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گفت و گو اب موابیل قاپ  ۱۸ساله ای که آرزو داشت جای کریس روانلدو را بگیرد

دزدی با چشمشیطان!

عکس :خراسان

نامت چیست؟م.الفهستم
چند سال داری؟ ۱۸سال
جرمت چیست؟ موبایلقاپی
اهــل کجایی؟ تبعه یکی از کشورهای
همسایه هستم و در حاشیه شهر مشهد
(خیابانپنجتن)سکونتدارم.
چقدر درس خــوانــدی؟ تا کــاس هفتم
درسخواندموپسازآنترکتحصیلکردم.
چــرا؟ به خاطر بی پولی پــدرم! او توانایی
پرداخت هزینه های تحصیل من را نداشت.
من از شش سالگی سر کار می رفتم تا هزینه
های تحصیلم را تامین کنم به طوری که یک
شیفت درس می خواندم و یک شیفت کار
می کردم اما به  ۱۳سالگی که رسیدم دیگر
خستهشدم،گفتمیاکارمیکنم یادرسمی
خوانم ودیگربهمدرسهنرفتم.
شغل پدرت چه بود؟ اوبهخیاطیاشتغال
داشت اما درآمدش بسیار کم بود و تنها می
توانست هزینه اجاره بهای منزل و خورد و
خوراکمانراتامینکند.
اعتیاد داری؟ بله پدرم معتاد بود و در شش
سالگیمجبورمکردکهسیگاری(حشیش)
استعمال کنم و از  ۱۱سالگی هم مصرف
موادمخدرصنعتیراآغازکردم.
در دوران کودکی با چه کسانی زندگی
می کردی؟ تا شش سالگی با پدر و مادرم
زندگی می کردم .بعد از آن مادرم به دلیل
اختالفاتی که با پدرم داشــت خانه را ترک
کرد و من را به پدربزرگم سپرد .به 9سالگی
که رسیدم مادرم دوباره به خانه بازگشت و
زندگی با پدرم را از سر گرفت و پس از مدتی
منصاحبدوبرادردیگرشدم.
بزرگ ترین آرزوی دوران کودکی ات
چه بود؟ منبهفوتبالخیلیعالقهداشتمو
دوستداشتمروزییکفوتبالیستمشهور
همچون رونالدو شوم اما متاسفانه اکنون به
جایاینکهگلبزنم،گلمیکشم!
چــرا بــرای رســیــدن بــه آرزویـــت تالش
نکردی؟ پولینداشتمکهدرمدرسهفوتبال
ثبتنامکنم.ازطرفیپدرماجازهنمیداد.او
عالوهبراعتیادبهموادمخدردچاراختالالت
شدید روانی بود و چندین بار در بیمارستان
روانی بستری شد اما هر بار که مرخص می

شد من ،مــادر و بــرادرانــم را کتک می زد و
مــورد ضــرب و جــرح قــرار می داد .من یک
تــوپ پالستیکی داشتم که در کوچه پس
کوچههایحاشیهشهرباآنفوتبالبازیمی
کردم اما پدرم به آن نیز رحم نمی کرد و از هر
چیزی ناراحت نمی شد توپم را با چاقو تکه
تکهمیکرد.
پس در کودکی دوران سختی را
پشت سر گذاشتی ؟ بله  ،به خاطر
می آورم تنها شش سال داشتم و در
خانهخواببودمکهناگهانسروصدای
عجیبیراشنیدم.وقتیچشمبازکردم
پدرم را در حالی که چاقویی در دست
داشت باالیسرمدیدم.اوقصدداشت
من را بکشد ،من با وحشت از دست
او گریختم ،مــادرم فریاد می کشید و
عمویم که در همسایگی ما زندگی می
کرد سراسیمه خودش را به خانه مان
نکردودررا
رساند.اومنراازخانهبیرو 
بستتاپدرمدستشبهمننرسد.هنوز
هم وقتی این اتفاق را به خاطر می آورم
تماموجودمازترسبهلرزهدرمیآید.
اولــیــن بــار کــی مرتکب سرقت
شــدی؟ فکر می کنم  ۹ساله بــودم.
پدرم من را به مغازه میوه فروشی برد.
او به من گفت همان طــور که من در
حال خرید میوه هستم و سر میوه فروش را
گرممیکنمتویواشکیچندعددمیوهداخل
جیبت بگذار ،وقتی پدرم مشغول صحبت
با مرد میوه فروش شد ،من یک عدد پرتقال
داخــل جیبم گذاشتم اما مرد میوه فروش
متوجه شد و دعوایم کرد .در این هنگام پدرم
باعصبانیتسیلیمحکمیبهگوشمنواخت
و از صاحب میوه فروشی عذر خواهی کرد.
وقتیهمبهخانهآمدیمکتکمفصلیازپدرم
خوردمکهچرانتوانستم سرقترابهدرستی
انجامبدهم!
خــالــکــوبــی هـــای روی بــدنــت نشانه
چیست؟خالکوبیرویگردنمچشمجهان
بینی و یکی از عالیم شیطان پرستی است و
روی دستم نیز عالمت تاج و اسم دختر مورد
عالقهامراحککردم!
به فرقه شیطان پرستی اعتقاد داری؟

