
تا پنج برابر قیمــت می فروختیم و پول 

خوبی به جیب می زدیم.
یکی دیگر از مالخرها نیز گفت:بارها 
توبه کرده ام از زندان می ترسم اما چون 
مالخری حبس زیادی ندارد بارها توبه ام 
را شکسته ام و باز مالخری می کنم پول این 
نوع خرید و فروش برکت ندارد و همیشه 
گرفتار بی پولی هستم. بنابه این گزارش؛ 
هر هشــت مرد تبهکار با دستور دادیار 
شعبه یکم دادسرای ویژه سرقت روانه 
زندان شدند و تحقیقات برای شناسایی 
دیگر مالباخته ها ادامه دارد و کســانی 
که خودروهایشــان به روش باند اشباح 
تاریکی مورد دســتبرد قرار گرفته اند 
می توانند  به پلیس آگاهی تهران مراجعه 

کنند.

پلیس تهران با اقدامات اطالعاتی فاش کرد

اعترافات 4 شبح تاریکی خیابان های پایتخت
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گروه حوادث: دزدان پایتخت که هر یک به بهانه ای دست به 
سرقت های عجیب و تکراری زده بودند در شبیخون پلیس تهران 
دستگیر شدند.  یکی از این دزدان زنی است که می گوید بخاطر 
بچه هایش چاره  ای جز سرقت نداشته است دیگری بخاطر کادوی 
ولنتاین نامزدش دست به سرقت زده است و یکی از دزدان عاشق 

ساعت های لوکس و میلیونی بود.
سرقت مادرانه 

مرجان 55 ساله که برای اولین بار دست به سرقت زده است در 
سومین دزدی اش از سوی طعمه اش دستگیر شد.

   سابقه داری؟
نه.

   االن به چه جرمی دستگیر شدی؟
دزدی گوشی موبایل.

   چرا دزدی کردی؟
بخاطر بچه هایم، نیاز به پول داشتم.

   چند تا بچه داری؟
5 تا بچه دارم که یکی از دخترانم ازدواج کرده و دو فرزند دارد و 

یک دخترم نیز یکسال است که نامزد کرده است.
   پسرهایت کار نمی کنند؟

پسر بزرگم تصادف کرده و نمی تواند حرکت کند بخاطر همین 
مجبور به دزدی شدم.

   شیوه و شگرد؟
در منطقه عبدال آباد سرقت گوشی موبایل انجام می دادم.

   از زنان سرقت می کردی؟
بله.

   داخل اتوبوس یا مترو؟
در خیابان وقتی راه می رفتند در کنارشــان قدم می زدم و از 

جیب شان گوشی موبایل را سرقت می ز دم.
   چطور دستگیر شدی؟

در سومین سرقت وقتی گوشــی زن جوان را سرقت کردم 
متوجه دزدی ام شد و دستم را گرفت و به پلیس زنگ زد.

   کی دستگیر شدی؟
صبح جمعه در عبدل آباد بود که دستگیر شدم.

   بچه هایت می دانستند دزدی می کردی؟
نه.

   ارزششو داشت دزدی کنی؟
نه ولی مجبور بودم.

   تحت حمایت بهزیستی هستی؟
یک ماه است که تحت حمایت بهزیستی هستم اما با ماهانه 50 

هزار تومان هیچ کاری نمی توان کرد و مستاجر هستم.
   فرزندانت خبر دارند دستگیر شدی؟

بله، دختر بزرگم دنبال کارهایم است.
سارق خودروهای لوکس

چندی قبل ماموران پلیس تهران در جریان ســرقت های 
داخل خودروهای لوکس و گرانقیمت قرار گرفتند و تیم ویژه ای 

از ماموران برای دستگیری عامل این سرقت ها وارد عمل شدند.
ماموران در گام نخست به ســراغ محل های سرقت رفته و با 
بررسی دوربین های مداربسته موفق به شناسایی سارق سابقه دار 
که احمد نام دارد شــدند. بدین ترتیب تیم پلیسی با شناسایی 
مخفیگاه این دزد سابقه دار در منطقه اکباتان شناسایی شد و در 
عملیاتی غافلگیرانه احمد در منطقه شهرک اکباتان دستگیر شد.

گفت وگو با دزد ساعت  های لوکس

احمد 43 ســاله که بارها بخاطر دزدی به زنــدان رفته ادعا 
می کند توهم شیشــه او را مجبور کرد که دوبــاره پا در دنیای 

سرقت بگذارد.
   سابقه داری؟

بله، سه بار بخاطر دزدی به زندان رفتم.
   آخرین بار کی زندان بودی؟

8 سال پیش دستگیر شدم و از سال 92 آزاد شدم.
   شغل؟

قدیم در کار ساخت اسکلت ساختمان بودم ولی از 5 سال قبل 
در یک کمپ مشغول به کار بودم.

   اعتیاد داری؟
در گذشته اعتیاد داشتم که مواد مخدر را ترک کردم اما دوباره 

لغزش کردم و شروع به مصرف مواد مخدر صنعتی شیشه کردم.
   چرا دزدی کردی؟

توهم شیشــه به من هیجان می داد و به همین خاطر دزدی 
کردم.

   هفته ای چندبار دزدی می کردی؟
هفته ای دوبار سرقت می کردم.

   شیوه و شگرد؟
با شمع خودرو اقدام به شکستن شیشــه های خودروهای 
لوکس و گرانقیمت می کردم و ســپس لوازم داخل خودرو را به 

سرقت می بردم.
   چه مدت است دزدی می کنی؟

نزدیک به 2 ماه.
   چه چیزی به سرقت می بردی؟

هر چه داخــل خودرو بــود، از عطر گرفته تا ســاعت های 
گرانقیمت.

   چطور شناسایی می کردی؟
از کنار خودروهای گرانقیمت رد می شدم و داخل آنها را نگاه 
می کردم که اگر کیف یا وسیله با ارزشــی داخل آن بود اقدام به 
شکستن شیشــه خودرو می کرد که در 2 سرقتم 2 ساعت یک 

میلیاردی به دست آوردم.
   پول خوبی به جیب زدی؟

نه، نیاز به پول نداشتم و همه وســایل را هم به صاحبانشان 
بازگرداندم، من فقط به خاطر توهم شیشه دزدی می کردم.

   پشیمانی؟
بله، شیشه به من هیجان می داد و به همین خاطر تحت تاثیر 

مواد دزدی کردم.
سرقت به خاطر کادو ولنتاین

پســر جوان که بخاطــر کادوی ولنتایــن تصمیم به 
ســرقت گرفته بــود قبل از دزدیــدن کتانــی دخترانه 
 نقشــه اش لو رفت و وقتی در حمام خانه پنهان شده بود 

دستگیر شد.
رضا 20 ساله که تا به حال دزدی نکرده بود وقتی دید 
نمی تواند کادوی ولنتاین بگیرد تصمیم به سرقت گرفت و 

در همان صحنه دزدی دستگیر شد.
   سابقه داری؟

نه.
   به چه جرمی دستگیر شدی؟

ســرقت یک جفت کتانی دخترانه که موفق به دزدی 
هم نشدم.

   از کجا قصد دزدی داشتی؟
داخــل حیاط یــک خانه بــودم و یــک کتانــی دیدم 
که چشــمم را گرفت و تصمیــم به ســرقت آن گرفتم که 
صاحبخانــه متوجــه مــن در خانه شــد و بــرای پنهان 
 شــدن داخــل حمــام شــدم امــا نقشــه ام لــو رفت و 

دستگیر شدم.
   چرا تصمیم به دزدی گرفتی؟

از کتانی ها خوشم آمد و تصمیم به دزدی گرفتم.
   ماجرای کادو ولنتاین چه بود؟

هیچی روز ولنتاین بود و پول نداشتم برای نامزدم کادو 
بخرم به همین خاطر تصمیم گرفتم کتانی دخترانه را به 

سرقت ببرم و به همسرم هدیه بدهم.
   پول برای کادوی ولنتاین نداشتی؟

نه، اگر داشتم که دزدی نمی کردم.
   پول نداری بعد چطور ازدواج کردی؟

هر چند وقتی یکبار برای همســرم طال می خرم و ماه 
گذشته برای نامزدم طال خریدم اما دیگر پولی برای کادوی 

ولنتاین نداشتم.
   تصمیم داری ازدواج کنی؟

بله، اما همسرم 15 ساله اســت و قرار است چند سال 
دیگر با هم ازدواج کنیم.

   نامزدت خبر دارد دزدی کردی؟
نه، اگر بفهمد تا یکسال باید فقط سوال جواب دهم.

   عاشق هستی؟
بله همدیگر را دوست داریم.

   پشیمانی؟
بله، من دزدی نکردم و فقط تصمیــم گرفته بودم که 

دستگیر شدم.
بنا به این گزارش، متهمان برای ســیر مراحل قانونی 

دراختیار مقام قضایی قرار گرفته  است.