خیر!بهخدااعتقاددارم.
پس چرا نماد شیطان پرستی را روی
گردنت حک کردی؟ بهخاطرمدوزیبایی
اش و از سوی دیگر به خالکوبی عالقه زیادی
دارم چون با هر ضربه ای که با سوزن به بدنم
وارد می شود و احساس درد می کنم ،به
خودمآسیبمیزنم وخشممکممیشود!

چرا به خــودت خشمگینی؟ نمی دانم
احساس می کنم برای سرنوشتی که دارم
گناهکارم.
تصور نمی کنی بخشی از احساس ات
مربوط به توهم ناشی از استعمال مواد
مخدر صنعتی باشد؟ بله کامال درست
است .از وقتی به گل و ماری جوانا وابستگی
پیدا کردم زندگی ام نابود شد به طوری که
پس از مصرف و نشئگی از خودم متنفر می
شوم.ساعتهادرخانهراهمیروموبهخودم
فحش می دهم .تمام خاطرات بد زندگی ام
مانندیکفیلمسینماییمقابلچشمانممی
آید.خیلیوقتها موقعحرفزدنزبانممی
گیرد و کلمات را فراموش می کنم و وقتی
حرفمیزنمانگارسنگیدرگلویمگیرکرده
است و نمی توانم صدای خودم را بشنوم اما
وقتی خمار می شوم دوبــاره هوس مصرف

قتل 4عضویکخانوادهبهدلیلاختالفاتخانوادیگ
فرمانده انتظامی اهواز از قتل اعضای یک خانواده
به دست چهار بــرادر به علت اختالف خانوادگی
خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ محسن دالوند
افزود :بامداد دیروز ( ۲۲شهریورماه) درپی اعالم
مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر قتل چهار
عضو یک خانواده در یکی از مناطق شهر اهــواز،
بالفاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام
شدند .وی ادامه داد :در بررسیهای ماموران پلیس

کشفبیشاز ۱۵۰۰کیلو
پستهاز سارقان
توکلی  /فرمانده انتظامی شهرستان کرمان
از دستگیری  ۱۸سارق باغ های پسته مناطق
شمالی شهر کرمان با تالش ماموران انتظامی
خبر داد .به گزارش خراسان  ،سرهنگ مهدی
پور امینائی افــزود :با توجه به افزایش سرقت
از باغ های پسته و شکایت کشاورزان شمال
شهر کــرمــان بــه پلیس ،دستگیری ســارقــان
در دستور کــار نیروهای پلیس قــرار گرفت.
وی ادامــه داد :با گشت زنــی هــای هدفمند،
ماموران انتظامی بخش چترود  ،کالنتری کاظم
آباد و زنگی آباد ۱۸،سارق را طی ۱۰روز گذشته
دستگیر کردند.وی با اشاره به تحویل متهمان به
مرجع قضایی،گفت:از سارقان یک تن و ۵۳۲
کیلوگرم پسته سرقتی به ارزش یک میلیارد
ریال کشف شد.

مواد بهجانممیافتدو..
مــاجــرای دخــتــر مـــورد عــاقــه ات که
اســمــش را روی دســتــت حــک کــردی
چیست؟ وقتی  ۱۴سال داشتم در مسیر
مدرسه با یک دختر هم سن و سال خودم
آشنا شدم .ما که به طور پنهانی با یکدیگر
رابطه برقرار کرده بودیم عاشق هم شدیم و
تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم اما
پدر و مــادرم مخالفت کردند و گفتند
تو دهانت بــوی شیر می دهــد و وقت
ازدواجتنیست.آندختر همبهدنبال
سرنوشتخودشرفتوچندماهبعداز
آن ازدواجکرد.
مگر شرایط ازدواج را داشتی؟ خیر
ولیمیتوانستندبهمنفرصتبدهند
کهشرایطرافراهمکنم.
بــا تــوجــه بــه اعــتــیــادت بــه مــواد
مخدر صنعتی به نظر خودت می
توانستی آن دختر را خوشبخت
کنی؟ شما درس ــت مــی گویید اما
تصمیمداشتماعتیادمراترککنم.
اکنون چرا اعتیادت را ترک نمی
کنی؟ با ازدواج دختر مورد عالقه ام
دیگر انگیزه ای بــرای زندگی کردن
ندارم!
گفتی عــامــت تــاج را هــم روی
دستت خالکوبی کردی ،هدف خاصی
داشتی؟ عالمتتاجنشانهعشقووفاداری
منبهآندختراست.
روزی چقدر مواد مخدر استعمال می
کنی؟اینمادهمخدرخیلیگراناستومن
و دوستانم مجبوریم به صورت دسته جمعی
مواد استعمال کنیم تا هزینه کمتری صرف
شود.بااینحالروزیتقریبا ۵۰هزارتومان
هزینهمیکنیم.
هزینه مواد مخدر را چگونه تامین می
کنی؟ قبالکارخیاطیمیکردماماازوقتی
معتاد شدم دستانم می لرزد و توانایی کار
کردنندارمبنابراینمجبورمخالفکنم.
طبق گزارش ماموران انتظامی به اتهام
موبایل قاپی دستگیر شــده ای چه
توضیحی داری؟ بله سرقت را قبول
دارم .اشتباه کردم و پشیمانم .چند روز

مشخص شد چهار نفر از عموهای خانواده بهسمت
ساکنان (خانواده برادرشان) تیراندازی کردهاند
که متاسفانه پدر ،مادر ،دختر و پسر خانواده بر اثر
اصابت گلوله به قتل رسیدهاند و دیگر دختر خانواده
مجروح و به بیمارستان منتقل شده است .فرمانده
انتظامی اهواز با بیان این که دستورهای ویژه برای
دستگیری قاتالن صادر شده است ،تصریح کرد:
اختالف خانوادگی علت این حادثه بوده است.

سان

گذشته به همراه دو نفر از دوستانم به نام
های رضا و سجاد با موتورسیکلت سجاد
از خانه خارج شدیم .ابتدا کیف خانمی
را سرقت کردیم که صد هزارتومان داخل
کیف بود و با آن سیگاری(حشیش) تهیه
و استعمال کردیم سپس موبایل خانم
دیگری را سرقت کردیم که توسط ماموران
دستگیر شدیم.
چه مدتی است که سجاد و رضا را می
شناسی؟ سجاد را سه سال است که می
شناسم اما با رضا شش ماه است که آشنا
شدم.
معموال در سرقت ها چه نقشی داشتی؟
دربیشترسرقتهاترکنشینموتورسیکلت
بودم.
معموال از چه کسانی سرقت می کردی؟
از زنان و کسانی که توانایی دفاع از خود را
ندارند.
در زمان ارتکاب جرم به این فکر نکردی
که فردی که از او سرقت کردی ممکن
است خود نیازمند باشد ؟ خیر هنگام
سرقت به دلیل مصرف مــواد مخدر اصال
حالتطبیعینداشتم.
سابقه کیفری داری؟ خیر
تا ساعتی دیگر برای اولین بار راهی
زنــدان می شوی چه احساسی داری؟
خیلیپشیمانموتقاضایعفووبخششدارم.
چه کسی را در سرنوشت پیش آمده
مقصر می دانی؟خودممقصرهستم.
آینده ات را چگونه ترسیم می کنی؟
آینده روشنی ندارم .آینده ام را مهاجرت و
اعتیاد نابودکرد.
در ابتدای گفت و گو بیان کردی که در
کودکی آرزو داشتی فوتبالیست شوی
اکنون چه آرزویــی داری؟ اکنون هیچ
آرزوییندارم.
شایان ذکر است با حضور  10نفر از شکات
در کالنتری شفای مشهد در حالی متهم
مذکورراهیزندانشدکهتالشتیمتجسس
کالنتری با صدور دستورات ویژه ای از سوی
سرگرد علی امارلو ( رئیس کالنتری شفا )
برای دستگیری دیگر همدستان وی ادامه
یافت.

جنایتمسلحانهدزدانطالفرویشدردلفان
فرماندار دلفان از وقوع یک فقره سرقت
مسلحانه از طالفروشی در این شهرستان
خبر داد.
به گزارش مهر ،نورالدین درمنان گفت:
شــامــگــاه روز یــک شنبه در جــریــان یک
سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در
شهر نورآباد ،دو نفر کشته و زخمی شدند.
وی گفت :سه سارق مسلح نقاب دار با یک

اختصا
صی خرا

دستگاه پژو بدون پالک ،با تیراندازی طال
و جواهرات مغازه طال فروشی خیابان امام
خمینی (ره) نورآباد را به سرقت بردند.
فرماندار دلفان افــزود :بر اثر تیراندازی
سارقان ،یک نفر از مغازه داران اطراف
طالفروشی کشته و یک نفر دیگر زخمی
شد .همچنین سارقان از محل متواری
شدند.