پلیس به دزدان پایتخت شبیخون زد

دلسوزی مادرانه بهانه ای برای سرقت

تیراندازی 2 مرد شرور 
در جلوی بانک

معــاون اجتماعی پلیس فارس بــا بیان اینکه 
درگیری در بانک ملت شــعبه زند شــیراز سرقت 
مسلحانه نبوده است، گفت: 2 اخالل گر نظم جلو 
بانک و تمرد به نگهبان توسط پلیس شیراز دستگیر 
شدند. ســرهنگ »کاووس محمدی«با اعالم این 
خبر، اظهارداشت: ساعت 11:40 دقیقه دیروز در 
پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر 
وقوع یک فقره درگیری در جلو بانک ملت شــعبه 
زند شیراز، بالفاصله ماموران انتظامی برای بررسی 
موضوع به محل حادثه اعزام شــدند. ســرهنگ 
»محمدی« تصریح کرد: در تحقیقات اولیه پلیس 
مشخص شد چند نفر از دالر فروشان در جلو بانک 
باعث اخالل در نظم عمومی شــده انــد. این مقام 
انتظامی خاطر نشان کرد: نگهبان بانک برای متفرق 
کردن این افراد، به آنها تذکر می دهد که از سوی آنها 
مورد حمله قرار می گیرد، بنابراین برای متفرق کردن 
این افراد و حفاظت از بانک با اسلحه ای که در اختیار 
دارد، به ناچار به سمت مطمئن تیراندازی می کند 
که بر اثر اصابت تیر به سرامیک جلوی بانک و ترکش 
آن به اطراف، 2 نفر از متمردین به صورت سطحی از 
ناحیه پا و صورت مجروح می شوند. معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی اســتان فارس با بیان اینکه در 
این رابطه 2 نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی 
تحویل مراجع قضائی شدند، تصریح کرد: پلیس با 
کسانی که بخواهند باعث اخالل در نظم و امنیت 

عمومی شوند برابر قانون برخورد خواهد کرد.
    

فرار 2 زورگیر مسلح از حلقه 
محاصره مردم در خرمشهر

2 ســارق مســلح پس از زورگیــری از زنان 
خرمشــهری با تیراندازی هوایی از حلقه محاصره 
مردم گریختند. ســاعت 21:30 دقیقه شــامگاه 
دوشنبه 29 بهمن ماه ســال جاری 2 پسر جوان 
سوار بر خودروی پراید وارد خیابان شهید مطهری 
خرمشهر شدند و در کنار نانوایی بربری با در دست 
داشتن قمه و چاقو اقدام به زورگیری از 3 زن جوان 
کردند. دزدان در این صحنه پس از سرقت کیف پول 
زنان و گوشی های موبایل شان سوار بر خودرو شدند 
تا فرار کنند که اهالی محل آنها را به محاصره درآوردند 
تا مانع فرار آنها شوند. دزدان که خود را در محاصره 
اهالی محل می دیدند اقدام به شلیک 2 تیرهوایی 
کردند و با سرعت ســوار بر خودروی خود پا به فرار 
گذاشتند. بنا به این گزارش، تحقیقات پلیسی برای 
دستگیری سارقان مســلح در دستور کار ماموران 

پلیس خرمشهر قرار گرفته است.
    

زورگیری 3 مرد مسلح 
از زنان آبادانی

3 سارق مسلح که در سناریوی های مختلف 
از زنان و مردان آبادانــی دزدی می  کردند در 

عملیات پلیسی دستگیر شدند.
سرهنگ ســید محســن تقی زاده رییس 
پلیس آبادان با توجه به ســرقت مســلحانه از 
مغازه ها و چند زن و مرد در خیابان های آبادان 
دســتور داد تا تیم ویژه ای از مامــوران دایره 
جنایی پلیس آگاهی آبادان برای دســتگیری 

سارقان مسلح وارد عمل شوند.
کارآگاهــان در گام نخســت تحقیقــات 
پی بردند کــه دزدان مســلح در خیابان های 
خلوت و با در دســت داشــتن تفنگ به سراغ 
طعمه هایشــان رفته و اقدام به سرقت گوشی 
موبایــل، لپ تــاپ و طالهای زنــان و مردان 
آبادانی کرده کــه در ادامه از چنــد مغازه نیز 

سرقت مسلحانه کرده اند.
ماموران پلیس آگاهی آبــادان و کالنتری 
13 قدس تحقیقات خود را به صورت ویژه آغاز 
کردند و خیلی زود با اقدامات فنی و پلیســی 
مخفیگاه متهمان در منطقه طیب ردزنی شد.

بدین ترتیب تیــم پلیس با هماهنگی مقام 
قضایی برای دســتگیری متهمان وارد عمل 
شــدند و پس از 2 هفته اقدامــات اطالعاتی، 
صبح یکشنبه ، 2 سارق مسلح که با همدستی 
یکی از شرورهای آبادان دست به این سرقت ها 
می زدند در عملیــات غافلگیرانــه ماموران 

دستگیر شدند.
ماموران در بازرســی از مخفیگاه متهمان 
وسایل ســرقتی و یک تفنگ کلت کمری به 

دست آوردند.
3 ســارق جوان که راهی جز اعتراف پیش 
روی خود نداشتند به 16 سرقت مسلحانه در 

آبادان اعتراف کردند.
بنا به این گزارش، متهمان که تحت تعقیب 
پلیس آگاهی شهرهای دیگر بوده اند به دستور 
مقــام قضایی برای شناســایی دیگــر جرائم 
احتمالی شان دراختیار ماموران پلیس آگاهی 

آبادان قرار گرفته اند.

اخبار حوادث
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