9
در امتداد تاریکی

گروهتبهکاران!
هنوز یک هفته بیشتر از آشنایی من با این گروه شرور نمی گذرد که
متاسفانه توسط پلیس دستگیر شدیم و حاال من هم به همین راحتی
سابقه دار می شوم و در زمره تبهکاران و خالفکاران قرار می گیرم چرا
که...
این ها بخشی از اظهارات نوجوان 17ساله ای است که به همراه چند
خالفکار حرفه ای و سابقه دار توسط نیروهای گشت کالنتری سپاد
مشهددستگیرشدهودردایرهاطالعاتموردبازجوییهایتخصصی
قرار گرفته بود .این نوجوان که هیچ گونه سابقه خالفکاری و اوباش
گری نداشت ،پس از پاسخ به سواالت افسر پرونده درباره سرگذشت
خودبهمشاورومددکاراجتماعیکالنتریگفت:پدرومادرمحدودیک
سالقبلازیکدیگرجداشدندچراکهازسالهاقبلمدامباهمدعوامی
کردندودرگیربودند.پدرمبهموادمخدراعتیادداشتوهمینموضوع
ریشه همه ناسازگاری ها بود .خالصه مدتی بعد مادرم ازدواج کرد و به
دنبال سرنوشت خودش رفت .در این میان پدرم نیز که نمی توانست
اجارهخانهراپرداختکندحدوددوهفتهقبلمنزلکوچکیرادرحاشیه
شهراجارهکردومابرایادامهزندگیدرحالیبهاینمحلهآمدیمکهمن
هم به دلیل طالق پدر و مادرم نتوانستم ادامه تحصیل بدهم و به ناچار
درسومدرسهرارهاکردمامادرهمانچندروزاولزندگیدراینمحل
باگروهیآشناشدمکهاهلخالفکاریوشرارتبودند،بههمیندلیل
بسیاری از اهالی از آن ها می ترسیدند .من هم برای آن که مورد توجه
دیگران قرار بگیرم و در این محل خودی نشان بدهم تا دیگران مزاحم
نشوند ،سعی کردم وارد گروه این افراد شرور بشوم تا در حاشیه امن
قراربگیرم .همهاعضایاینگروهکهازمنبزرگتربودندسوابقزندان
داشتندولیمنحتییکبارهمخالفینکردهبودمتادستگیرشوم.با
وجود این هنوز یک هفته بیشتر از ورودم به این گروه شرارت نگذشته
بودکهبهپیشنهادیکیازآنهابساطمشروبخوریراپهنکردیموهر
کدام مقداری مشروب الکلی نوشیدیم اما من که تا به حال از این گونه
خالفکاری ها دور بودم سعی کردم کمتر از دیگران مشروبات الکلی
مصرفکنم .خالصهبعدازآنسوارخودروییکیازاعضایگروهشدیم
تاچهارنفریدوریبزنیموخودینشانبدهیم.دراینهنگامدوستانم
قصد داشتند برای دو دختری که کنار خیابان ایستاده بودند ایجاد
مزاحمت کنند ولی صاحب یک فروشگاه با دیدن این صحنه ناراحت
شدوتالشکردازایجادمزاحمتبرایدخترانجوانجلوگیریکند.
ماهمکهحالطبیعینداشتیمازخودروپیادهشدیمولیناگهانسهنفر
ازدوستانمبهفروشگاهآنمردحملهورشدندوشیشههایمغازهاشرا
تخریبکردند.درهمینگیرودارناگهانمامورانگشتکالنتریسپاد
ازراهرسیدندوماهمبادیدننیروهایانتظامیبهداخلخودروپریدیم
و فرار کردیم اما نیروهای انتظامی به تعقیب ما پرداختند تا این که پس
ازبرخوردوتصادفباچندخودروواموالشهرداریباالخرهچرخهای
خودرودرونجدولحاشیهخیابانافتادودستگیرشدیمو...
شایان ذکر است ،با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد جعفر عامری
(رئیس کالنتری سپاد) تحقیقات نیروهای دایره اطالعات کالنتری
برای کشف تبهکاری های دیگر این باند شرارت در حالی ادامه یافت
که برخی از شهروندان به خاطر دستگیری اعضای این باند از پلیس
قدردانیمیکردند.
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